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TERÇA-FEIRA

Núcleo ABC Off-Road
NCABC Off-Road (Niva Clube)
Av. Kennedy,1155- Gin. Poliesportivo
São Bernardo do Campo - SP - 19hs.

Jeep Clube do Brasil
Sanbodromo 
São Paulo-SP - 19hs

Comando Off-Road Bax. Santista  
R. Onze de Junho - Praia Itararé 
São Vicente-SP - 20hs

Niterói Jeep Clube
Pizzaria Nikiti - Estr. Caetano Monteiro
Niterói-RJ - 19hs

Jeep Clube Camaquã
R. Marechal Floriano, 28
Jardim do Forte - Camaquã-RS - 20hs.

QUARTA-FEIRA

Jeepeiros de Itapecerica da Serra
Ginasio de esportes
Itapecerica da serra-SP - 19:30hs

Jeepeiros de Diadema
Parque do Paço Municipal
Diadema-SP - 19hs.

Grupo de Jipeiros de Registro
R. Santo Inácio, 26
Registro-SP - 20hs

Anonimatos 4x4
Av. Casimiro da Rocha, 850
Pizzaria Monte Grill - 20hs
Vila Mariana - São Paulo-SP

Equipe Sul 4x4
Av. Washington Luiz, 1171
Posto Ipiranga 5ª Marcha 
São Paulo-SP - 20:30hs

Jeep Clube de Curitiba
Dr. NelsonSouza Pinto, 1298
Lourenço - Curitiba-SP - 19hs

Campinas Off-Road
Gordão Laches Av. Brasil 1524 Jd. 
Guanabara - 19:30hs - Campinas - SP

Ilha Jeep Clube / Bar do Mascarenhas
R. Orestes Barbosa, 229
Ilha do Governador-RJ

Jeep Clube Comando Oeste
Av. Pref. Hirant Salazar, 201
Jd. Agua Boa - Osasco-SP - 20hs.

QUINTA-FEIRA

Clube do Jipeiros
Av. Alberto Bornschein, 427
Joinville-SC - 19:30hs

Jeep Clube Dom Feliciano
R. Augusto Krachefski Sobrinho, 222
Dom Feliciano-RS - 20hs

Equipe OsMarvado de Taubaté
Av. Haroldo de Matos, 1736
Waypoint: 23.028309 -45.593381 
Portal da Mantiqueira -Taubaté-SP

Jeep Clube de Ribeirão Pires
Local a defi nir

Jeep Clube de Brasília
Estacionamento do Shopping Popular
Brasília-DF - 19:30hs

Estádio do Pacaembu
Espaço off Road para todos os clubes 
e grupos de off road 
Praça Charles Miller - Pacaembu
São Paulo-SP - 19hs

Lagoa Off Road
Av. Epitácio Pessoa, Pq Cantagalo
Rio de Janeiro-RJ - 19hs
2ª Quinta Feira de cada mês

SEXTA-FEIRA

Jeep Clube Pirituba
R. Prof. João Machado, 665
Freguesia do Ó - 20hs

GOR Guarulhos Off-Road
Av. Rotary, 826 - em frente shopping 
Internacional - Guarulhos-SP - 20hs

Pista Off Road 
R. Brasilina Ignes Brancaleoni Trama
Guarulhos-SP - 19h
11-7821-1466 /  97608-5802

ENCONTROS
REUNIÕES NOTURNAS SEMANAIS

EVENTOS
04 a 06/09 Trilha Off Road  Encruzilhada do Sul-RS 51-9930-2600
04 e 05/09 6º Passeio Off Road de Turvo Turvo-SC 42-9151-4175
05/09 4º Trilha Jeep Clube da Montanha Siderópolis-SC 48-9672-0177
05/09 6º Costelão de Chão Presidente Getúlio-SC ----
05/09 14º Passeio da Lua Cheia  São Carlos-SP 16-99735-4794
05/09 6º Costela Fogo de Chão JCVC Presidente Getúlio-SC 47-8496-9395
05/09 6ª Trilha de Mucum Mucum-RS 51-9739-5796
05 e 06/09 3º Econtro de Off Road Catas Altas-MG 31-8817-1090
06/09 2ª Trilha até o Pato Passa Pato Branco-PR 46-8405-0979
07/09 Passeio Roteiro Setão Seridó Campina Grande-PB 84-99817-2627 
10 a 13/09 7º Encontro Amigos Land Rover São Lourenço-MG 21-98171-7028
11 e 12/09 3ª Trilha da Independência Verenópolis-RS  51-9969-8499
11 e 12/09 Jeep Clube São Lourenço do Sul São Lourenço do Sul-RS 53-9122-4381
12/09 5ª Trilha Off Road São José do Ouro-RS 54-9609-3949
12 e 13/09 6º Socorro Off Road       Socorro-SP 19-99732-6008
13/09 Passeio de Inverno Kakinalama Mogi das Cruzes-SP -----
19/09 5ª Trilha do Galeto 4x4 Taió-SC 47-9184-4408
19/09 Rally da Inclusão Jeep Clube Curitiba Curitiba-PR 41-3352-5063
19/09 Gincana 4x4 Teresópolis-RJ 21-97583-2172
19 e 20/09 7º Encontro de Jeepeiros  Lavrinhas-SP 12-3145-1903
20/09 1ª Churrastrilha do Xingu N. Iguaçu-RJ 21-96407-6955
20/09 11º Passeio Inclusivo JC R.Pires Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858
20/09 Andradas Off Road Andradas-MG 35-9130-0003
20/09 3ª Trilha Clube do Tracker e Suzuki Rio Grande do Norte 84-99817-8768
26/09 Trilha Anual Belchior Jeep Clube Belchior-SC 47-8888-3000
25/09 Queima da Mortadela JC R. Pires Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858
26/09 12º Passeio Off Road  Flores da Cunha-RS -----
26/09 1ª Trilha É o Que Tem Gravataí-RS -----
26/09 Copa Off Road 4x4fan RC 1/10 São Bernardo - SP -----
26 e 27/09 19º Encontro de Jeeps e Gaiolas Santa Gertrudes-SP 19-99767-0891
26 e 27/09 9º Encontro de Jeep Willys Paracuru-CE 85-3281-3333
27/09  Passeio Jipeiros de Colombo Curitiba-PR 41-9887-0127

SETEMBRO

03/10 4ª Etapa Paulista Off Road S. José dos Campos-SP ----
03/10 Passeio das Crianças Tigre JCC Curitiba-PR 41-3352-5063
03 e 04/10 9º Arrancadão na Lama Terra Preta-SP Mairiporã-SP 11-97222-0050
10/10 7ª Trilha das Águas Alpestre-RS 55-9613-4565
10/10 Rancho do Mato JCC Curitiba-PR 41-3352-5063
10 e 11/10 Camp. Catarinense Gaiola Cross Canelinha-SC 47-9658-9430 
16 a 18/10 10ª Travessia Internacional do Chuy Uruguai 53-9904-7331
17/10 2ª Trilha do Sabão JC Navegantes Navegantes-SC ----
17/10 1ª Trilha Guaporé Off Road Guaporé-RS 54-8111-0313
17/10 Trilha da Colonização Italiana Antônio Prado-RS ----
17/10 3ª Trilha Off Road Boqueirão do Leão-RS 51-9245-6952
24/10 12º Oktober Jipe Igrejinha-RS ----
24 e 25/10 3º Encontro Nacional RC 4x4 Ubatuba-SP ----
30/10a02/11 10º Encontro Nac. Campings World Ubatuba-SP 11-2041-5788
30/10a02/11 4º Encontro Anual do Jeep Wrangler Belo Horizonte-MG 98262-7079 

NOVEMBRO
01/11 1ª Quadrilha - Quatriciclos e Utvs S. Ant. da Patrulha-RS 51-8411-6460
13 a 15/11 1ª Trilha 4x4  Sta V. do Palmar-RS  53-9968-4748

OUTUBRO

Av. Camilo Castelo Branco, 100 - Saúde - São Paulo-SP 11-5062-9000ENVIAMOS PARA TODO O BRASIL - Ofertas válidas enquanto durarem os estoques
Gama 4x4  

Aqui, respiramos Off-Road!

Snorkel p/ Jeep 
Wrangler 

Plástico ABS 
Lado Direito
anos 2010...
R$670,00 ou 

6x de R$111,67
À vista no boleto: 

R$623,10

Parachoque com Kit de Acessórios 
p/ Jeep Wrangler 07 à 2015 Sup. 

Estepe, Galão, Bagageiro, Hi-Jack 
R$3.400,00 ou 6x de R$566,67
À vista no boleto: R$3.162,00

Pára-choque Diant. Troller 2015
c/ Mesa de Guincho

R$1.870,00 ou 6x de R$311,67
À vista no boleto: R$1.739,10

Mesa de Guincho p/ Troller 2015
R$765,00 ou 6x de R$127,50
À vista no boleto: R$711,45

Jogo de alargadores de Paralama
Fender p/ Troller 2015

R$570,00 ou 6x de R$95,00
À vista no boleto: R$530,10

Snorkel para Troller 2015
R$ 770,00 ou 6x de R$ 128,33
À vista no boleto: R$ 716,10

Para-choque traseiro aço c/ mesa 
de guincho, Troller 2015

R$2.100,00 ou 6x de R$350,00
À vista no boleto: R$1.953,00

Mesa de Guincho p/ Mitsubishi Triton
R$837,00 ou 6x de R$139,50
À vista no boleto: R$778,41

Mesa de Guincho p/ Mitsubishi 
Triton Savana - 2010 até 2014
R$799,00 ou 6x de R$133,17
À vista no boleto: R$743,07

1 Caixa de Ferramentas mod.
Savana, p/ adaptadar em Ranger, 
Hilux, L200, Triton, S10, Amarok, 

Dodge Ram, F250 e F1000
R$335,00 ou 6x de R$55,83
À vista no boleto: R$311,55

Bumper em Fibra p/Triton
Estilo Savana

R$540,00 ou 6x de R$90,00
À vista no boleto: R$502,20

Carroceria Fibra Jeep 55 à 83 Cj5 
Verde Militar (sem quadro)

R$4.377,00 ou 6x de R$729,50
À vista no boleto: R$4.070,61

Quadro de Parabrisa 3 Limpadores 
p/ Modelos: CJ-5 e 6 

R$1.127,00 ou 6x de R$187,83
À vista no boleto: R$1.048,11

Parachoque dianteiro c/ mesa 
de Guincho para Jeep Willys.
R$990,00 ou 6x de R$165,00
À vista no boleto: R$920,70

Capota Gaucha conversível 
Preta p/ Jeep Willys CJ5 /55 à 83
R$1.680,00 ou 6x de R$280,00
À vista no boleto: R$1.562,40

Kit - Towbar Universal 
c/ reforçado + 2 Anílhas reta
R$427,00 ou 6x de R$71,17
À vista no boleto: R$397,11

Carroceria em Fibra p/ Jeep Willys 
CJ3 Verde Militar USA 

c/ Grade 1942 + Jogo de Adesivos
1- Caixote 2- Paralamas 1- Capo 1 

Tampa traseira fechada
R$ 6.027,00 ou 6x de R$ 1.004,50

À vista no boleto: R$ 5.605,11

Quadro do parabrisa do CJ3 
com ventarola Jeep 51

R$832,00 ou 6x de R$138,67
À vista no boleto: R$773,76

Vidro do para-brisa para CJ-3 
(Quadro e Vidro Fixo)

R$127,00 ou 3x de R$42,33
À vista no boleto: R$118,11

Banco Diant. Militar para Jeep Willys
Rural / F-75 em Lona Verde (O Par)

R$1.317,00 ou 6x de R$219,50
À vista no boleto: R$1.224,81

Carroceria em Fibra p/ Jeep CJ3-A
Diversas cores (s/ quadro)

R$5.477,00 ou 6x de R$912,83
À vista no boleto: R$5.093,61

Galão 20 Litros Modelo 
Militar Verde, Galvanizado

R$ 92,00 ou 2x de R$ 46,00
À vista no boleto: R$85,56

Tênis Off Road infantil
Resistente à lama, Água, Óleo
R$159,00 ou 4x de R$39,75
À vista no boleto: R$147,87

Galão para água 27 Litros 
R$42,00 ou 1x de R$42,00
À vista no boleto: R$39,06

Boné Original Jeep Produto 
Licenciado - Jeep

R$64,99 ou 1x de R$64,99
À vista no boleto: R$60,44
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EQUIPAMENTOS
PEÇAS E

ACESSÓRIOS
OFF-ROAD
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4 Pneus BF
BF Goodrich 31x10,50 R15 Lt All 
Terrain T/A, excelente estado todos 
sem furos ou rasgos com meia vida 
R$ 1.600,00 jogo,  tr. 11-98067-0170

Câmbio 5m e 4x4
Câmbio 5 marchas e 4x4 e reduzida 
com capa seca para motor APVW 
serve para outros 4x4 R$ 3.500,00 
tr. 61 -35918536

Lagartas p/ veículos
CAMOPLAST made in USA, con-
junto completo com 04 lagartas 
com possibilidade de montagem em 
eixos com 5, 6 ou 8 furos, novas. óti-
mas para trilhas, tr. 12-99711-6712

Guincho 12.000Lbs
Modelo Winch c/ 1 controle sem uso, 
fora da caixa, guincho de demon-
stração em feiras R$1.150,00. tr. 
11-98910-9394 c/ Júnior

Capota Jeep CJ5
Conversível bege e preta  marca 
Atlântida para jeep willys e ford 
cj5 capota sem uso, Okm , porém 
fora da caixa R$1.150,00 tr. 11-
98910-9394

Guincho 9000
Winch com 1 controle sem uso 
- peça de exposição em feira. 
R$1.050,00 tr. 11 98910-9394 c/ 
Júnior

Motor 608 Toyota 
Funcionando, não é revisado porém 
esta em perfeito estado, com pro-
cedência pertence a minha Toy-
ota. Só recebo de pessoa física 
para pessoa física. Com motor de 
arranque, bomba d’ água. tr.11-
98910-9394

Capota Jeep CJ3
Conversível preta  marca atlantida 
para jeep willys e ford cj3 ( jeep 
1951 à 1954) sem uso, Okm , 
porém fora da caixa R$1.150,00 tr. 
11 98910-9394

4 Rodas Mitsubishi 
Aro 20 com pneus tr. 11 98910-9394. 
c/ Junior

Chassis Toyota
Com documento e procedência, 
licenciado.
R$ 4 mil tr. 11 98910-9394 c/ Junior

Motor Mercedes
p/Toyota Bandeirante, funcionando 
tudo, não é retifi cado consequente-
mente  não possui garantia, somente 
de funcionamento. procedência, 
veículo no nome,  acompanha 
motor, motor de arranque, bomba 
d’agua,  turbo e intercooler, hélice 

não acompanha suporte, radiador, 
mangueira do radiador e embrea-
gem R$ 4.500,00 tr.11-98910-9394

4x4 Cherokee
Caixa de transferência de cherokee 
Sport, R$ 800,00 tr. 11-94707-4447 
c/ Olivério

4x4 Cherokee V8
Caixa de transferência da cherokee 
v8 R$:800,00 tr. 11-94707-4447 c/ 
Olivério

Kit 4x4 Evemo
Con todas as peças para addap-
tação Chassis A20, D20, peças orig-
inais. tr. 11-5641-4589 c/  Toninho

Carretinha Militar M-100
Restaurada, R$ 5.300,00 tr. 11-
2317-4155

Suporte de Base Antena
Restaurada R$ 5.300,00 tr. 11-
2317-4155

Suporte de Base Antena
Militar Jeep CJ5 R$ 150,00 tr. 11-
99137-3721

Suporte de Rádio Militar
Para Jeep CJ5 R$ 120,00 tr. 11-
99137-3721 c/ Everton

Para-Choque
Dianteiro Tubular Jeep CJ5, R$ 
150,00 tr. 11-99137-3721

Quadro do Jeep
Militar sem vidro R$ 110,00 tr. 11-
99137-3721

Santo Antonio
Com furação para cinto de segu-
rança R$ 200,00 tr. 11-69190-4041

Câmbio 4 marchas
Jeep Cõmpleto em bom estado R4 
1.700,00 tr. 11-4974-5312

Velocimetro Jeep Americano
CJ5 Modelo americano em perfeito 
estado marca milhas e kilometros 
restaurado por especialista R$ 
400,00 tr. 98339-0219

Ponta de Eixo 1942
2 pontas eixo fl utuante originais em 
perfeito estado R$ 600,00 cada tr. 
11-98339-0219

Eixo Flutuante
Para Toyota Bandeirante com siste-
ma de freio (sem o fucinho) R$ 3 mil 
tr. 11-98585-2750

Volante Esporte
para jeep, estria de chevrolet R$ 
180,00 tr. 11-97116-7751

Chassi Jeep 
Ano 1966, com documentos, 2 dif-
erenciais, fx de molas R$ 3.500,00 
tr. 11-99937-4451

Jogo de Pneus 
235/70R16 100% asfalto com 40% 
de vida R4 400,00 tr. 11-97116-7751

Capota para Jeep
Completa Gaúcha para Jeep CJ5 
portas, janelas, tr. 21-98117-8367

Ponta de eixo
Traseira do JPX, curta e longa 
perfeitas R$ 400,00 cada tr.16-
98152-5350

3 eixos
Modelo Dana 44, tr. 11-4142-5472
Rinaldo

Carretinha militar M-100
Adquirida do EB. reformada R$ 
4.400,00 tr. 11-99137-3721

Chassi Jeep 
Excelente estado adquirido exercito 
R$ 2.400,00 tr. 11-99137-3721

Para-lamas JEEP CJ5
Lata mal estado o par R$ 120,00 tr. 
11-97116-7751

Capota Jeep CJ5
Conversivel, marca Pissoletro preta, 
usada em bom estado R$ 350,00 tr. 
11-97116-7751

Para Choque Jimny
dianteiro da RC4x4 - Suzuki Jimny 
R$ 700,00 tr. 11-98531-8330

Roda Livre Jimny
Suzuki Jimny R$ 250,00 tr. 11-
98531-8330

Carroceria Jeep CJ5
Modelo 1956, com rebaixos na lata 
e santo antonio em mal estado R$ 
550,00 tr. 11-97116-7751 

2 eixos de Jeep 1952
Dianteiro e traseiro com feixe de 
molas completo, freio a disco novo 
sem uso tudo por R$ 2.100,00 tr. 
11-99965-2479

Cambio Clark
4 marchas, para jeep Willys revisado 
em bom estado acompanha fl ange 
para motor Opala R$ 1.000,00 tr. 
11-99932-9601

Carroceria do Jeep 1982
Metal completa com caixote, 
paralamas, capô, tampa traseira e 
grade R$ 2.500,00 tr. 11-7806-1239

2 Motores V8 Diesel
Big Block 8.2, ambos os motores 
acompanham câmbio automático 
4 marchas. R$ 9.900,00 cada, tr.. 
11-7714-3460 c/ Ramiro

4 Pneus Firestone
Radial 215x80R16 M/S rodado 
500km no máximo R$ 1.200,00 tr. 
11-95822-1163

Jogo de Rodas
Ferro 6 furos e pneus aro 15, para 
L200, Toyota, Chevrolett e Engesa 
R$ 800,00 tr. 11-97116-7751 c/ 
Thiago

Suporte de Metralhadora
Original do Jeep CJ5 militar ex-
celente exemplar adquirido do 
Exercito do Quartel do 12º RC 
Mecânica Bage-RS R$ 3.000,00 tr. 
11-99137-3721 c/ Everton

Carretinha Bantan 1942
Original com nota fiscal, adquiri-
do do EB. pintura 100% original 
R$ 6.000,00 tr. 11-99137-3721 c/ 
Everton

Reboque carga GMB 1942
K42/63, capacidade : 1ton, tração 
: 2R, ano 1942, adquirida exercito 
com nota do leilão ótimo estado 
pneus novos aro 20, R$ 3.500,00 tr. 
11-99137-3721 c/ Everton

Motor MWM Sprint
6cc., completo original da Silverado 
Diesel, pouco rodado numeração 
ok- com turbina e bomba idráulica ar-
ranque bomba injetora volante capa 
seca exceto helice R$ 12.900,00 
11-7714-3460 c/ Ramiro

Ignição Eletronica
Motor 6cc., muito nova e completa 
com os cabos de vela e bobina e 
módulo tr. 11-98773-0760

Roda livre AVM Troller
engata automaticamente o 4x4 ao 
ligar a tração em movimento R$ 
550,00 tr. 11-97699-0011

Cambio Clark
4 marchas, para jeep Willys revisado 
em bom estado acompanha fl ange 
para motor Opala R$ 1.000,00 tr. 
11-99932-9601

Jogo de 5 Rodas e 4 Pneus
Saveiro 33” com 3milkm e estepe 
novo de asfauto rodas 6 furos BBS 
para Troller/Toyota/ Engesa R$ 
6.000,00 tudo ou vendo separado 
as rodas e pneus tr. 11-97116-7751 
c/ Thiago

CLASSIFICADOS

GUINCHOS

BASE

RODAS

GUINCHOS E BASES 
PARA TODOS VEÍCULOS 

E PLATAFORMAS

Gama 4x4  
Aqui, respiramos Off-Road!

Par de Faróis de Led 3 leds 
9W medida 85 mm

R$ 130,00 ou 3x de R$ 43,33
À vista no boleto: R$ 120,90

Barra de Led com 12 Leds 
36W 200mm 

R$ 327,00 ou 6x de R$ 54,50
À vista no boleto: R$ 304,11

Barra de Led com 12 Leds 
36W 340mm 

R$ 327,00 ou 6x de R$ 54,50
À vista no boleto: R$ 304,11

Pneus 35x12,5 
R15 Yokohama 
MT Mud Terrain 
R$1.570,00 ou 

6x de R$261,67
À vista no boleto: 

R$1.460,10

Pneu Atturo 35x12,5 R17 
Mud Terrain ideal p/ 
Wrangler, Troller, Jeep Willys, 
Rural, F-75 e Toyota Bandeirante
R$1.840,00 ou 6x de R$306,67
À vista no boleto: R$1.711,20

Roda Fortwheel Italian Black 
em Liga 15x10, 6 Furos de 139,7 p/ L200,

 Engesa, Pajero, Triton, Troller, Frontier, Hilux, 
Bandeirante e D20(cód: 17219)

R$617,00 ou 6x de R$102,83 iguais
À vista no boleto: R$573,81

Roda Daytona Black em Aço 
(Estilo Mangels) 15x8, 6 Furos 
de 139.7 para Toyota Hilux 
e Bandeirante até 1999, Engesa 
até 1995, D20 até 1995
R$ 214,00 ou 6x de R$ 35,67
À vista no boleto: R$ 199,02

Pneu Dunlop GRANDTREK 
MT1 30x9,5 R15 105N
Equivalente ao 235x75 

Ideal p/ Jimny
R$ 527,00 ou 6x de R$ 87,83

À vista no boleto: R$ 490,11

Pneu Savero 33X12,5X15 
Mud-Terrain com 
Lateral Reforçada 
R$857,00 ou 6x de R$142,83
À vista no boleto: R$797,01

11-5062-9000
Guincho Elétrico Bremen 3.000lbs

R$589,00 ou 6x de R$98,17
À vista no boleto: R$547,77

Gama 4x4  
Aqui, respiramos Off-Road!

Guincho Elétrico Winch 12000lbs
Acompanha cabo de Kevlar

R$ 2.697,00 ou 6x de R$ 449,50
À vista no boleto: R$ 2.508,21

Combo - Guincho Winch 12.000lbs 
2 Controles + 2 Anilhas + Luva
R$1.747,00 ou 6x de R$291,17
À vista no boleto: R$1.624,71

Guincho Elétrico Winch 20000Lbs 
9000 Kg Alimentação: 12v 30m
R$3.370,00 ou 6x de R$561,67
À vista no boleto: R$3.134,10

Guincho elétrico 16.000 lbs 
Acompanha cabo de Kevlar 30mts

R$3.077,00 ou 6x de R$512,83
À vista no boleto: R$2.861,61

Guincho Elétrico Winch 16.000lbs 
7240kg Pró Line Linha Profissional 
R$ 2.477,00 ou 6x de R$ 412,83
À vista no boleto: R$ 2.303,61

Guincho Elétrico Winch 9.000lbs 
4310kg Pró Line Linha Profissional 

R$1.547,00 ou 6x de R$257,83
À vista no boleto: R$1.438,7

Guincho Elétrico Winch 2.000lbs 
R$497,00

À vista no boleto: R$462,21

Pneu Novo Ignorante 4
Disponível nas medidas 225 até 40”
www.geniustyres.com.br
(015) 3222-9222

Cool-ice
A Waeco está lançando no mercado brasileiro mais um produto para auxiliar 
no transporte de mantimentos, bebidas e qualquer outro produto que tenha 

necessidade de ser concervado em temperaturas extremas, abaixo de ZERO 
graus. A linha COOL ICE foi desenvolvida com material de alta qualidade, vários 

tamanhos, com suporte para transporte e excelente custo benefício.
Muito diferente dos modelos de isopor comum existentes no mercado, o COOL 

ICE da WAECO, é o melhor cooler passivo existente no mercado, não utiliza nen-
hum sistema de refrigeração além do gelo, a caixa é pré-moldada e possui um 
sistema de vedação para manter o resfriamento interno, sem vazamento. Sem 

dúvida uma opção segura, prática e com muita durabilidade. 
Dometic do Brasil

info@dometic.com.br
(11) 3251-3362

Semi Eixo Forjado 
e Roda Livre para F-250
O sistema permite através de uma “RODA LIVRE” que o usuário acople ou desacople a 
roda dianteira do sistema de tração, poupando o conjunto todo de desgastes naturais. 
Outra vantagem é a utilização das pontas de eixo forjadas com 35 estrias diâmetro de 
38mm são muito mais resistentes do que as demais.  Os cubos que acompanha o kit 
são em aço forjado, não interferem no sistema do freio e rodas, além de serem travados 
por porcas de engenharia.
A roda livre que acompanha o Kit e da AVM modelo usado em caminhão, ou caso queira 
manter a ligação direta conforme original, fornecemos uma fl ange de aço forjado.
HD4x4 Engenharia / Projetos Especiais
www.hd4x4.com.br
(016) 3419-7902
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ANÚNCIO DE TEXTO GRÁTIS: 
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Cera para cabos sintéticos
A CSL Marinharia desenvolveu a CERA PATA NEGRA 
para os cabos sintéticos, a fi m de repor a proteção 
perdida com o uso e após sucessivas lavagens.
www.cabospatanegra.com.br
(24) 2248-0298

http://www.warn.com.br/
http://estribex.blogspot.com.br/
http://www.jipebras.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://www.geniustyres.com.br/
mailto:info@dometic.com.br
http://www.hd4x4.com.br/
http://www.cabospatanegra.com.br/


Gaiola 2013
Colella 4 lugares, motor kombi 2011, 
1.4 fl ex, doc. ok, tubo aço norma 
SAE, Solda MIG, tr. 11-999336-6540

Jeep 1967 
6cc., 4x4, dh, freio a disco, guincho 
elétrico 12000 lbs, engate, toolbar, 
rádio px, pneus novos, galão R$ 30 
mil tr. 11-99953-1677
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Jeep - 1966 
4x4, reduzida, guincho elétrico, tow 
bar, pneus Frontiera, doc. OK, motor 
original R$ 30 mil tr. 19-99762-9041

Jeep - 1967 
4x4, Reformado nos mínimos detal-
hes, adquirido no exército Brasileiro 
R$ 53 mil tr. 11-99873-1787 c/ Valdir

Jeep - 1968 
Capota, 4x4, santo antonio, roda 
livre,otimo estado R$ 21.500,00 tr. 
11-97286-2862 c/ Marcelo

Subaru Forester 1998 
Preta, 4x4 inteligente, completa, 
excelente estado de conservação, 
revisada, automática e envelopada. 
R$ 26 mil tr. 11-3643-8503

Jepp 1951 
4cc., câmbio, 4x4, banco concha, 
ped. suspensa, dh, freio disco diant., 
penus 31”, Assoalho inox, doc. ok, 
R$ 25 mil  tr. 11-99695-1775 (whatts)

Jeep - 1966 
4cc alcool,câmbio Clark, dh, Bar-
ras  e molas Toyota, freio nas 4, 
fl utuante, guincho tr. 11-99947-6427

Caminhão GMC - 1942 
Exército,6x6 e sem motor e docu-
mento.(tudo original)  R$ 18 mil tr. 
11-947074447 c/ Olivério

Cherokee Sport 2000
4x4, completa, mecânica OK toda 
original , pneus novos R$ 27 mil  tr. 
11-98100-5470 c/ Ronaldo

Jeep - 1968 
4x4, 6cc. Opala, clark 4 marcha, dh, 
pneus 37” guincho, fl utuante freio a 
disco, eixos Toyota, doc. ok., numca 
fi z trilha. R$ 35 mil tr. 11- 7827-3148

Jeep CJ5 
6cc, 3m., marrom, susp. nova, pne-
us 33, snorkel, freio a disco, tanque 
60lts+39lts, ignição eletr. R$ 55 mil. 
11-98115-6967

Rural Overland Militar - 1967 
Carro de colecionador, adquirido do 
EB, todo original, possui manual e 
recibo do exército. R$ 40.900,00
tr. 15-99789-3887 c/ Antônio 

Jeep 1967 
motor original 6cc, 4 marchas, 4x4, 
cap. conversível, acessórios Macer-
al, couro, doc. ok  Sistema anti-furto, 
radio, R$ 25 mil  11-97133-2086

Jeep Bernardão 1963 
Universal 101 Modelo 6225 - Ber-
nardão 4 portas, manual do pro-
prietário, todo revisado, 4 mar-
chas,4x4. R$ 25 mil tr. 31-9967.6107 

Suzuki Samurai 
(sem doc.), Mecânica Tracker 2.0/ dir. 
fullhidro/ disco nas 4, pneus 35”, bea-
dlock, guincho 16.000lbs/ susp. prepa-
rada R$: 22 mil tr.  11-947074447

Jeep - 1966 
Bernardão, diesel, pneus 38”, guin-
cho Work, 4 marchas, 4x4, dh, freio 
nas 4, mais acessórios R$ 72 mil tr. 
11-99974-0276 c/ Valdir

Jeep - 1951 
100% restaurado, lata, motor Opala 
4cc, 4 marchas, 4x4, freios a disco 
nas 4, R$ 41 mil tr. 11-96612-2714

Land Rover Defender - 2003
110 CSW, 2.5, 4x4, turbo, diesel, 
azul, ar cond. ar quente, dh, som, 
teto solar, R$ 75 mil tr. 11-2221-6611

HR - 3500 - 2013
azul, 22mkm, mecânica completa 
Pajero Dakar V6 3500, fl ex, auto-
matica  tr. 41-9105.5015 (whats)

HR 3200 - 2013
Laranja, só 8mkm. mecânica com-
pleta Pajero Dakar 3.2 turbo diesel, 
automatica tr. 41-9105.5015 (whats)

Pajero IO - 2000
Automática, snorkel, guincho, Lift 
2”, Pneus BF 31”, couro, alarme, R$ 
28.900,00 tr. 11-94252-1909

Gaiola Preparada 
Mecânica F250 ,com diferenciais 
reduzidos ,roda livre reforçada,pne-
us 54” R$ 150 mil tr. 67-9985-0054

Pajero IO - 2001
Prata, automática, couro, 4x4, ótimo 
estado,  R$ 22 mil tr. 11-94252-1909 
c/ Edson

Rural - 1974
Motor 4.1 injetado, fuel tech, clark 
4m, guincho, pneus BF 35”, bancos 
i30, R$ 33.500,00 tr. 11-94252-1909

Jeep - 1957
Rosa bebê, motor V8 302, câmbio 
automático, Pneus 37”, Placa GAY-
0024, R$ 84 mil. tr. 11-4178-7770

F75 - 1972
Motor Astra flex, câmbio F1000, 
susp. Toyota, dh, f. disco 4, porta 
automática, DVD câmera de ré. 
snoker, R$ 75 mil tr. 11-99663-9774

Jeep - 1972
Susp. Toyota, motor Opala 4cc, 4x4, 
guincho, 60lts, cap. conversível, 
gaiola, estepe e galão. Doc ok. R$ 
50 mil tr. 11-996639774

Trilha em Navegantes/SC
O Jeep Clube Navegan-

tes/SC já prepara com mui-
tas novidades o 2° Trilha do 
Sabão a ser realizado no dia 
17 de outubro no restauran-
te Hainz (Br 470, Km 13, 
Bairro Areias). A promessa 
como sempre é de muito 
barro para todos os lados, 
obstáculos e diversão, onde 

todos poderão literalmente 
escorregar com seus 4x4. É 
obrigatório o uso de pneus 
agressivos. Até dez dias 
antes o valor da inscrição 
será de R$ 110,00 (incluso 
café da manhã, almoço e 
camiseta). Informações no 
telefone com Roger: (47) 
9653-9028.

Tauro Adventure agita Cuiabá
Acontece no dia 12 de 

setembro a 8ª edição do 
Tauro Adventure 2015 - um 
rali de regularidade voltado 
para iniciantes na modalida-
de Off Road, mas também
aberto àqueles acostumados 
às grandes competições. A 

prova terá um percurso de 120 
quilômetros, com previsão 
de cinco horas de duração. 
A principal novidade deste 
ano será o local da largada e 
chegada: uma praia. As ins-
crições podem ser feitas pelo 
telefone: (65) 3051-2500.

Copa Trancos e Barrancos
Nos dias 26 e 27 de se-

tembro, a cidade de Jaqui-
rana, localizada na região 
de Aparados da Serra, no 
Rio Grande do Sul, recep-
cionará pela segunda vez 
a Copa Trancos & Barran-
cos. A novidade desta edi-
ção é que serão dois dias 

de disputas e 387 quilôme-
tros a serem percorridos. A 
previsão é que a prova te-
nha duração de dez horas. 
As categorias existentes 
são Graduado, Turismo e 
Novato, e, para quem não 
quiser competir, terá a ca-
tegoria Passeio. 

Feriado na Serra da Canastra
A região ecoturística da 

Serra da Canastra, em Mi-
nas Gerais, tem mais de 200 
mil hectares e abrange seis 
municípios. A maior atra-
ção é o Parque Nacional da 
Serra da Canastra, criado 
em 1972 para proteger as 
nascentes do rio São Fran-
cisco.  Dentro do Parque 
Nacional estão alguns dos 
mais belos cartões postais 
do Brasil, como a cachoei-

ra Casca D’Anta, de quase 
200m, a primeira grande 
queda do “velho Chico”. A 
região é o berço de muitos 
rios que ajudam a formar 
as bacias do São Francisco 
e do Paraná. A galera do 
Caminho das Pedras 4x4 
preparou um roteiro espe-
cial para o feriado do Dia 
da Independência (7 de se-
tembro). Informações: (31) 
3293-8608.

Trilha do Belchior Jeep Clube
Estão abertas as inscri-

ções online para participar 
da tradicional Trilha Anu-
al do Belchior Jeep Clube 
(BJC), clube de jipeiros 
da cidade de Gaspar/SC. 
O evento, que chega à 
sua 15ª edição, está mar-
cado para o próximo dia 
26 de setembro, e contará 
com um trajeto totalmente 
novo de aproximadamente 
25 km em meio à natureza, 
com muita lama e desafi os 
radicais. A expectativa dos 
organizadores é de reunir 

dezenas de veículos 4x4 
da região Sul do Brasil. As 
inscrições online, que po-
dem ser feitas no endereço 
www.belchiorjeepclube.
com.br tem o investimento 
de R$ 250 por veículo. O 
interessado deve entrar no 
site, clicar no banner “Faça 
sua inscrição”, seguir os 
passos informados e efetu-
ar o pagamento para confi r-
mar a inscrição. A novidade 
deste ano é que o partici-
pante pode escolher o horá-
rio no qual pretende largar.

Off Road em Veranópolis/RS
Chegando a sua ter-

ceira edição acontece nos 
dias 12 e 13 de setembro 
a Trilha da Independência, 
do Cruzeta Jeep Clube, de 
Veranópolis/RS. A prova 
Off Road promete muita 

lama, adrenalina e emoção. 
Haverão duas baterias e 
muita aventura. É obrigató-
rio o uso de gancho, corda e 
pneus agressivos. Para de-
talhes: jeepclubecruzeta@
hotmail.com

Rally da Inclusão em Curitiba
Está chegando a hora 

de um dos eventos mais 
gratifi cantes e emocio-
nantes do ano. A hora de 
levar alegria e diversão as 
crianças portadoras de ne-
cessidades especiais. Todos 
que participam se emocio-
nam doando uma manhã do 

seu sábado e levando estas 
crianças curtir um pouco 
da nossa diversão. Chegou 
a hora de mostrar o poder 
de ser jipeiro. O evento do 
Rally da Inclusão acontece 
no dia 19 de setembro com 
largada no Parque Barigui, 
às 8h, e de forma gratuita.

Sem tirar o foco da 
aventura, o Jeep Clube de 
Andradas/MG aproveita 
o dia 20 de setembro para 
programar mais uma Tri-
lha de Andradas. O evento 
se inicia logo às 9h30 no 
Pavilhão do Vinho e trará 

Desafi o JClube de Andradas 
tanto a categoria Turismo, 
quanto o peso do Enduro. A 
taxa de inscrição compre-
enderá o apoio no trajeto 
do evento, café da manhã, 
almoço e brindes patroci-
nados. Dúvidas: facebook.
com/JeepClubeAndradas.

Triton Savana - 2013
Impecável com diversos acessórios, 
toda equipada para expedição off 
road, R$ 110 mil tr. 11-98634-4864

Jeep 1963 
Motor Opala, 5m, 4x4, dh, disco nas 
4, 60lts inox, BF 33”, mais acessóri-
os R$ 25 mil tr. 19-98152-6542

http://www.ost.ind.br/
http://www.delka.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://com.br/
http://hotmail.com/
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Jeep Willys
Carroceria fi bra azul cj5, chassi, 
faróis e lanternas, ped. susp., freio 
hidrovácuo, cx dir. Santana, freio 
a disco diant., instalado, 6cc na 
embalagem da retifi ca (p/ montar), 
ign. eletrônica, sup. estepe, escap., 
sto antonio, estribos, para choques, 
para- brisa, capota, documento 
(em processo de inventário). 11-
95361-1955

JEEP JEG 
VW DA CUNHA, prototipo, chassi 
N.: 00001  era do fabricante HE-
LIO da CUNHA, (montado) p/ ser 
restalrado fun pint  eletr. mecânica 
em orde R$ 15 mil, tr. 11 7861-8937 
c/ Bradoc

Jeep Militar Bernardini
Fase fi nal de restauração, completo, 
doc ok. motor 4cil opala,  R$ 18mil 
tr. 11-97116-7751

Jeep 1952 
Carroceria de fi bra NOVA, penus 
33, documentos ok. R$ 11.500,00 
tr. 11-5564-7942

Jeep - 1959
Original, CJ5, 6cc. reformado, guin-
cho Work 12000 documentação ok. 
R$17 mil tr. 11-99325-6422

JEEP Diesel
Modelo Willys CJ5, restaurado, 
inteiro em fi bra, motor VW 1.9 TDI 
com 37.000km, cambio clark 5m., 
BF 33’’ All, disco nas 4 rodas, etc R$ 
34.900,00 tr. 11-984708462 c/ Fábio

TROCO CJ5 POR CJ3 
1978, doc. OK, mecânica perfeita, 
fr. a disco diant., capota nova, etc. 
Procuro cara de cavalo. tr. 11-
97199-7530 c/ Diego

JEEP
Diesel modelo CJ5, restaurado 
oficina própria, inteiro em fibra, 
motor VW 1.9 TDI com 35.000km, 
cambio clark 5m., BF 33’’ mud, disco 
nas 4 rodas, etc R$ 36.900,00, tr. 
11-98470-8462

JEEP - 1951 
Raridade, motor original, documen-
tação Ok, R$ 27 mil tr. 11- 7728-
9536 c/ Rogério

JEEP CJ5 MILITAR
Bernardini, vários acessórios, novís-
simo, tudo em dia, ver e levar; R$ 28 
mil  tr. 35-91364733 

JEEP - 1954 
Motor de opala 4cc, câmbio cheve-

te, pneus 33” novos, disco nas 4 ro-
das, tr. 11-98335 -1803 c/ Emerson 

Jeep - 1958 
Amarelo motor VW 1.8 ap banco 
couro freio a disco bagageiro tra-
seiro tr. 11-94871-8130

Jeep 1963 
Original Willys em perfeito estado, tr. 
11-9.9941-4092 c/ Alfredo

Rural - 1971
Motor GM 6cil, álcool, dh, 4 marchas 
clark, 4x4, pneus 32´´, coluna do 
Astra, couro, revestimento anti ruído 
e térmico, ped. Susp., freio disco 4 
rodas, doc. ok, aceito proposta. tr. 
11-991833222

Jeep - 1968
Vinho, motor 6cc., cabo rebocador, 
direção hidraulica, portas de ferro, 
bagageiro, tr. 11-994491717

JEEP 1974
Ford, modelo CJ5, ¼ ton, 4x4, 6cc, 
c/  acessórios Militar do 9° Batalhão 
Logíst Santiago-RS viatura muito 
Bonita R$ 15 mil tr. 11-99623-3500 
c/ Fabio

JEEP Militar 1974
Ford CJ5, ¼ ton, 4x4, motor 6cc c/ 
acessórios militares, do 9° Batalhão 
Logíst Santiago-RS R$ 16 mil tr. 11-
99623-3500 c/ Fabio

Jeep Militar CJ-5 1980 
Ford Militar em fase fi nal de restau-
ração, 6cc. original, 3 marchas, 
completo c/ nota fi scal do exercito., 
acessórios militares engate G, 
parchoques, adquirido Exercito. R$ 
15.500,00 tr. 11-9 9137-3721

Niva - 1994
Equipado, estribo, engate, guincho 
manual, bcos couro, embreagem 
mecanica geniva, px, som, motor 
original em ótimo estado, lataria em 
ordem, susp. elevada, towbar, farois 
de milha, bagageiro de teto,doc. 
2014, R$ 12.500,00 tr. 12-99655-
8294  c/ Fernando

Land Rover - 2001
Defender 110 County SW, com ro-
das originais de liga leve, guincho, 5 
portas, motor 300 tdi 160mkm, carro 
so para viagens da familia, ar condi-
cionado, cd, dir hidraulica, revisões 
feita so em ofi cina especializada da 
marca, R$ 60 mil, tr. 11-99812-5738 
c/ Jose Augusto

TR4 2012/13
Automática, 4X4  35000KM unica 
dona nunca fez trilha, couro, multi-
midia, engate e sensor, branca, dok. 
ok., tr. 71-8814-8904

Toyota Band 1998
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Cabine dupla 2 portas, faltando 
parte mecanica e acessorios docu-
mentação em dia, pintura nova R$ 
16 mil -85- 99968-0604

S10 - 1997 
CS, estilo off road, lift de carroceria 
2”, BF 31”, bancos Rallye Desing, 
santo antonio, capota maritima.nun-
ca fez trilha. doc ok., R$ 18.500,00 
tr. 11-983552713 c/ italo

Ford F 75 - 1966
6cc, 4x4 reduzida documentos em 
dia. carroceria de lata ótimo veículo 
para qualquer estrada. Freio a disco 
na frente. tr. 42-9986-5110

Pick-up F75 1975
4x4, totalmente reformada em fase 
de montagem toda original. Aceito 
troca, tr. 11-9.9941-4092 c/ Alfredo

Engesa EE-34 - 1983
4x4 e reduzida, diesel, viatura ofi cial 
EB, doc ok, placa do ano 1983, câm-
bio Clark 240V com 5 marchas + ré, 
catálogo de peças original Engesa, 
- Lataria, pintura, mecânica, pneus, 
detalhes originais, tudo 100%, R$ 
39 mil. tr. 11-99910-8140

Rural Willys  - 1972
Verde e branca, motor 4.1 mpfi 
Silverado injetado, 4 marchas Clark, 
dh, freio hidrivacuo F1000, reduzi-
da Hilux, teto solar, amortecedor 
Rancho, fexo de mola Hilux, troca 
por Cherokee Sport / Veraneio tr. 
35-9195-4890

Suzuki Vitara 
Para trilha com todas as proteçoes 
bloqueado e com o fucinho do dif-
erencial de ferro,R$ 13 mil, ou troco 
tr. 31-8523-1373

Camper - 1993
4x4, 6 cil. Gasolina, guincho work 
12000, pneus 31,  bloqueio diferen-
cial, teto solar original e ar condicio-
nado R$ 25.000,00 tr. 11 24041494

Pajero GLX - 1995
Azul, Gasolina, 4x4, manual, 3.0, 
V6., 185 mil KM. Valor: 22 mil 
reais. Inteiro. Nunca fez trilha. tr. 
11-3131-5050

Camper - 1994
4x4, cinza, motor 4.1, 4 marchas 
com reduzida, tr. 11-4783-2064 
c/ Sid

Niva 1991/92
4x4, AP 2.0 injetado, freio a disco 
nas 4 rodas, bagageiro de teto da 
Keko, estribo da Keko, quebra-ma-
to da Keko, bancos da Montana, 
injeção da Full tech, segundo dono, 
R$ 19 mil tr. 11-96256-1956

Caminhão REO 

6x6, R$ 46 mil, aceito troca. em fase 
fi nal de restauração, tudo ok; e-mail: 
nitrini@bol.com.br

Niva - 1991
Mecânica original toda revisada, 
carburador novo, embreagem nova, 
documentação rigorosamente em 
dia, motor cadastrado no documen-
to, 11- 975024343 

Caminhão URAU 4X4
 5 Ton.diesel V6 Ano 1997 Militar 
11-2721-1147 – Claudio

JPX MONTEZ 1994
Motor turbo diesel, dh, guincho elet-
rico, bloqueio diferencial, pneus 35, 
revisada, bagageiro, capota fi bra R$ 
30 mil, tr. 13-99735-5203

Vitara 1993
JLX, automático, injeção eletrônica, 
bom estado de conservação. R$ 20 
mil tr. 11-8297-0555 c/ Rose

Suzuki Samurai 1995
Azul Metal, ar, pneus novos, pintura 
ok, revisado, manual, sem vaza-
mento, R$ 23 mil, 11-9-9156-3279 
c/ Luiz

Niva 1995
Branco, 4x4 e reduzida perfeitos, 
documento em ordem, pneus cross, 
snorkel, bagageiro keko, Jeep 
muito bonito R$ 15.900,00 tr. 19-
9683-8894

Toyota pick-up - 1985
Curta de lona, Impecavel, pneus ok, 
5 marcha, disco na dianteira, banco 
em couro, tanque de plastico, etc. 
ótima conservação tr. 11-7809-1434

HILUX 1995 
SW 4 DLX, cinza, alarme, ar cond., 
CD Player, limp. e des. traseiro, 
4x4,  dh, R$ 33 mil tr. 11-9136-5637 
c/ Sr Paulo

Camper 1991
4x4, 5 marchas, 6cc, alcool/GNV 
27m, molas especiais, amortece-
dores do 11/13, rodas Troller, pneus 
33”, freio a disco traseiro, carroceria 
levantada, couro e latererais de 
aluminio.tr. 11-2334-2389 

CLASSIFICADOS

http://www.tekcom.com.br/
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O Jipe Clube de São 
Luis/MA há 19 anos fomen-
ta no Estado do Maranhão a 
atividade esportiva e recre-
ativa Off Road e cumprin-
do o seu calendário ofi cial 
de eventos realizou de 21 a 
23 de agosto a 8ª Expedição 
da Baixada Maranhense. 
Tal evento tem como fi na-
lidade, além da interação e 
o sempre presente espírito 
de equipe, explorando as 
regiões de acesso difícil, 
onde somente os veículos 
4x4 conseguem chegar, 
cumpriu também seu obje-
tivo social interagindo com 
a comunidade carente das 
localidades, distribuindo 
cestas básicas e alegria para 
as famílias.

O município base do 
evento foi Viana/MA, onde 
se montou o QG para depois 
seguir para Penalva/MA 
continuando pelos campos 
enlameados e em alguns tre-
chos ainda alagados pelo fi m 
do período chuvoso, percor-
rendo um total de 68km de 
paisagens deslumbrantes 

Jeep Clube de São Luiz respira 
Off Road com Expedição 4x4

junto aos Búfalos que fazem 
parte signifi cativa da popu-
lação animal da região.

Participaram do even-
to 29 viaturas entre elas os 
famosos e confi áveis Jipe 
Willys, sendo seis, mais um 
Jipe Engesa, seis Troller T4 

3.0 e um Troller RF Turbo, 
Land Rover Defender 110, 
Toyota Bandeirante,  Hilux 
CD 2.8,  Baja, Gaiola 4x4, 
X-Terra, três Suzuky Jimny, 
Samurai e cinco quadrici-
clos. Cerca de 85 participa-
ram da festa.

O evento promoveu aos 
participantes um guia lo-
cal, camisas, adesivos, hos-
pedagem, jantar de confra-
ternização com música ao 
vivo, fotógrafo, mecânicos 
e carros resgate.

Houve ainda batismo 
de quatro novos sócios 
(Augusto, Ivaldo, Cassio 
e Renato). O companhei-
rismo na hora das difi cul-
dades, com as gozações de 
praxe com quem atolou, 
rolou solto. A descontração 
foi total dos participantes 
durante todos os dias do 
evento e cheios de alegria 
em fazer valer o dever cí-
vico de ajudar o próximo.

Barro foi companheiro de todas as horas

Amigos se divertiram muito e ainda ajudaram o próximo

A galera do Jeep Clube 
Manhuaçu e Carmélio Ce-
lestino organizaram com 
muita qualidade o Logo Ali 
Off Road 4x4 nos dias 15 e 
16 de agosto na cidade de 
Manhuaçu/MG. O evento 
foi iniciado com a concen-
tração antes da saída para 
a trilha, por volta das 8h 
no dia 15 de agosto, tendo 
atraído praticantes do Off 
Road, de toda região de 
Manhuaçu, e de outras cida-
des do Estado, além de par-
ticipantes do Rio de Janeiro 
e Espírito Santo. 

A participação teve cer-
ca de 80 carros na trilha, 
num total de quase 200 pes-
soas, no primeiro dia, tendo 

Trilha, Jeep Cross e Arrancadão 
movimentam Interior mineiro

a trilha, um percurso de 
pouco mais de 3,5 km e a 
mesma se iniciou por vol-
ta das 13h se encerrando 
perto das 19h. Ao fi nal do 
evento todos participantes 
inscritos tiveram acesso a 
um evento benefi cente em 
prol das crianças recolhi-
das pelo conselho tutelar 
da cidade no abrigo cha-
mado DAREI.

No domingo aconteceu 
pela primeira vez na cidade 
a competição do jeep cross. 
A competição teve ao todo 
40 competidores, entre 
profi ssionais e armadores, 
e um grande público, cerca 
de 2.000 pessoas puderam 
conferir de perto as máqui-

RESULTADOS

4x2 Gaiolas
1º - Aroldo Tavares / Campo/RJ
2º - Nicolas Lomeu / Manhuaçu/MG
3º - Wagner / Belo Horizonte/MG
4º - Ricardo / Manhuaçu/MG
5º - Tubarão / Belo Horizonte/MG

4x4 Original
1º - Clóvis Zoboli / Castelo/ES

4x4 Aspirado até 150 cavalos
1º - Jorge de Pianti / Vitória/ES
2º - Geninho /Marechal Floriano/ES
3º - Ricardo / Manhuaçu/MG

4x4 Especial Turbo Diesel
1º - Clóvis Zoboli / Castelo/ES
2º - Paulo Otoni / Manhuaçu/MG
3º - Gean / Vitória/ES
4º - Gedson Freitas / Ibatiba/ES
5º - Luciano / Santa Margarida/MG

Força Livre
1º - Jorge de Pianti / Vitória/ES
2º - Ricardo Capachão/ Campos/RJ
3º - Aroldo Nagarolii / Iconha/ES
4º - Alex Nogarolli / Iconha/ES
5º - Geninho /Marechal Floriano/ES

nas ao longo do dia. A pro-
va teve início as 10h e fi m 
por volta das 17h.

Enquanto se desenro-
lava a competição ainda 
havia a atração do Arran-
cadão na Lama, onde foi 
preparado no terreno uma 
grande vala, e despejado 
cerca de 40 mil litros de 
água (não potável), mos-
trando ao público como 
é feita a diversão do Off 
Road, com muita lama 
e difi culdade. O evento 
contou com o apoio do co-
mércio local, da Prefeitura 
Municipal de Manhuaçu, 
da Secretaria de Esportes, 
e da Secretaria de Turismo 
e Cultura.

Veículos 4x4 enfrentaram vários tipos de atividades radicais

Todos os
caminhos

levam a um
troller

http://www.ecoexpedicoes.com.br/
http://www.trilhavitoria.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Um Ford Original GPA 
está à venda para os aman-
tes de veículos militares. 
Obviamente, tal relíquia 
custa caro, algo em torno 
de U$ 225 mil dólares. Vale 
a exclusividade e toda a 
história por de trás de uma 
máquina dessas. O carro 
também é conhecido como 
o ‘Seep’ (Seagoing Jeep), 
que era uma versão anfíbia 
da Segunda Guerra Mundial 
do Ford GPW Jeep. Apenas 
12.778 já foram produzidos 
tornando este um dos veícu-
los militares mais raros na 
existência hoje. Este exem-
plo em particular foi conde-
corado com o prêmio de ouro 
de mais alto nível com uma 
classifi cação de 99,007 % em 
2011 do MVPA (Associação 
de Preservação de Veículo 
Militar) na Convenção Na-
cional em Dayton, Ohio, nos 
EUA, tornando este o melhor 
GPA em existência na Terra.

Ele foi restaurado total-
mente com peças originais 
de fábrica. O veículo é per-

Ford GPA
feito tanto em terra como 
na água e será o ponto fo-
cal de toda a coleção. O 
jipe tem tudo combinando 
números de série (# 22741) 
e foi entregue ao Exérci-
to em 1942. Para melho-
rar, ainda foi verifi cado já 
restaurado pelo ex-presi-
dente da MVPA, o mestre 
restaurador David Welch, 
proprietário de Ramshorn 
Creek Restaurações. 

Este GPA tem título 
claro e está atualmente re-
gistrado no estado de New 
Jersey, nos EUA, como 
uma antiguidade. É 100% 
legal da rua e transferível. 
Para clientes no exterior, 
incluindo o Brasil, deve-se 
fazer uma cotação.

A construção do veículo 
foi desenvolvido em com-
petição entre a Marmon
-Herrington e a Ford Motor 
Company. A Marmon-Her-
rington era especializada 
em todos os veículos de 
tracção às rodas. A entrada, 
no entanto da Ford, usou 

um chassi robusto e estru-
tura interna, mais ou menos 
uma chapa de aço tipo au-
tomóvel regular foi solda-
da. Esta construção fez o 
GPA cerca de 180 kg mais 
leve que seu concorrente. O 
projeto do GPA foi baseada 
na MB Willys e Ford GPW 
Jeeps padrão, tanto quan-
to possível. Ao projetar e 
construir o GPA, a Ford uti-
lizou muitos exatamente as 
mesmas peças que a Ford 
GPW fez. A GPA tinha uma 
semelhante interior à dos 

jipes MB/GPW, embora o 
compartimento do moto-
rista tinha quase o dobro 
de alavancas de controle: 
2WD / 4WD, oi-range / 
lo-range, guinchos (sobre 
os arcos), a implantação da 
hélice e controle do leme. 
Depois de uma compara-
ção direta dos protótipos 
das duas empresas, a Ford 
recebeu um contrato para 
a produção começando em 
1942. Para mais informa-
ções, acesse: http://www.
ima-usa.com/

Jeep Anfíbio 1942

Painel Helice traseira Farol Black-Out Implementos de motor
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O Pacaembu Off Road 
tremeu com a chegada de 
mais de 500 jipes totalizan-
do mais de 1300 pessoas 
para uma noite especial em 
comemoração do retorno 
do Encontro no Pacaem-
bu, em São Paulo/SP, no 
dia 13 de agosto. Jipeiros 
de diversas cidades estive-
ram presentes a convite do 
Pacaembu Off Road a esta-
rem participando do encon-
tro que reuniu mais de 40 
grupos Off Road. 

A noite foi muito espe-
cial e tudo ocorreu como 
planejado. Houve a pre-
sença especial do Secre-
tário de Esportes de São 
Paulo, Celso Jatene, e do 
Dep. Coronel Telhada, que 
comandava a Rota de SP 
e é um dos frequentadores 
do encontro. Muito papo 
descontraído e como não 
pode faltar no encontro, o 
tradicional churrasco. Os 

Pacaembu Off Road retorna !!!

jipeiros comentaram que 
não via o Pacaembu lotado 
assim há décadas e lembrou 
dos velhos tempos que o 
encontro era forte. Muitos 
frequentadores antigos esti-
veram presentes e adoraram 

o evento, agora estão tor-
cendo para retornar como 
era antigamente, um ponto 
de encontro de diversos 
grupos a se confraterniza-
rem para quebrar o dia a dia 
de trabalho e rever amigos 
de viagens e trilhas.

Ao decorrer da noite o 
estacionamento do estádio 
fi cou lotado e não tinha 
mais vagas, então todos se 
concentraram nos corredo-
res com seus veículos fora 
de estrada, um mais boni-
to que o outro, parecendo 
uma mega exposição, jipes 
com pneus gigantes e car-
ros super equipados.

O  Bar Brahma “O Tor-
cedor” deu total apoio no 
evento com sua estrutura 
a disposição de todos os 
jipeiros. Agora, os amigos 
podem levar sua família 

para curtir um ótimo encon-
tro semanal e ter mais con-
forto com a nova estrutura.

O encontro Pacaembu 
Off Road acontece todas 
as noites de quinta-feira na 
Capital paulista há mais de 
oito anos com um grupo de 
amigos que começaram a 
frequentar o estacionamen-
to do estádio nas noites de 
frio, chuva e calor para ba-
ter aquele papo sobre Off 
Road e combinar as aventu-
ras 4x4. Venha com seu Off 
Road, participe, faça novas 
amizades e curta uma noite 
agradável. Lembrando que 
o encontro é de todos e te-
mos que preservar e zelar o 
estacionamento do estádio 
para que todos os jipeiros 
possam ter sempre um es-
paço Off Road no coração 
de São Paulo.

Cerca de 1300 pessoas estiveram no mega evento

Grande churrasco alegrou os amigos

Fotos: Mais Off Road

http://www.rotaxoffroad.com.br/
http://www.trilhanavesa.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Se tem uma coisa que 
combina e muito é morta-
dela e Off Road. Pensando 
assim, mais de 250 pesso-
as estiveram prestigiando 
o evento organizado pelo 
Jeep Clube Comando Off 
Road Baixada Santista em 
parceria com o Jeep Clu-
be de Ribeirão Pires, e o 
local escolhido foi a sede 
dos encontros do Comando 
Off Road, a linda Praia do 
Itararé, na cidade de São 
Vicente/SP. O evento teve 
sua arrecadação destinada 
para  o 11° Passeio Inclu-
sivo, que será  realizado 
no município de Ribeirão 

Queima da Mortadela no litoral de SP
Pires/SP. 

Cerca de 100 veículos 
Off Road estiveram pre-
sentes no local criando 
um verdadeiro salão de 
automóveis, até a conces-
sionária da Troller esteve 
fazendo test drive com seu 
último lançamento. 

A Queima da Mortade-
la é um evento tradicional 
realizado pelo Jeep Clube 
de Ribeirão Pires, onde o 
prato principal é um deli-
cioso lanche de mortade-
la na chapa, servido com
ovo frito e vinagrete. Nesta 
edição foram feitos mais de 
500 sanduíches e estiveram 

também prestigiando, os 
Jeepeiros de Diadema, Nú-
cleo ABC Off Road, Ami-
gos Trolleiros, Jeep Clube 
de Mongaguá, Mundo Off 

Road, Ratos 4x4, entre ou-
tros. Agora,  se espera que o 
evento se torne anual, sem-
pre arrecadando dinheiro 
para atividades fi lantrópicas.

Mais uma vez o Jeep 
Clube do Brasil organizou 
de forma sensacional a já 
tradicional Festa Italiana 
realizada neste ano no dia 
22 de agosto na sede de 
campo, situada na cidade 
de Piracaia/SP, e claro, foi 
um sucesso.

O clima de cantina foi 
instalado na sede, entre os 
deliciosos embutidos da 
Marba, massas saborosas e 
bons vinhos os convidados 
passaram por uma noite 
incrível. Quem foi real-
mente se sentiu na Itália.

Os 150 convidados dan-
çaram noite a dentro ao som 
de um incrível músico ita-
liano, durante a tradicional 

Jeep Clube do Brasil comemora 
agosto com Festa Italiana

Tarantela todos levantaram 
e dançaram pelo salão. Du-
rante a festa vários brindes 
de patrocinadores foram 
sorteados, entre kits Marba, 
e brindes da Suzuki houve 
uma rifa da super bicicleta 
da Suzuki. Durante o dia, os 
associados puderam realizar 
um test-drive com o novo 
Troller da Trilha Navesa. 

A festa foi um grande 
sucesso graças ao empenho 
dos associados e apoia-
dores. A equipe mais uma 
vez, nesta oportunidade, 
manifesta os sinceros agra-
decimentos a todos àqueles 
que participaram e contri-
buíram para o sucesso des-
se brilhante evento.O italiano Giusto Di Marzo, com seu molho especial

Não faltaram lanches para a galera presente

Mais Off Road

http://www.polarisbrasil.com.br/
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3ª etapa da Polaris Cup 
cruza fronteira e atrai 
piloto estrangeiro

Dando sequência à 
agenda das ações Off Road, 
a Polaris, líder mundial no 
segmento de quadriciclo e 
UTV, promoveu no sábado, 
29 de agosto, em Itatinga/
SP, a 3ª etapa da Polaris 
Cup, campeonato exclusivo 
da marca. 

Realizada na Fazen-
da Dimep, a etapa contou 
com um grid de mais de 25 
participantes, entre eles o 
paraguaio Norman Lowen, 

que na estreia subiu ao pó-
dio da categoria RZR Su-
per Production. 

“A cada dia o campe-
onato atrai mais adeptos. 
Conhecemos o Norman 
durante um treinamento no 
Paraguai. Ele já confessou 
que fi cou entusiasmado com 
a disputa e estará presente, 
com outros amigos, nas pró-
ximas. É a Polaris cruzando 
as barreiras do mundo Off 
Road”, afi rmou Rodrigo 

Lourenço, diretor geral da 
marca na América do Sul. 

RESULTADOS
Bruno Varela, que es-

treou nos Sertões 2015 e 
conquistou a terceira colo-
cação, alcançou o primeiro 
lugar da categoria RZR 
Super Production e lidera a 
modalidade no acumulado. 
Aristides Mafra Jr. fi cou 
em segundo seguido de 
Norman Lowen.

Renato Meinberg ven-
ceu na RZR 900. Marcio 
Diógenes, que encabeça a 
modalidade na geral, com-
pletou a 3ª etapa em se-
gundo lugar, após acirrada 
disputa com Denísio Ca-
sarini Filho, que garantiu a 
terceira colocação. 

Na divisão RZR S 800, 
Edson di Nole conquistou a 
primeira colocação na etapa 
e disparou como líder da ca-
tegoria. Guilherme Costa e 
Pedro Paschoalotti comple-
taram o pódio, com o 2º e 
3º lugares, respectivamente.

A modalidade feminina 
foi vencida pela experiente 
Helena Deyama, lidera o 
campeonato nesta catego-
ria. O segundo lugar foi 
conquistado por Roberlena 
Moraes, que segue como 
vice-líder na geral, seguida 
de Karina Fojo. 

As empresas parceiras 
do evento – Sparco, Mo-
tul, Caixas Guisa e Sorve-
tes Movins – premiaram 
os participantes com des-
contos e produtos. A ação 
contou com o apoio da Po-
laris One, concessionária 
da marca em São Paulo. O 
regulamento utilizado foi 
o mesmo do Campeonato 
Brasileiro de Rally Baja e a 
prova supervisionada pela 
CBM.

A próxima etapa será 
realizada em Beberibe/
CE, no dia 24 de outubro. 
O calendário completo e 
fotos do campeonato estão 
disponíveis no site www.
polariscup.com.br.

Competição foi movimentada em todo percurso

Terras de Itatinga/SP serviram como espaço para a prova
Fotos: Ícaro Nicanor Cândido / Shez Comunicação
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Jipeiros e seus familiares 
do Estado de Rondônia esti-
veram reunidos no município 
de Rolim de Moura nos dias 
22 e 23 de agosto para parti-

Rondônia realiza Gincana Off Road

cipar da 2° Gincana de Jeep. 
Evento benefi cente que ti-
nha como objetivo arrecadar 
dinheiro para manutenção 
da Pastoral do Menor.

Segundo o organiza-
dor da gincana, Sr. Marcel 
Luis Freitas, o evento foi 
um sucesso. “Ficamos sa-
bendo da situação que a 
pastoral daquele município 
estava passando, então re-
solvemos nos reunião para 
promover um evento para 
ajudar, com isso consegui-
mos arrecadar um montan-
te de R$ 6.487,00, valor 
sufi ciente para atender 130 
crianças por 30 dias, além 
disso fi zemos em parceria 
com outras entidades como 
Rotary e Lions paraa revi-
talização do local da ginca-
na, com a remoção de todo 
o lixo e o plantio de 250 
mudas de arvores”, contou.

Estiveram presentes no 
evento jipeiros de todos 

os cantos do Estado totali-
zando mais de 40 veículos 
e um público estimado de 
1000 pessoas. Para Ivan 
Silva Borges, membro do 
Jeep Clube de Alta Flo-
resta, este tipo de evento 
se faz importante. “Esse 
é um momento que temos 
para confraternizar, rever 
os amigos de trilha e lama 
e colocar os assuntos em 
dias, discutir sobre mo-
difi cações nos veículos e 
principalmente demostrar 
para o público que o jipeiro 
tem como fi losofi a a preo-
cupação com o social, com 
o meio ambiente, pois é em 
parceira com ele, o meio 
ambiente, que encontrar-
mos os nossos caminhos 
para a diversão”, defi niu.

Trilha trouxe capotamentos e lama para os amigos

Os amigos do Loucos 
4x4 organizaram no dia 22 
de agosto a Trilha da Ara-
nha na Serra da Cantareira. 
A aventura contou com oito 
aventureiros que se prepara-
ram com seus três Samurais.

Muita difi culdade em 
todas erosões, no entanto, 
os jipes tombaram, mas 
nada que pudesse parar os 
Super Samurais. A trilha 
trouxe muita curtição, emo-
ção, e claro um belo chur-
rasco. Um dos veículos, 
conhecido como Samuca, 
caiu em um grande buraco e 
precisou de um bom tempo 
para ser retirado. Nada que 
não fosse resolvido e come-
morado por todos.

Samurais na Trilha da Aranha na Cantareira

Erosões exigiram astúcia dos pilotos

Divulgação

http://www.unifisa.com.br/polaris
http://www.facebook.com/rastur.ecoturismoeaventura
http://www.wb4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://polariscup.com.br/
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A maior ESPECIALIZADA em

MITSUBISHI

4 4x

Importadora Oficial

TELEVENDAS: (11) 3346-7702

Apoiamos esta idéia!

No dia 22 de Agosto, a 
Mitsubishi abriu as portas 
do Autódromo Vello Cit-
tà para o Clube da L200 
Savana. Através das redes 
sociais a organização con-
tactou o amigo Lourival 
Roldan, que passou o con-
tato de Detlef Altwig, que 
convidou para conhecer a 
belíssima estrutura do au-
tódromo de Mogi Guaçu/
SP, durante a 5ª Etapa da 
Lancer Cup.

O grupo se encontrou 
em um posto na cidade de 
Jaguariúna/SP, onde o pró-
prio Detlef entregou os kits 
para adesivação das viatu-
ras e pulseiras para aces-
so ao complexo. Viaturas 
prontas e seguiu o comboio 
para o autódromo, com 19 
Mitsubishi L200 Savana, 
incluindo as três gerações 
da picape. O autódromo 
fi ca numa linda fazenda e 
todos foram recepcionados 

Clube da L200 Savana é TOP

pela organização com um 
café da manhã no Paddock 
Vip em cima dos boxes e 
logo já tivemos a primeira 
bateria da Lancer Cup, com 
um show de velocidade. 
Durante o café da manhã 
foram sorteadas duas voltas 
rápidas no circuito a bordo 
do Lancer Evo R com nin-

guém mais do que Ingo 
Hoffman pilotando. Após a 
bandeirada fi nal alinharam 
as Savanas e deram uma 
volta completa na pista Off 
Road, onde, mesmo em 
baixa velocidade, se pôde 
sentir a emoção de andar 
em um autódromo reco-
nhecido até pela federação 
internacional. No término 
da volta os amigos pararam 
as viaturas na reta de larga-
da para a foto ofi cial, onde 
se juntaram com as Triton 
Savana da organização.

De lá mesmo, o gru-
po foi direto à “praia”, ou 
seja, a pista 4x4. Depois 
de um breve briefi ng com 
o amigo Isac fi zeram um 
percurso completo com 
facão, erosões, caixa de 
ovos, troncos, ponte de 
troncos, inclinação lateral 
em dois ângulos, atoleiro, 
caixa de areia, kings e de-
clives de vários tamanhos. 

Uma pista bem interessan-
te, que contempla boa parte 
dos obstáculos que fazem 
parte da rotina de trilhas e 
expedições. Todos fi zeram 
o percurso e voltaram a es-
tacionar as savanas na área 
dos competidores, onde 
pegavam uma van para 
descer até a área chamada 
Racing Center, onde foi 
servido um delicioso almo-
ço, junto com todos os par-
ticipantes do evento, como 
os próprios pilotos da Lan-
cer Cup. E lá mesmo pu-
deram conhecer o pequeno 
museu do local, comprar 
roupas e acessórios da 
grife da Mitsubishi. Um 
evento para toda a família, 
onde “crianças” de 1 a 80 
anos se divertiram numa 
atmosfera onde se respira 
automobilismo. Agora, só 
esperar o 3º Encontro do 
Clube da Savana que será 
um sucesso.Pilotos puderam percorrer longo trecho Off Road

Autódromo foi aprovado pelos participantes

Cadu Rolim

O piloto mineiro Bruno 
Sperancini e o navegador 
paulista Lourival Roldan 
são os grandes campeões 
dos UTVs na 23ª edição do 
Rally dos Sertões. O título 
a bordo do Can-Am Ma-
verick Xds foi confi rma-
do em Foz do Iguaçu/PR, 
após sete dias de disputas e 
mais de 2.875 quilômetros 
de percurso – sendo cerca 
de 1.508 de trechos crono-
metrados. Este é o terceiro 
ano consecutivo que a fa-
mília Can-Am Maverick 
comemora vitória e maior 
resistência entre os UTVs 
do mais importante rali do 
país.

Campeões de 2014, os 
maranhenses Vinícius Mota 
e Rafael Schimuk confi r-
maram a taça da classe 
Turbo com o Can-Am Ma-
verick Xds Turbo. No Top 

Rally dos Sertões – Sperancini e 
Roldan são campeões dos UTVs

10 do ranking geral dos 
UTVs, as máquinas Off 
Road da fábrica canaden-
se ocuparam seis posições, 

com destaque ainda para os 
vice-campeões Gabriel Va-
rela e Gabriel Morales, de 
São Paulo, a bordo do Can
-Am Maverick Xds. 

A sétima e última eta-
pa foi realizada com início 
em Umuarama/PR, com 
346,15 km. Líderes desde a 
primeira etapa, cuja largada 
foi dada no dia 1º de agos-
to em Goiânia, Sperancini 
e Roldan souberam atacar 
e administrar no momen-
to certo. “Foi uma disputa 
muito acirrada, ainda mais 
por envolver 30 UTVs, e 
foi emocionante cruzar a 
rampa de chegada como 
campeão”, comentou Spe-
rancini, que também ven-

ceu em 2012. “O Can-Am 
Maverick Xds foi perfeito, 
não apresentou problema 
nenhum. Além da perfor-
mance, mostrou ter um 
custo de manutenção muito 
baixo”, explicou. 

Apesar da enorme ex-
periência em ralis, este foi 
o primeiro título de Roldan 
na classifi cação geral de 
uma categoria no Sertões. 
“A conquista foi muito 
importante, estou há anos 
atrás deste sonho e hoje 
conquistei”, revelou. “O 
resultado é fruto de um ano 
de trabalho. Sempre nos 
mantendo no grupo dos 
mais velozes e assim ven-
cemos”, concluiu. Navegador Lourival Roldan e piloto Bruno Sperancini 

Bruno Sperancini e Lourival Roldan a bordo do Can-Am Maverick Xds

WAECO CoolFreeze CFX série
    Excelentes resultados de refrigeração, mesmo em  
caso de temperaturas exteriores extremas

    Funcionamento extremamente econômico e super silencioso

 Temperaturas de 10 ºC até congelação –22 °C

 12 / 24 V DC e 100 – 240 V AC

AS CAIXAS DE COMPRESSOR MAIS POTENTES  
DE TODOS OS TEMPOS

Dometic do Brasil  info@dometic.com.br  Tel:  +55 11 3251 3352 

A MAIS NOVA GERAÇÃO DE  
GELADEIRAS AUTOMOTIVAS!

dometic.com.br 

DE 
VAS!

CFX 35

CFX 40

CFX 50

CFX 65

Congelação

até 
–22 °C  

http://www.dometic.com.br/
http://www.soldieradventures.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Trazendo o melhor do 
mundo da Land Rover, a 
GranPart segue fazendo 
história no território nacio-
nal somando muito ao Off 
Road. A empresa começou 
a partir da necessidade de se 
ter no Brasil um distribuidor 
focado em Land Rover, que 
atendesse ao mercado com 
peças de qualidade e preços 
justos. Assim, trouxe uma 
concorrência sadia, além 
de peças homologadas pelo 
fabricante com a intenção 
de gerar uma durabilidade 
maior aos carros da marca.

Para atender da melhor 
forma esta fatia do merca-
do, a empresa foca no veí-
culo sendo que há um esto-
que com todas peças para 
todos os carros Land Rover, 
desde o Série I, fabricado 
em 1946, até os mais no-
vos e de alto valor como o 
Vogue, passando por todos 
os modelos da Defenders, 
Freelander’s, Discovery’s, 
Range Rover’s e etc.

“Temos mais de 30 mil 
itens cadastrados, incluindo 
peças, partes, acessórios, 
desde os pneus até o baga-
geiro de teto, enfi m, o carro 
todo. O mercado de Land 
Rover e 4x4 está em fran-
co crescimento (levando 
em conta a crise) e assim 
queremos prosseguir”, co-
mentou Paulo Fragnito, da 
GranPart.

A empresa já comercia-

GranPart garante qualidade 
para público da Land Rover

lizou mais de mil produtos 
neste pequeno espaço de 
tempo, comprovando a efi -
ciência no atendimento e 
entrega de produtos. Vale 
lembrar que as atividades 
começaram em 2014.

“Nosso carro chefe é o 
atendimento ao cliente. Este 
é nosso melhor produto, 
com pessoal treinado, foca-
do e altamente incentivado 
a dar o suporte correto e a 
melhor orientação ao nosso 
cliente. Enfatizamos que só 
trabalhamos com produtos 
de primeira linha”, afi rmou.

A ideia da GranPart é 
realmente dar o melhor ao 
cliente, e não buscar qual-
quer produto na hora de 
ajudar o interessado. “Nos-
sa principal meta é a quali-
dade, e bom atendimento, 
posto isso, nossa preocu-
pação é com a informação 
do usuário. Hoje percebe-
mos que muitas empresas 
vendem produtos, X, Y e 
Z, dizendo ser segunda li-
nha do fornecedor A, B, ou 
C,  quando na verdade são 
produtos principalmente 
chineses, de baixa quali-
dade, obviamente muito 

mais barato, e como sua 
durabilidade inferior aos 
homologados pelo fabri-
cante. O usuário às vezes 
não percebe, mas o gasto 
com manutenção aumenta 
consideravelmente, muito 
mais que a ‘economia’ rea-
lizada”, explicou Paulo. 

Aos poucos, a marca se 
estrutura para crescer e aten-
der com maiores benefícios. 
No momento, a principal 
novidade fi ca por conta da 
produção do Defender, que 
vai ganhar uma casa própria, 
na Eslováquia, e terá impor-
tação para o Brasil.

Uma das grandes fa-
cilidades oferecidas pela 
GranPart é a o formato de 
vendas de produtos e aces-
sórios via internet, no seu 
site: http://granpart.com.br/

“O mercado de e-com-
merce no Brasil é ainda 
muito pequeno está em 
grande crescimento, mas 
leva-se um tempo maior 
até que todos estejam ha-
bituados a comprar deste 
mercado. A presença de 
pessoas que não são cor-
retas com o público fi nal 
leva a um descrédito muito 

grande e com isso a demora 
em se chegar aos patamares 
de outros mercados com 
esta ferramenta de vendas.”

Fragnito ainda lembra 
que a empresa não atende 
somente o público brasilei-
ro, mas sim de toda a Amé-
rica Latina. “Para atender 
ao Brasil, em todos os seus 
cantos e recantos, é necessá-
ria uma estrutura altamente 
desenvolvida baseada no 
modelo europeu de entre-
gas, onde todos os produtos 
são rastreados, desde o mo-
mento que sai do depósito, 
até a chegada no destino. 
Em parceria com uma gran-
de empresa de distribuição 
do País, podemos garantir 
a entrega com muito mais 
efi ciência e agilidade, as-
sim atendendo os diferentes 
mercados”, contou.

Assim, a GranPart segue 
se adequando ao mercado, 
trazendo novidades e não 
deixando nunca o cliente na 
mão. “O mercado automobi-
lístico é muito ágil, dinâmi-
co, com novidades e sempre 
novos produtos, portanto se 
torna um mercado cativante, 
jamais será enfadonho ou cor-
riqueiro, é apaixonante. Além 
disso, segue em crescimento 
e ainda hoje atendemos car-
ros que foram fabricados em 
1946, que mercado você pode 
imaginar que ainda tenha pe-
ças fabricadas a mais de 50 
anos”, endagou.
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A Equipe Franca 4x4 
não deixa a peteca cair e ar-
mou uma bela e linda aven-
tura no dia 23 de agosto. 
Desta vez, os amigos visita-
ram a Trilha da Lagoa Azul 
da Serra da Canastra, em 
Minas Gerais, em local pró-
ximo a Represa de Furnas.

A trilha trouxe toda a 
beleza natural da região 
em espaços paradisíacos. A 
reunião juntou 40 carros em 
dez horas de evento. Saindo 
do Interior paulista, o com-
boio seguiu até o Sul de Mi-
nas e então para a usina. No 
local visitaram rios, lagoas 
e locais de média difi culda-
des passando o dia curtindo 
três cachoeiras, além de 

Franca 4x4 na Serra da Canastra

mergulho, stan-up e outras 
atividades.

Em um dos melhores 

momentos do passeio, o 
grupo avistou uma anti-
ga extração de pedra com 

espaço alagado. Lá, três 
trollers chegaram a boiar 
na água devido a profundi-
dade, trazendo adrenalina e 
animação entre os partici-
pantes.

O grupo teve apoio da 
Dandaro 4x4, CarreTroller 
Turismo e Aventura. Ago-
ra, os amigos já pensam 
nas próximas aventuras, 
além de formalizar mais 
ações sociais. O próximo 
passo será arrecadar ali-
mentos, fraldas, além de 
uma carreata realizada para 
divulgar ajuda ao hemo-
centro na doação de me-
dula e sangue. Off Road e 
solidariedade, sempre lado 
a lado.

Paisagens exuberantes chamaram a atenção

O off roader Linho Ber-
gamin tem um sonho. Jun-
tar-se com a mulher e ser 
o primeiro casal do mun-
do a dar a volta no planeta 
com um carro de 70 anos. 
O futuro sogro de Linho 
só liberou a fi lha, Vanessa, 
para vir junto se Linho ca-
sasse. O novo noivo acei-
tou o pedido de seo Valdir, 
os pombinhos aventureiros 
casaram e saíram no meio 
do casamento para esta em-
preitada.

Imaginem uma “velhi-
nha’ de 70 anos, que olha 
para o passado e relembra 
de boas e belas histórias 
que viveu e certamente aos 
70 já está acomodada em 
uma rotina de vida simples 

e tranquila. Assim estava 
o Jeep 1946, acomodado, 
quando de repente fi zeram 
uma lipoaspiração, aplica-
ram um botox aqui e outro 
ali, transplante de coração, 
guarda roupa novo e isso 
unido a muita experiência 
de vida para se adaptar a 
qualquer situação. 

Conseguiram assim re-
viver a “velhinha”, transfor-
mando nessa “Imperfeição”, 
como é carinhosamente cha-
mado o Jeep 1946, que vai 
dar a volta ao mundo e será 
o mais velho da história a 
realizar o feito com 70 anos.

O casal não é rico, lon-
ge disso, mas vai largar 
tudo e ir, trabalhando pelo 
caminho para poder seguir. 

Será um ano e meio de via-
gem e os ”Caçadores de 
Sonhos de Veranópolis e 
Cotiporã/RS” buscam sa-
cramentar mais esta linda 
história. Siga a aventura: 
www.facebook.com/avol-
taaomundo.

Volta ao mundo numa velhinha de 70

http://www.trailway.com.br/
http://www.rsfiltros.com.br/
http://www.bearmach.com.br/
http://www.landserviceone.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://granpart.com.br/
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Aproveitando o clima 
mineiro do Off Road, os 
amigos Plinio Dutra, Van-
der Araújo, Marcos Garcia 
e Celio Costa organizaram 
o 1° Trilhão Off Road da 
Equipe Quebra Mato no 
dia 15 de agosto no Hotel 
Fazendo Pé do Morro, em 
Ouro Branco/MG.

O evento contou com 
café da manhã, almoço, 
camisa (para os 200 pri-
meiros inscritos), bebida 
liberada (refrigerante, água 
mineral e cerveja). A aven-
tura fi cou por conta de um  
pêndulo que foi uma das 
maiores atrações, seguido 
de uma vala cheia d’água. 
Se apresentaram também 
alguns expositores como o 
Angra Off Road com peças 
e acessórios para jeep. 

Cerca de 600 pessoas 
estiveram presentes sendo 
285 veículos entre jipes, 
gaiolas, bajas e quadrici-

Equipe Quebra Mato faz festa 4x4

clos. Às 10h40 se iniciou 
a trilha que chamou alguns 
fortes atoleiros para diver-
são de todos, num percurso 
de 37 km. O trilhão con-
tou com várias pessoas da 
região de Minas Gerais e 

outros Estados marcando 
presença. Cidades como 
Barroso, Itabirito, Conse-
lheiro Lafaiete, Uba, Bar-
bacena, Carandaí, Ouro 
Preto, Mariana, São João 
Del Rey, João Monlevade, 

Belo Horizonte, entre ou-
tros, fi zeram a festa, além 
de as cariocas Angra dos 
Reis, Petrópolis, Teresópo-
lis, e Brasília, São Paulo. 
Apesar dos contratempos o 
evento foi um sucesso.

Grupo de 600 pessoas esteve presente

Companheirismo foi fundamental entre os amigos Difi culdades trouxeram emoção na trilha
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Localizada em um belo 
refúgio de Mata Atlântica, 
a Pousada Green Valley em 
São Roque/SP, recebeu com 
muito carinho e atenção 
mais um grande evento da 
Land Center, loja paulista-
na especializada na marca 
Land Rover. Em clima tí-
pico, a empresa promoveu 
aos clientes e amigos um 
arraial repleto de comidas, 
bebidas e atrações típicas 
de uma grande festa junina. 
Sem contar na aventura pe-
las trilhas da pousada, em 
meio a mata fechada, onde 
os participantes tiveram a 
oportunidade de colocar 
os carros em situações Off 
Road.

O primeiro fi nal de se-
mana de agosto foi de sol 
e grandes aventuras. Clima 
quente, céu azul e trilhas 

apresentando diversos ní-
veis de difi culdade, inclu-
sive com pontos de mano-
bras entre as árvores, foram 
cenário de momentos ines-
quecíveis e cada partici-
pante saiu com gostinho de 
quero mais. 

Hora de entrar na tri-
lha, viver fortes emoções 
e colocar todas as habili-
dades dos pilotos a prova. 
O comboio se uniu para a 
subida e início da trilha, 
guiados pelo “Jurassic” 
como carinhosamente é 
chamado o Discovery I do 
Donato Florio, proprietário 
da empresa Land Center. 
Os carros alinharam em 
meio a fl oresta vencendo 
os obstáculos etapa por eta-
pa. Cada proprietário con-
duzindo seu veículo com 
extremo carinho e cuidado, 

demonstrando suas habili-
dades e aproveitando deste 
momento único em com-
panhia de outros amigos 
apaixonados pelos veículos 
Land Rover e pela nature-
za. Após a trilha, todos se 
reuniram em seus chalés, 
muito aconchegantes, para 

se arrumar para o arraial, 
que foi o destaque e grande 
momento do evento. 

A decoração típica, cli-
ma festivo com fogueira e 
até um touro mecânico para 
agitar a festa. Sem falar no 
som ao vivo dos violei-
ros regionais. Noite afora, 
conversa vai e vem, boas 
risadas, então, assim foi 
até tarde da noite. Alguns 
foram dormir, enquanto 
outros se aventuraram no-
vamente pelas trilhas com 
alguns carros. 

No dia seguinte outra 
trilha com os carros antes 
do encerramento ofi cial do 
evento. Desta vez, com um 
número maior de veículos 
curtindo a paisagem e se 
divertindo em meio a na-
tureza.

Por fi m, a foto do dia, 
celebrando em clima de 
missão cumprida. Ficam os 
sinceros agradecimentos a 
todos os amigos e partici-
pantes por mais este evento 
de sucesso.

Land Center realiza festa 4x4

Veículos da marca se divertiram na trilha

Mega evento animou os amigos presentes

http://www.campingsworld.com.br/
http://www.bluecamping.com.br/
http://www.landcenter.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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O seu sonho é o que mais importa.

Respirando esta mesma paixão por 
veículos exclusivos e únicos, trago 
até você o modelo dos teus sonhos, 
de qualquer lugar do mundo até a 
sua garagem.

Assessorando e cuidando de 
todos os passos: desde a procura, 
negociação, embarque até a entrega 
em mãos daquilo que você deseja, 
fazendo com que a sua experiência 
seja especial, única e inesquecível.

Ramiro Cruz Jr.
“The Finder”

• Mais de 20 anos de experiência em  
veículos especiais e logística internacional

• Acompanhamento em leilões internacionais

• Gestão da importação de peças, pneus e 
acessórios e de serviços de restauração

• Pessoal capacitado no exterior

• Automóveis, motos, caminhões, ônibus, 
trailers, aeronaves, embarcações e peças

Veículos Militares para colecionadores

Picapes clássicas Americanas

Caminhões Americanos Antigos

Unimog diversos modelos

Motocicletas Antigas

Land Rovers Antigas

Tratores Antigos

Fone: (11) 7714.3460 - id: 2769*7
Fone: (11) 94333-9898
e-mail:
Site: 
Social:

Desbravar as praias da 
Grande Natal e arredores, 
em um dos roteiros mais 
conhecidos da costa leste 
potiguar, partindo de Natal 
sentido Sul; e depois, senti-
do Norte - a chamada Rota 
do Sol – foi um dos des-
tinos escolhidos pela Tri-
lha Brasil Adventure 4x4, 
entre os dias 12 e 19 de 
junho. O grupo de 18 pes-
soas percorreu 950 km em 
oito carros, guiados pelos 
instrutores da Trilha Bra-
sil, empresa especializada 
em realizar passeios para 
quem gosta de Off Road e 
de dirigir 4x4, dos direto-
res Alan e Rose Rodrigues. 
O casal há trinta anos pro-
move esses passeios por 
todo o país.

Segundo Alan, este 
ano foi a primeira vez que 
levou um grupo para co-
nhecer as praias do litoral 
nordestino, com um roteiro 
que as agências de viagens 
geralmente não oferecem. 

Rota do Sol e das Emoções viram 
aventura da Trilha Brasil 4x4

De acordo com Alan, a 
rota percorrida pelo grupo 
começou na divisa com a 
Paraíba. A Rota do Sol per-
corre todo o litoral do Rio 
Grande do Norte. No lito-
ral sul, há dois caminhos. 
Para chegar às praias mais 
próximas de Natal, como 
Cotovelo ou Búzios, a rota 
inicia-se em Ponta Negra. 

Ao longo da rota, além das 
praias, é possível passar 
pela Barreira do Inferno e 
pelo cajueiro de Pirangi. 
O roteiro termina na pa-
radisíaca praia da Pipa. É 
possível ainda seguir para 
o norte, com trajeto que 
percorre diversas praias, 
entre elas a praia de Touros 
e São Miguel do Gostoso. 

Terminando a Rota do Sol, 
o roteiro seguiu pela Rota 
das Emoções, com um se-
gundo grupo à espera, em 
Fortaleza/CE.

Segundo Alan, o grupo 
que fez a Rota do Sol per-
correu todo o litoral do Rio 
Grande do Norte até chegar 
a Fortaleza com diversas 
paradas e hospedagens. “A 
viagem surpreendeu pelo 
tipo de passeio, muitas ve-
zes tínhamos que sair da 
praia e pegar trechos por 
cima das falésias, tínhamos 
que acompanhar a subida 
da maré”, comentou. Essa 
é a primeira vez que ele 
leva grupo nessa rota. “Es-
colhemos essa rota pelas 
praias e paisagens únicas. 
Nas paisagens, os parques 
eólicos chamavam muita 
atenção”, acrescentou.

Os próximos roteiros 
podem ser encontrados no 
site www.trilhabrasil4x4.
com.br. Em setembro já 
tem aventura garantida.

Trechos de mar e areia formaram bela paisagem

http://www.getsetparts.com.br/
http://www.emtcararo.com.br/
http://www.trilhabrasil4x4.com.br/
http://www.apftomadas.com/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://com.br/
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Nos arredores da nos-
tálgica cidade de Igara-
pé-açú/PA uma trilha para 
quadriciclos era a rota da 
vez para um Willys CJ5 em 
companhia de uma Toyota 
Bandeirante, com apoio da 
recém criada Turma Off 
Road de Igarapé-açú, Casa 
dos Parafusos e Rapidão 
Auto Center em Bragança.

Os amigos iniciaram a 
aventura puxado por uma 
fera nas trilhas quadri, Jairo 
Araújo. Já fora de estrada, 
rotas vicinais de areia fofa 
tornavam difícil o controle 
dos carros. Pouco tempo 
depois, subida de piçar-
ra cheia de pequenos pe-
dregulhos rolando morro 
abaixo fez com que o uso 
de marcha reduzida fos-
se obrigatório. Aí os dois 
subiam fi rme, forte e im-
bicamos rumo a “vingan-

Aventureiros se juntam no Pará 
para trilha fora de estrada pesada

ça” pegando trecho pela 
fl oresta de mata fechada, 
onde o esbarramento com 
galhos e árvores nas late-
rais eram constantes. Nas 
vicinais usadas por máqui-
nas agrícolas haviam bura-
cos tomados por lama que 
não seguravam as viaturas, 
mas, exigiam motor e pneu 
de banda de rodagem dis-
posta para sair sem atolar. 

Para distração da equi-
pe, igarapés de águas ge-
ladas e cristalinas, volta e 
meia cruzavam o caminho 
da turma, mas não repre-
sentavam qualquer difi cul-
dade de travessia.

No ponto mais difícil, 
os amigos seguiram por um 
córrego raso que após 30m 
reservava um buraco com 
profundidade que batia 
acima dos joelhos e vinha 
acompanhada de uma cur-

va fechada a direita. Aqui, 
a equipe precisou investir 
mais de duas horas.

Após mais obstáculos 
se iniciava uma jornada. 
O Willys enterrava três de 
seus pneus na lama enco-
berta pela mata rasteira.  
As tentativas que emba-
lo para garantir a subida 
do barranco fracassavam 
por falta de espaço para 
qualquer manobra. Tarefa 
cumprida e o CJ5 subia es-
merilhando pelo barranco. 

Fora de “perigo” o 
Willys dava a vez a Toyo-
ta Bandeirante que não 
tardou escolher um des-
vio que poupou esforços 
a equipe, afi nal, foram só 
três tentativas para subir 
o barranco que formava o 

cotovelo, enquanto o Willys 
penou bastante antes.

Poucos metros a frente 
e uma sequência de buracos 
e grandes erosões se reve-
laram como um grande de-
safi o que levou ao limite os 
feixes de molas da Bandei-
rante que, agora, precisam 
de um “up” para voltar aos 
tempos de glória.

Não faltaram trechos 
que pediam muita força fí-
sica, dos veículos e mental. 
Mais alguns locais supera-
dos e mais enroscos pelo 
caminho. Mesmo com difi -
culdades, o comboio avan-
çou com calma, e, já perto 
do 12h e 30 km depois, a 
turma se dava ao luxo de 
aproveitar para descansar 
numa lagoa na fl oresta.

Aventura teve de tudo um pouco

Máquinas precisaram usar toda a força

http://www.findmespot.com.br/
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A Nomade Expedições, 
como o próprio nome já 
diz, representa boa parte 
dos interessados do Off 
Road em trilhas mais ex-
tensas e aventuras que pas-
sam por dias a fi o. Com 12 
anos de vida, a empresa faz 
de tudo um pouco para dar 
qualidade na aventura do 
off roader. O casal Roge-
rio Luiz Guadagnin e Sil-
via Elena Guadagnin são 
os nomes que contam um 
pouco dessa história.

“Podemos dizer que a 
Nomade Expedições co-
meçou na década de 1980 
quando então fazíamos 
trilhas de moto, pela Ser-
ra do Mar. Daí a mudança 
para os passeios e viagens 
Off Road com jeep foi um 
pulo. Começamos fazen-
do passeios de uma tarde, 
depois passeios de um dia,  
um fi nal de semana e hoje 

Nomade Expedições completa 12 
anos de aventura e 1 milhão de Km

varia de cinco a 26 dias de 
expedições. São realizadas 
mensalmente expedições 
nacionais e internacionais 
pela América do Sul e Eu-
ropa”, enfatizaram.

O xodó da equipe é a 
Expedição Deserto de Ata-
cama – Costa do Pacifi co – 
Norte Argentino, talvez por 
ser a primeira internacional 
e que em janeiro de 2016 
já chegará à 13° edição. 
Outra bela aventura acon-
tece em Machu Picchu que 
começa cruzando o Brasil 
(chegar ao Acre emociona 
muita gente) percorrendo 
o Peru desde a  Amazônia 
até o Pacífi co, cruzando o 
Chile e a Argentina. Outro 
destino procurado é chegar 
a Terra do Fogo (Fin del 
Mundo) retornando pela 
Carreteira Austral.

“Das expedições na-
cionais, entre tantas, não 

podemos deixar de citar 
a Expedição Extremo Sul 
– Chui, já estamos na 12° 
edição e chegamos a le-
var 45 veículos num total 
de 127 pessoas pagantes. 
As histórias são muitas, 
repletas de emoções por 
realizações, superações 
em quilômetros rodados, 
por altitudes, por chegar 
lá, choros emocionados, 
agradecimentos, amiza-
des, muitas risadas e cau-
sos à contar”, contaram.

Para comemorar o ani-
versário, a empresa prepa-
rou o momento “1 milhão 
de quilômetros rodados e 
12 anos da Nomade Expe-
dição”. Segundo o casal, 
a meta é sempre crescer 
trazendo qualidade infi nita 
nas lindas viagens. “Atin-
gir um milhão de quilôme-
tros rodados pela Nomade 
Expedições nestes 12 anos 

de empresa é ter um um mi-
lhão de amigos, um milhão 
de imagens, as melhores 
lembranças guardadas na 
memórias. É uma realiza-
ção em todos os sentidos.”

Agora o próximo obje-
tivo é chegar aos próximos 
milhões e atingir novos ho-
rizontes com novos roteiros 
e projetos, inovando sempre 
com qualidade e segurança, 
afi nal ser “Nomâdes e ser 
Nomade é estar a sempre a 
procura de novos lugares in-
críveis e especiais, com amor 
a natureza e a aventura.

 O próximo objetivo é 
atingir novas rotas na Amé-
rica do Sul e Europa, sem-
pre com a vontade de con-
tinuar fazendo expedições 
para as famílias, pensando 
na aventura e no amor a 
natureza, sem esquecer do 
conforto com muita respon-
sabilidade e segurança.

Empresa já cravou seu nome na história do Off Road nacional

Rally dos Sertões: Reinaldo Varela e
Gustavo Gugelmin são os vencedores

Terminou no sábado, 
08 de agosto, a 23ª edição 
do Rally dos Sertões com 
vitória da dupla Reinaldo 
Varela/Gustavo Gugelmin 
na categoria T1 FIA e na 
classifi cação geral. Eles 
comemoraram em grande 
estilo vencendo a última 
Especial, que chegou na 
Usina de Itaipu em Foz do 
Iguaçu/PR, e completaram 
a prova que largou em Goi-
ânia/GO em 14h53min25, 
14min22s de vantagem 
sobre Marcos Baumgart/
Kleber Cincea, depois de 
depois de 2.875,79 quilô-
metros de competição.

“Foi tudo bem, mas 
fi zemos esta última Es-
pecial com o coração na 
boca o tempo inteiro. Esse 
dia será marcado para a 
nossa família. Vou come-
morar com eles esse Dia 
dos Pais e essa vitória”, 

enfatizou o piloto, que al-
cançou a sua 111ª vitória 
em 347 corridas nestes 33 

anos.
“Agradeço à minha mu-

lher Nani, que sempre me 
apoiou e colaborou muito 
para chegarmos até aqui, 
e aos patrocinadores, que 
propiciaram esta oportu-
nidade de brigarmos pelas 
primeiras posições. E à 
nossa equipe Divino Fogão 
Rally Team fez a diferença, 
essa união fez a vitória”, 
continuou Varela, ao lado 
de seu navegador Gustavo 
Gugelmin, que alcançou a 
primeira vitória na classi-
fi cação Geral do Rally dos 
Sertões, que o catarinense 
já havia vencido por cate-
goria em 2008 e 2012, na 

última vez já como navega-
dor de Reinaldo, no mesmo 
ano em que conquistaram o 
Mundial.

Uma família inteira no 
pódio, a ‘Família da Poei-
ra’.

Reinaldo Varela e seus 
três fi lhos entraram para a 
história do Rally dos Ser-
tões quando todos subiram 
no pódio. Gabriel foi o se-
gundo colocado na Geral e 
da classe Super Production 
de UTV, o caçula Bruno foi 
terceiro na Geral e também 
na Super Production, e o 
primogênito Rodrigo foi 
sexto na Geral e segundo 
na classe Turbo de UTV.

Gustavo Gugelmin  e Reinaldo Varela sobem no pódium nos Sertões

Fotos: Sanderson Pereira/Divulgação

Disputa foi acirrada até o fi nal

http://www.cabospatanegra.com.br/
http://www.nomadeexpedicoes.com.br/
http://www.trilhasc.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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A 1° Trilha das Luluzi-
nhas do Jeep Clube Volta 
Redonda não poderia ter 
tido sucesso maior. No pri-

1ª Trilha das Luluzinhas é show

meiro dia do mês de agosto, 
as criadoras do Luluzinhas 
JCVR junto aos amigos 
do clube da cidade organi-

zaram uma bela trilha em 
torno da região de Volta 
Redonda/RJ até Conserva-
tória, ao lado do município 
carioca.

Cerca de 60 pessoas 
estiveram na concentração 
por um período de doações 
de alimentos, cabelos e 
lenços para a campanha da 
GAPC (Grupo de Apoio a 
Pessoas de Câncer) de Vol-
ta Redonda. O movimento 
chegou até a Fazenda San-
tana do Turvo, onde ocor-
reu o almoço.

Os amigos trilharam 
os caminhos da região Sul 
Fluminense fazendo um 
belo passeio com uma tri-
lha leve, travessias de rios, 
erosões e estradas vicinais. 
Houve ainda uma surpresa 

com uma planilha com o 
modelo de um Rally de Re-
gularidade para aguçar as 
meninas, a ideia é que só as 
mulheres pudessem pilotar, 
para aumentar o número na 
prática Off Road.

Um dos momentos 
marcantes fi cou por conta 
da participante Kalli Pes-
sôa que havia guardado seu 
cabelo cortado por anos 
para doar e sempre obti-
nha um não como resposta 
de outras instituições, e a 
GAPC a acolheu com mui-
to carinho.

O evento e a ação soli-
dária contou com apoio do 
Território Tático, Becker, 
Asapet, FWF 4x4, Fênix, 
Drogaria Retiro, Alquilab, 
Real Forte e Forever.

O fi nal de semana de 22 
e 23 de agosto foi marcante 
para a galera do Jeep Clu-
be de Jundiaí/SP com um 
grande evento Off Road 
no Desafi o 4x4 reunindo 
jipeiros de diversas cidades 
para curtirem um Off Road 
radical. A galera que presti-
giou o evento pôde ver uma 
ótima prova de obstáculos, 
pista de arrancadão na 
lama, premiação, test drive 
ofi cial da Mitsubishi, sor-
teio de brindes, expositores 
do segmento, praça de ali-
mentação, além de outras 
atrações.

Muito barro e obstá-

Desafi o 4x4 faz tremer Jundiaí/SP
culos permearam todas as 
competições.

Os pilotos não puderam 
dar o mínimo vacilo, com 
risco de acabar atolado. 
Apesar de todas as difi cul-
dades impostas pela orga-
nização, os competidores 
se saíram muito bem e a 
confraternização foi geral. 
Até pequenos carrinhos 
montados de forma 4x4 
também brincaram.

legenda

1° Anderson Darros - 3:26:42 - Jeep CJ5 - Botucatu/SP
2° Lucas Marques - 3:52:77 - Ranger - Jundiaí/SP
3° Vanderlei jr - 4:12:66 - Toyota Bandeirante - Jundiaí/SP
4° Jésus Junior - 4:23:88 - Jeep CJ5 - Louveira/SP
5° Denis Caresato - 11:58:50 - F-75 - Louveira/SP

Classifi cação Final - Obstáculos

Os jipes passavam no corredor 
levantando muita lama na torcida

Mulheres comandaram os veículos durante o percurso

http://www.4x4racer.com.br/


http://www.guinchoswork.com.br/
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A 7ª Jeep Trilha do Pes-
cador aconteceu na cidade 
de Arroio do Sal/RS no fi -
nal de semana de 07 a 09 
de agosto. A organização 
fi cou por conta da Com-
panhia da Trilha e NANO 
Comunicação e Eventos. 
O evento contou com uma 
grande estrutura de ten-
das e palco para melhor 
receber os participantes, 
além de uma grande área 
de camping. Cerca de 500 
pessoas estiveram presen-
tes, e se divertindo ao som 
do show de Henrique Va-
lim e Papas da Língua.

A festa municipal atrai 
milhares de pessoas em 
nove dias de evento junto 
ao CTG (Centro de Tradi-
ções Gaúchas) da cidade 
e o Off Road não poderia 
fi car de fora. Na recepção 
de sexta-feira, os trilhei-
ros foram recebidos com 
um belo churrasco com 

Trilha do Pescador comanda 
aventura em solo gaúcho

porco no rolete e costelão 
de gado. No sábado pela 
manhã os últimos jipeiros 
chegaram ao evento para a 
saída que ocorreu às 9h30, 
antes disso, os participan-
tes aproveitaram o café da 
manhã que foi servido com 
baguete e uma delícia carne 
com molho, pra ninguém 
entrar com fome na trilha. 

O percurso com mui-
ta lama preta e água foi 
desafi ador e muito encan-
tou aos participantes, com 
uma nova rota a Trilha do 
Pescador foi elogiada. Ao 
fi nal da trilha, quando os 
jipeiros voltavam para a 
sede, o desafi o do valo fez 
sucesso entre os mais auda-
ciosos, um extenso trecho 
cheio de água com cerca 
de 150m, um circuito com 
pneus, carros demolidos e 
uma gangorra fez com que 
a perícia fosse posta a pro-
va. Para encerrar um belo 

churrasco e muita confra-
ternização.

Apoiaram o evento a 
Prefeitura Municipal de 
Arroio do Sal, Secretaria 

de Turismo, Casa do Jipe, 
Atitude 4x4, Pneus OST, 
Tork 4x4, Q7 OffRoad, 
Casa do Concurseiro e 
Amortecar.

Trechos alagados foram ponto alto 

http://www.workeletric.com.br/
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O mês de agosto foi 
bem movimentado para 
a turma do AnonimatoS. 
Além de ser um mês de 
comemoração do Dia dos 
Pais, também contou com 
uma outra trilha emocio-
nante para os que queriam 
se aventurar.

A primeira delas foi a 
Trilha do Laço do Cachor-
ro, onde cinco jipes aden-
traram às 8h e de lá só sa-
íram já a noite. O guincho 
e a cinta foram grandes 
aliados nesta trilha e não 
pararam de trabalhar um 
só instante. Nem mesmo o 
bravo Troller Cebion, do 
amigo Nelma, conseguiu 
se safar dos obstáculos. 
Já o “Capeta”, de tão con-
centrado no trabalho para 
tirar os companheiros dos 
atoleiros, perdeu a chave 
do seu Samurai  e somen-
te a encontrou uma hora 

Anonimatos se diverte com 
trilhas especiais em agosto

depois de muita busca no 
meio do barro (que sorte 
tê-la encontrado). Molero 
deixou marrom o Vitara 
branquinho da presidente e  

o Klaus com seu guerreiro 
Jimny também não foi pou-
pado. Sem contar o Vavá. 
O barro era tão pesado que 
ele não conseguia mais an-
dar em linha reta e resolveu 
andar só de lado como um 
caranguejo. O trabalho foi 
grande, porém, se diverti-
ram como nunca.

Depois foi a vez da Tri-
lha dos Pais na região de 
Itupeva /SP, onde mais de 
20 viaturas do Anonima-
toS entre caminhonetes, 
Willys, Jimnys, Samurai, 
Troller e outros, estavam 
presentes. Para esta tri-
lha estiveram no evento o 
pessoal do Jipe Clube de 
Itupeva, que ajudou tanto 

no levantamento quanto 
durante a trilha. Muita ero-
são e subidas para deixar a 
brincadeira mais divertida, 
e para alguns ainda mais 
emocionante, como o Un-
gode e a Twitter  que resol-
veram dar um susto em seu 
zequinha, Chico Pinico, e 
colocaram a caminhonete 
suspensa somente em duas 
rodas.  No fi nal da trilha 
um merecido churrasco no 
sítio regado a muitas risa-
das, histórias e conversas. 
O AnonimatoS parabeniza 
a todos os papais jipeiros 
e os convida para novas 
aventuras. Acesse: www.
anonimatos.com.br e se di-
virta no Off Road.

Lama tomou conta de todo o trajeto

Grande comboio participou das atividades

Tombos fi zeram parte do roteiro
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Depois da transpiração 
de pés e braços e do desa-
fi o de não perder - por um 
instante sequer - a con-
centração em dois dias de 
dura prova, o momento foi 
de celebração na noite do 
dia 02 de agosto no pódio 
do 26º Ipiranga Ibitipoca 
Off Road, um rallye de re-
gularidade que a cada ano 
apresenta números mais 
impressionantes (65 car-
ros, em três categorias, nas 
trilhas entre Juiz de Fora, 
Lima Duarte e Conceição 
de Ibitipoca/MG).

Na categoria mais con-
corrida entre os carros, a 
Graduados, a dupla de Belo 

Rally Ipiranga em Minas Gerais
Horizonte/MG, Renato 
Ferreira Martins e Gustavo 
Schmidt, levou a melhor, 
mas não fi cou para a festa 
do pódio. Entre os carros, 
brilhou o jovem piloto 
Caio Junqueira, da recém-
formada equipe M8 Rally 
Club, que comemorou bas-
tante a vitória na categoria 
Turismo, ao lado do nave-
gador Fernando Montá Fi-
lho: “É a terceira vez que 
corro e meu segundo títu-
lo”, celebrou Caio, que sur-
ge como exemplo de reno-
vação na vitoriosa tradição 
de Juiz Fora em subir ao 
pódio nas principais provas 
de regularidade do Brasil. Prova teve alto nível de difi culdade

Reunindo amigos acon-
teceu em agosto a Trilha do 
“Zoio Vermelho” na cidade 
de Campos do Jordão/SP. A 
aventura teve nível forte e 
trouxe 15 Jeeps de várias 
cidades da região, sempre 
contando com um delicio-
so churrasco, reforçando 
assim a grande união dos 
amigos.

As difi culdades passa-
das foram inúmeras duran-
te o percurso, mas nada que 
o espírito aventureiro não 
prevalecesse e fi zesse com 
que os obstáculos fossem 
superados. Os amigos do 

Trilha em Campos do Jordão anima 
amigos perante os obstáculos

grupo Serra, Vale e Mar da 
W.O. Adaptações Off Road 
é formado por cerca de 150 
jipeiros oriundos das cida-
des de Campos do Jordão, 
São José dos Campos, Ja-
careí, Taubaté, Caçapava, 
Guaratinguetá, Pindamo-
nhangaba, Paraibuna, Ca-
raguatatuba, Ubatuba, São 
Sebastião e Ilha Bela.

Este grupo foi forma-
do com o intuito de união 
dos jipeiros das respecti-
vas cidades para realiza-
ção de trilhas, encontros, 
confraternizações e ações 
sociais.

http://www.carbancos.com.br/
http://www.displatec.com.br/
http://www.agromotor.com.br/
http://www.pneusbotta.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Nada mais, nada menos 
que 15 mil pessoas estive-
ram presentes no 6° Encon-
tro de Jipeiros de Arealva/
SP realizado no dia 16 de 
agosto. O tradicional lei-
lão de gado se juntou no-
vamente ao Encontro de 
Jipeiros, somando ainda a 
Solidariedade Premiada, 
onde é efetuado o sorteio 
de um jipe que compõe a 
festa  com toda a renda re-
vertida às ações sociais do 
Hospital Amaral Carvalho.

15 mil pessoas em Arealva/SP
Este ano o público 

pôde contar com uma pis-
ta Off Road com mais de 
1.800m², onde os parti-
cipantes mostraram suas 
habilidades e superaram 
desafi os. A família jipeira 
agradece aos participantes 
pelo gestos e participação 
no evento, e espera supe-
rar a arrecadação de 2015, 
onde o verdadeiro desafi o 
destes off roaders é abra-
çar cada vez mais esta 
causa. Trilha foi destaque assim como ação social

No último dia 15 de 
agosto a Equipe Rota 4x4, 
e tantas outras, foram pres-
tigiar mais um evento show 
de bola do Jeep Clube de 
Curitiba: O Cachorro Louco 
2015. A festa do Off Road 
contou com a participação 
de seis categorias: Super 
Master, Graduados, Turis-
mo, Jeep, Turismo Light 
e Desafi o Extreme. Com 
grande público e organiza-
ção impecável, a trilha su-
perou todas as expectativas.

A prova, no formato 
Desafi o Extreme em du-
plas, aconteceu em Curiti-
ba/PR. Uma prova que le-

Cachorro Louco agita Curitiba
vou os participantes e suas 
máquinas ao limite. Con-
centração, técnica, equipa-
mentos adequados, muito 
companheirismo e espírito 
de equipe foram os requisi-
tos para conseguir enfren-
tar as mais pesadas trilhas 
da região. 

A Equipe Rota 4x4 
voltou para casa com o 
troféu de 2º lugar com a 
dupla Caio Fonseca (pilo-
to) e Allan Costa (zeca) / 
Davi Gonçalves (piloto) e 
Weidner Moreira (zeca) no 
pódio. Ficam os parabéns à 
organização e também as 
todos os participantes. Difi culdades foram quebradas com alegria

Como realizado anu-
almente pelo Jeep Clube 
Itanalama, e sempre no 
primeiro fi nal de semana 
de Agosto, dias 01 e 02 de 
agosto neste ano, a cidade 
de Itaiópolis situada no pla-
nalto norte de Santa Catari-
na fi cou lotada de amantes 
do Off Road, vindos de to-
dos os lados para prestigiar 
um dos melhores eventos 
da região.

Como a trilha é domin-
go pela manhã, muitos 
já desembarcam e prepa-
ram seus veículos ainda 
no sábado, aproveitando 
toda a estrutura que a or-
ganização oferece, com 
local para camping, indi-
cação de hotel e sítios para 
pernoite, concentração 
com bebidas e tudo mais. 
Como são muitos amigos 

Trilha da Linha Polônia reserva 
tudo de melhor das terras de SC

a festa já começa no sába-
do,  toda a concentração 
anualmente acontece no 
Pátio do Auto Posto Polis, 
Bandeira Potencial, que 
sede toda estrutura para os 
visitantes.

A trilha oferece diver-
são para todos os gostos, 
e um delicioso boi ralado 
no espeto para os inscritos 
como lanche em um pon-
to X da trilha, que contou 
esse ano com mais de 80 

veículos  divididos em 
pelotões, que se aventu-
ram por todos os tipos de 
terrenos, com belas paisa-
gens, matas, cachoeiras, 
rios, muitas descidas e su-
bidas e os banhados que 
em 17 pontos desafi avam 
os inscritos que vieram 
de Canoinhas, Blumenau, 
Gaspar, São Bento do Sul, 
Lapa, Rio Negro, Rio Ne-
grinho, Papanduva, Campo 
do Tenente. 

Esse ano a 6ª Trilha 
da Linha Polônia teve o 
apoio forte das empre-
sas Potencial Combustí-
veis, Suvinil Tintas, Si-
coob Credinorte, Grupo 
Mallon, Mercedez Bens, 
Aero Willys Comercio de 
Peças e Prefeitura Muni-
cipal de Itaiópolis, além 
do Jornal Mais Off Road.

Foto Studio Mais

Veículos despejaram lama para todos os lados

http://www.facebook.com/mariscooffroad
http://www.mamuteoffroad.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Nada mais, nada menos 
que 15 mil pessoas estive-
ram presentes no 6° Encon-
tro de Jipeiros de Arealva/
SP realizado no dia 16 de 
agosto. O tradicional lei-
lão de gado se juntou no-
vamente ao Encontro de 
Jipeiros, somando ainda a 
Solidariedade Premiada, 
onde é efetuado o sorteio 
de um jipe que compõe a 
festa  com toda a renda re-
vertida às ações sociais do 
Hospital Amaral Carvalho.

15 mil pessoas em Arealva/SP
Este ano o público 

pôde contar com uma pis-
ta Off Road com mais de 
1.800m², onde os parti-
cipantes mostraram suas 
habilidades e superaram 
desafi os. A família jipeira 
agradece aos participantes 
pelo gestos e participação 
no evento, e espera supe-
rar a arrecadação de 2015, 
onde o verdadeiro desafi o 
destes off roaders é abra-
çar cada vez mais esta 
causa. Trilha foi destaque assim como ação social

No último dia 15 de 
agosto a Equipe Rota 4x4, 
e tantas outras, foram pres-
tigiar mais um evento show 
de bola do Jeep Clube de 
Curitiba: O Cachorro Louco 
2015. A festa do Off Road 
contou com a participação 
de seis categorias: Super 
Master, Graduados, Turis-
mo, Jeep, Turismo Light 
e Desafi o Extreme. Com 
grande público e organiza-
ção impecável, a trilha su-
perou todas as expectativas.

A prova, no formato 
Desafi o Extreme em du-
plas, aconteceu em Curiti-
ba/PR. Uma prova que le-

Cachorro Louco agita Curitiba
vou os participantes e suas 
máquinas ao limite. Con-
centração, técnica, equipa-
mentos adequados, muito 
companheirismo e espírito 
de equipe foram os requisi-
tos para conseguir enfren-
tar as mais pesadas trilhas 
da região. 

A Equipe Rota 4x4 
voltou para casa com o 
troféu de 2º lugar com a 
dupla Caio Fonseca (pilo-
to) e Allan Costa (zeca) / 
Davi Gonçalves (piloto) e 
Weidner Moreira (zeca) no 
pódio. Ficam os parabéns à 
organização e também as 
todos os participantes. Difi culdades foram quebradas com alegria

Como realizado anu-
almente pelo Jeep Clube 
Itanalama, e sempre no 
primeiro fi nal de semana 
de Agosto, dias 01 e 02 de 
agosto neste ano, a cidade 
de Itaiópolis situada no pla-
nalto norte de Santa Catari-
na fi cou lotada de amantes 
do Off Road, vindos de to-
dos os lados para prestigiar 
um dos melhores eventos 
da região.

Como a trilha é domin-
go pela manhã, muitos 
já desembarcam e prepa-
ram seus veículos ainda 
no sábado, aproveitando 
toda a estrutura que a or-
ganização oferece, com 
local para camping, indi-
cação de hotel e sítios para 
pernoite, concentração 
com bebidas e tudo mais. 
Como são muitos amigos 

Trilha da Linha Polônia reserva 
tudo de melhor das terras de SC

a festa já começa no sába-
do,  toda a concentração 
anualmente acontece no 
Pátio do Auto Posto Polis, 
Bandeira Potencial, que 
sede toda estrutura para os 
visitantes.

A trilha oferece diver-
são para todos os gostos, 
e um delicioso boi ralado 
no espeto para os inscritos 
como lanche em um pon-
to X da trilha, que contou 
esse ano com mais de 80 

veículos  divididos em 
pelotões, que se aventu-
ram por todos os tipos de 
terrenos, com belas paisa-
gens, matas, cachoeiras, 
rios, muitas descidas e su-
bidas e os banhados que 
em 17 pontos desafi avam 
os inscritos que vieram 
de Canoinhas, Blumenau, 
Gaspar, São Bento do Sul, 
Lapa, Rio Negro, Rio Ne-
grinho, Papanduva, Campo 
do Tenente. 

Esse ano a 6ª Trilha 
da Linha Polônia teve o 
apoio forte das empre-
sas Potencial Combustí-
veis, Suvinil Tintas, Si-
coob Credinorte, Grupo 
Mallon, Mercedez Bens, 
Aero Willys Comercio de 
Peças e Prefeitura Muni-
cipal de Itaiópolis, além 
do Jornal Mais Off Road.

Foto Studio Mais

Veículos despejaram lama para todos os lados

http://www.sulrealdiesel.com.br/
http://www.fessistemas.eng.br/
http://www.sinalsportwheels.com.br/
http://www.deeptec4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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O mês de agosto foi 
bem movimentado para 
a turma do AnonimatoS. 
Além de ser um mês de 
comemoração do Dia dos 
Pais, também contou com 
uma outra trilha emocio-
nante para os que queriam 
se aventurar.

A primeira delas foi a 
Trilha do Laço do Cachor-
ro, onde cinco jipes aden-
traram às 8h e de lá só sa-
íram já a noite. O guincho 
e a cinta foram grandes 
aliados nesta trilha e não 
pararam de trabalhar um 
só instante. Nem mesmo o 
bravo Troller Cebion, do 
amigo Nelma, conseguiu 
se safar dos obstáculos. 
Já o “Capeta”, de tão con-
centrado no trabalho para 
tirar os companheiros dos 
atoleiros, perdeu a chave 
do seu Samurai  e somen-
te a encontrou uma hora 

Anonimatos se diverte com 
trilhas especiais em agosto

depois de muita busca no 
meio do barro (que sorte 
tê-la encontrado). Molero 
deixou marrom o Vitara 
branquinho da presidente e  

o Klaus com seu guerreiro 
Jimny também não foi pou-
pado. Sem contar o Vavá. 
O barro era tão pesado que 
ele não conseguia mais an-
dar em linha reta e resolveu 
andar só de lado como um 
caranguejo. O trabalho foi 
grande, porém, se diverti-
ram como nunca.

Depois foi a vez da Tri-
lha dos Pais na região de 
Itupeva /SP, onde mais de 
20 viaturas do Anonima-
toS entre caminhonetes, 
Willys, Jimnys, Samurai, 
Troller e outros, estavam 
presentes. Para esta tri-
lha estiveram no evento o 
pessoal do Jipe Clube de 
Itupeva, que ajudou tanto 

no levantamento quanto 
durante a trilha. Muita ero-
são e subidas para deixar a 
brincadeira mais divertida, 
e para alguns ainda mais 
emocionante, como o Un-
gode e a Twitter  que resol-
veram dar um susto em seu 
zequinha, Chico Pinico, e 
colocaram a caminhonete 
suspensa somente em duas 
rodas.  No fi nal da trilha 
um merecido churrasco no 
sítio regado a muitas risa-
das, histórias e conversas. 
O AnonimatoS parabeniza 
a todos os papais jipeiros 
e os convida para novas 
aventuras. Acesse: www.
anonimatos.com.br e se di-
virta no Off Road.

Lama tomou conta de todo o trajeto

Grande comboio participou das atividades

Tombos fi zeram parte do roteiro
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Depois da transpiração 
de pés e braços e do desa-
fi o de não perder - por um 
instante sequer - a con-
centração em dois dias de 
dura prova, o momento foi 
de celebração na noite do 
dia 02 de agosto no pódio 
do 26º Ipiranga Ibitipoca 
Off Road, um rallye de re-
gularidade que a cada ano 
apresenta números mais 
impressionantes (65 car-
ros, em três categorias, nas 
trilhas entre Juiz de Fora, 
Lima Duarte e Conceição 
de Ibitipoca/MG).

Na categoria mais con-
corrida entre os carros, a 
Graduados, a dupla de Belo 

Rally Ipiranga em Minas Gerais
Horizonte/MG, Renato 
Ferreira Martins e Gustavo 
Schmidt, levou a melhor, 
mas não fi cou para a festa 
do pódio. Entre os carros, 
brilhou o jovem piloto 
Caio Junqueira, da recém-
formada equipe M8 Rally 
Club, que comemorou bas-
tante a vitória na categoria 
Turismo, ao lado do nave-
gador Fernando Montá Fi-
lho: “É a terceira vez que 
corro e meu segundo títu-
lo”, celebrou Caio, que sur-
ge como exemplo de reno-
vação na vitoriosa tradição 
de Juiz Fora em subir ao 
pódio nas principais provas 
de regularidade do Brasil. Prova teve alto nível de difi culdade

Reunindo amigos acon-
teceu em agosto a Trilha do 
“Zoio Vermelho” na cidade 
de Campos do Jordão/SP. A 
aventura teve nível forte e 
trouxe 15 Jeeps de várias 
cidades da região, sempre 
contando com um delicio-
so churrasco, reforçando 
assim a grande união dos 
amigos.

As difi culdades passa-
das foram inúmeras duran-
te o percurso, mas nada que 
o espírito aventureiro não 
prevalecesse e fi zesse com 
que os obstáculos fossem 
superados. Os amigos do 

Trilha em Campos do Jordão anima 
amigos perante os obstáculos

grupo Serra, Vale e Mar da 
W.O. Adaptações Off Road 
é formado por cerca de 150 
jipeiros oriundos das cida-
des de Campos do Jordão, 
São José dos Campos, Ja-
careí, Taubaté, Caçapava, 
Guaratinguetá, Pindamo-
nhangaba, Paraibuna, Ca-
raguatatuba, Ubatuba, São 
Sebastião e Ilha Bela.

Este grupo foi forma-
do com o intuito de união 
dos jipeiros das respecti-
vas cidades para realiza-
ção de trilhas, encontros, 
confraternizações e ações 
sociais.

http://www.pneusrealcap.com.br/
http://www.ironparts.com.br/
http://www.arrancadaonalama.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://anonimatos.com.br/
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A 7ª Jeep Trilha do Pes-
cador aconteceu na cidade 
de Arroio do Sal/RS no fi -
nal de semana de 07 a 09 
de agosto. A organização 
fi cou por conta da Com-
panhia da Trilha e NANO 
Comunicação e Eventos. 
O evento contou com uma 
grande estrutura de ten-
das e palco para melhor 
receber os participantes, 
além de uma grande área 
de camping. Cerca de 500 
pessoas estiveram presen-
tes, e se divertindo ao som 
do show de Henrique Va-
lim e Papas da Língua.

A festa municipal atrai 
milhares de pessoas em 
nove dias de evento junto 
ao CTG (Centro de Tradi-
ções Gaúchas) da cidade 
e o Off Road não poderia 
fi car de fora. Na recepção 
de sexta-feira, os trilhei-
ros foram recebidos com 
um belo churrasco com 

Trilha do Pescador comanda 
aventura em solo gaúcho

porco no rolete e costelão 
de gado. No sábado pela 
manhã os últimos jipeiros 
chegaram ao evento para a 
saída que ocorreu às 9h30, 
antes disso, os participan-
tes aproveitaram o café da 
manhã que foi servido com 
baguete e uma delícia carne 
com molho, pra ninguém 
entrar com fome na trilha. 

O percurso com mui-
ta lama preta e água foi 
desafi ador e muito encan-
tou aos participantes, com 
uma nova rota a Trilha do 
Pescador foi elogiada. Ao 
fi nal da trilha, quando os 
jipeiros voltavam para a 
sede, o desafi o do valo fez 
sucesso entre os mais auda-
ciosos, um extenso trecho 
cheio de água com cerca 
de 150m, um circuito com 
pneus, carros demolidos e 
uma gangorra fez com que 
a perícia fosse posta a pro-
va. Para encerrar um belo 

churrasco e muita confra-
ternização.

Apoiaram o evento a 
Prefeitura Municipal de 
Arroio do Sal, Secretaria 

de Turismo, Casa do Jipe, 
Atitude 4x4, Pneus OST, 
Tork 4x4, Q7 OffRoad, 
Casa do Concurseiro e 
Amortecar.

Trechos alagados foram ponto alto 

http://www.facebook.com/cruzetajeep
http://www.facebook.com/plugacessorios
mailto:Jornal@maisoffroad.com


http://www.cared.com.br/


E-Mail: Jornal@maisoffroad.com28   Setembro - 2015 JORNAL MAIS OFF ROAD

A 1° Trilha das Luluzi-
nhas do Jeep Clube Volta 
Redonda não poderia ter 
tido sucesso maior. No pri-

1ª Trilha das Luluzinhas é show

meiro dia do mês de agosto, 
as criadoras do Luluzinhas 
JCVR junto aos amigos 
do clube da cidade organi-

zaram uma bela trilha em 
torno da região de Volta 
Redonda/RJ até Conserva-
tória, ao lado do município 
carioca.

Cerca de 60 pessoas 
estiveram na concentração 
por um período de doações 
de alimentos, cabelos e 
lenços para a campanha da 
GAPC (Grupo de Apoio a 
Pessoas de Câncer) de Vol-
ta Redonda. O movimento 
chegou até a Fazenda San-
tana do Turvo, onde ocor-
reu o almoço.

Os amigos trilharam 
os caminhos da região Sul 
Fluminense fazendo um 
belo passeio com uma tri-
lha leve, travessias de rios, 
erosões e estradas vicinais. 
Houve ainda uma surpresa 

com uma planilha com o 
modelo de um Rally de Re-
gularidade para aguçar as 
meninas, a ideia é que só as 
mulheres pudessem pilotar, 
para aumentar o número na 
prática Off Road.

Um dos momentos 
marcantes fi cou por conta 
da participante Kalli Pes-
sôa que havia guardado seu 
cabelo cortado por anos 
para doar e sempre obti-
nha um não como resposta 
de outras instituições, e a 
GAPC a acolheu com mui-
to carinho.

O evento e a ação soli-
dária contou com apoio do 
Território Tático, Becker, 
Asapet, FWF 4x4, Fênix, 
Drogaria Retiro, Alquilab, 
Real Forte e Forever.

O fi nal de semana de 22 
e 23 de agosto foi marcante 
para a galera do Jeep Clu-
be de Jundiaí/SP com um 
grande evento Off Road 
no Desafi o 4x4 reunindo 
jipeiros de diversas cidades 
para curtirem um Off Road 
radical. A galera que presti-
giou o evento pôde ver uma 
ótima prova de obstáculos, 
pista de arrancadão na 
lama, premiação, test drive 
ofi cial da Mitsubishi, sor-
teio de brindes, expositores 
do segmento, praça de ali-
mentação, além de outras 
atrações.

Muito barro e obstá-

Desafi o 4x4 faz tremer Jundiaí/SP
culos permearam todas as 
competições.

Os pilotos não puderam 
dar o mínimo vacilo, com 
risco de acabar atolado. 
Apesar de todas as difi cul-
dades impostas pela orga-
nização, os competidores 
se saíram muito bem e a 
confraternização foi geral. 
Até pequenos carrinhos 
montados de forma 4x4 
também brincaram.

legenda

1° Anderson Darros - 3:26:42 - Jeep CJ5 - Botucatu/SP
2° Lucas Marques - 3:52:77 - Ranger - Jundiaí/SP
3° Vanderlei jr - 4:12:66 - Toyota Bandeirante - Jundiaí/SP
4° Jésus Junior - 4:23:88 - Jeep CJ5 - Louveira/SP
5° Denis Caresato - 11:58:50 - F-75 - Louveira/SP

Classifi cação Final - Obstáculos

Os jipes passavam no corredor 
levantando muita lama na torcida

Mulheres comandaram os veículos durante o percurso

http://www.easytraction.com.br/
http://www.alternativa4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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A Nomade Expedições, 
como o próprio nome já 
diz, representa boa parte 
dos interessados do Off 
Road em trilhas mais ex-
tensas e aventuras que pas-
sam por dias a fi o. Com 12 
anos de vida, a empresa faz 
de tudo um pouco para dar 
qualidade na aventura do 
off roader. O casal Roge-
rio Luiz Guadagnin e Sil-
via Elena Guadagnin são 
os nomes que contam um 
pouco dessa história.

“Podemos dizer que a 
Nomade Expedições co-
meçou na década de 1980 
quando então fazíamos 
trilhas de moto, pela Ser-
ra do Mar. Daí a mudança 
para os passeios e viagens 
Off Road com jeep foi um 
pulo. Começamos fazen-
do passeios de uma tarde, 
depois passeios de um dia,  
um fi nal de semana e hoje 

Nomade Expedições completa 12 
anos de aventura e 1 milhão de Km

varia de cinco a 26 dias de 
expedições. São realizadas 
mensalmente expedições 
nacionais e internacionais 
pela América do Sul e Eu-
ropa”, enfatizaram.

O xodó da equipe é a 
Expedição Deserto de Ata-
cama – Costa do Pacifi co – 
Norte Argentino, talvez por 
ser a primeira internacional 
e que em janeiro de 2016 
já chegará à 13° edição. 
Outra bela aventura acon-
tece em Machu Picchu que 
começa cruzando o Brasil 
(chegar ao Acre emociona 
muita gente) percorrendo 
o Peru desde a  Amazônia 
até o Pacífi co, cruzando o 
Chile e a Argentina. Outro 
destino procurado é chegar 
a Terra do Fogo (Fin del 
Mundo) retornando pela 
Carreteira Austral.

“Das expedições na-
cionais, entre tantas, não 

podemos deixar de citar 
a Expedição Extremo Sul 
– Chui, já estamos na 12° 
edição e chegamos a le-
var 45 veículos num total 
de 127 pessoas pagantes. 
As histórias são muitas, 
repletas de emoções por 
realizações, superações 
em quilômetros rodados, 
por altitudes, por chegar 
lá, choros emocionados, 
agradecimentos, amiza-
des, muitas risadas e cau-
sos à contar”, contaram.

Para comemorar o ani-
versário, a empresa prepa-
rou o momento “1 milhão 
de quilômetros rodados e 
12 anos da Nomade Expe-
dição”. Segundo o casal, 
a meta é sempre crescer 
trazendo qualidade infi nita 
nas lindas viagens. “Atin-
gir um milhão de quilôme-
tros rodados pela Nomade 
Expedições nestes 12 anos 

de empresa é ter um um mi-
lhão de amigos, um milhão 
de imagens, as melhores 
lembranças guardadas na 
memórias. É uma realiza-
ção em todos os sentidos.”

Agora o próximo obje-
tivo é chegar aos próximos 
milhões e atingir novos ho-
rizontes com novos roteiros 
e projetos, inovando sempre 
com qualidade e segurança, 
afi nal ser “Nomâdes e ser 
Nomade é estar a sempre a 
procura de novos lugares in-
críveis e especiais, com amor 
a natureza e a aventura.

 O próximo objetivo é 
atingir novas rotas na Amé-
rica do Sul e Europa, sem-
pre com a vontade de con-
tinuar fazendo expedições 
para as famílias, pensando 
na aventura e no amor a 
natureza, sem esquecer do 
conforto com muita respon-
sabilidade e segurança.

Empresa já cravou seu nome na história do Off Road nacional

Rally dos Sertões: Reinaldo Varela e
Gustavo Gugelmin são os vencedores

Terminou no sábado, 
08 de agosto, a 23ª edição 
do Rally dos Sertões com 
vitória da dupla Reinaldo 
Varela/Gustavo Gugelmin 
na categoria T1 FIA e na 
classifi cação geral. Eles 
comemoraram em grande 
estilo vencendo a última 
Especial, que chegou na 
Usina de Itaipu em Foz do 
Iguaçu/PR, e completaram 
a prova que largou em Goi-
ânia/GO em 14h53min25, 
14min22s de vantagem 
sobre Marcos Baumgart/
Kleber Cincea, depois de 
depois de 2.875,79 quilô-
metros de competição.

“Foi tudo bem, mas 
fi zemos esta última Es-
pecial com o coração na 
boca o tempo inteiro. Esse 
dia será marcado para a 
nossa família. Vou come-
morar com eles esse Dia 
dos Pais e essa vitória”, 

enfatizou o piloto, que al-
cançou a sua 111ª vitória 
em 347 corridas nestes 33 

anos.
“Agradeço à minha mu-

lher Nani, que sempre me 
apoiou e colaborou muito 
para chegarmos até aqui, 
e aos patrocinadores, que 
propiciaram esta oportu-
nidade de brigarmos pelas 
primeiras posições. E à 
nossa equipe Divino Fogão 
Rally Team fez a diferença, 
essa união fez a vitória”, 
continuou Varela, ao lado 
de seu navegador Gustavo 
Gugelmin, que alcançou a 
primeira vitória na classi-
fi cação Geral do Rally dos 
Sertões, que o catarinense 
já havia vencido por cate-
goria em 2008 e 2012, na 

última vez já como navega-
dor de Reinaldo, no mesmo 
ano em que conquistaram o 
Mundial.

Uma família inteira no 
pódio, a ‘Família da Poei-
ra’.

Reinaldo Varela e seus 
três fi lhos entraram para a 
história do Rally dos Ser-
tões quando todos subiram 
no pódio. Gabriel foi o se-
gundo colocado na Geral e 
da classe Super Production 
de UTV, o caçula Bruno foi 
terceiro na Geral e também 
na Super Production, e o 
primogênito Rodrigo foi 
sexto na Geral e segundo 
na classe Turbo de UTV.

Gustavo Gugelmin  e Reinaldo Varela sobem no pódium nos Sertões

Fotos: Sanderson Pereira/Divulgação

Disputa foi acirrada até o fi nal

http://www.tecmin.com.br/
http://www.autocar4x4.com.br/
http://www.josewal4x4.com.br/
http://www.oxfordbr.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Nos arredores da nos-
tálgica cidade de Igara-
pé-açú/PA uma trilha para 
quadriciclos era a rota da 
vez para um Willys CJ5 em 
companhia de uma Toyota 
Bandeirante, com apoio da 
recém criada Turma Off 
Road de Igarapé-açú, Casa 
dos Parafusos e Rapidão 
Auto Center em Bragança.

Os amigos iniciaram a 
aventura puxado por uma 
fera nas trilhas quadri, Jairo 
Araújo. Já fora de estrada, 
rotas vicinais de areia fofa 
tornavam difícil o controle 
dos carros. Pouco tempo 
depois, subida de piçar-
ra cheia de pequenos pe-
dregulhos rolando morro 
abaixo fez com que o uso 
de marcha reduzida fos-
se obrigatório. Aí os dois 
subiam fi rme, forte e im-
bicamos rumo a “vingan-

Aventureiros se juntam no Pará 
para trilha fora de estrada pesada

ça” pegando trecho pela 
fl oresta de mata fechada, 
onde o esbarramento com 
galhos e árvores nas late-
rais eram constantes. Nas 
vicinais usadas por máqui-
nas agrícolas haviam bura-
cos tomados por lama que 
não seguravam as viaturas, 
mas, exigiam motor e pneu 
de banda de rodagem dis-
posta para sair sem atolar. 

Para distração da equi-
pe, igarapés de águas ge-
ladas e cristalinas, volta e 
meia cruzavam o caminho 
da turma, mas não repre-
sentavam qualquer difi cul-
dade de travessia.

No ponto mais difícil, 
os amigos seguiram por um 
córrego raso que após 30m 
reservava um buraco com 
profundidade que batia 
acima dos joelhos e vinha 
acompanhada de uma cur-

va fechada a direita. Aqui, 
a equipe precisou investir 
mais de duas horas.

Após mais obstáculos 
se iniciava uma jornada. 
O Willys enterrava três de 
seus pneus na lama enco-
berta pela mata rasteira.  
As tentativas que emba-
lo para garantir a subida 
do barranco fracassavam 
por falta de espaço para 
qualquer manobra. Tarefa 
cumprida e o CJ5 subia es-
merilhando pelo barranco. 

Fora de “perigo” o 
Willys dava a vez a Toyo-
ta Bandeirante que não 
tardou escolher um des-
vio que poupou esforços 
a equipe, afi nal, foram só 
três tentativas para subir 
o barranco que formava o 

cotovelo, enquanto o Willys 
penou bastante antes.

Poucos metros a frente 
e uma sequência de buracos 
e grandes erosões se reve-
laram como um grande de-
safi o que levou ao limite os 
feixes de molas da Bandei-
rante que, agora, precisam 
de um “up” para voltar aos 
tempos de glória.

Não faltaram trechos 
que pediam muita força fí-
sica, dos veículos e mental. 
Mais alguns locais supera-
dos e mais enroscos pelo 
caminho. Mesmo com difi -
culdades, o comboio avan-
çou com calma, e, já perto 
do 12h e 30 km depois, a 
turma se dava ao luxo de 
aproveitar para descansar 
numa lagoa na fl oresta.

Aventura teve de tudo um pouco

Máquinas precisaram usar toda a força

http://www.dioriopecas.com.br/
http://www.prob7.com.br/
http://www.newtrack.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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O seu sonho é o que mais importa.

Respirando esta mesma paixão por 
veículos exclusivos e únicos, trago 
até você o modelo dos teus sonhos, 
de qualquer lugar do mundo até a 
sua garagem.

Assessorando e cuidando de 
todos os passos: desde a procura, 
negociação, embarque até a entrega 
em mãos daquilo que você deseja, 
fazendo com que a sua experiência 
seja especial, única e inesquecível.

Ramiro Cruz Jr.
“The Finder”

• Mais de 20 anos de experiência em  
veículos especiais e logística internacional

• Acompanhamento em leilões internacionais

• Gestão da importação de peças, pneus e 
acessórios e de serviços de restauração

• Pessoal capacitado no exterior

• Automóveis, motos, caminhões, ônibus, 
trailers, aeronaves, embarcações e peças

Veículos Militares para colecionadores

Picapes clássicas Americanas

Caminhões Americanos Antigos

Unimog diversos modelos

Motocicletas Antigas

Land Rovers Antigas

Tratores Antigos

Fone: (11) 7714.3460 - id: 2769*7
Fone: (11) 94333-9898
e-mail:
Site: 
Social:

Desbravar as praias da 
Grande Natal e arredores, 
em um dos roteiros mais 
conhecidos da costa leste 
potiguar, partindo de Natal 
sentido Sul; e depois, senti-
do Norte - a chamada Rota 
do Sol – foi um dos des-
tinos escolhidos pela Tri-
lha Brasil Adventure 4x4, 
entre os dias 12 e 19 de 
junho. O grupo de 18 pes-
soas percorreu 950 km em 
oito carros, guiados pelos 
instrutores da Trilha Bra-
sil, empresa especializada 
em realizar passeios para 
quem gosta de Off Road e 
de dirigir 4x4, dos direto-
res Alan e Rose Rodrigues. 
O casal há trinta anos pro-
move esses passeios por 
todo o país.

Segundo Alan, este 
ano foi a primeira vez que 
levou um grupo para co-
nhecer as praias do litoral 
nordestino, com um roteiro 
que as agências de viagens 
geralmente não oferecem. 

Rota do Sol e das Emoções viram 
aventura da Trilha Brasil 4x4

De acordo com Alan, a 
rota percorrida pelo grupo 
começou na divisa com a 
Paraíba. A Rota do Sol per-
corre todo o litoral do Rio 
Grande do Norte. No lito-
ral sul, há dois caminhos. 
Para chegar às praias mais 
próximas de Natal, como 
Cotovelo ou Búzios, a rota 
inicia-se em Ponta Negra. 

Ao longo da rota, além das 
praias, é possível passar 
pela Barreira do Inferno e 
pelo cajueiro de Pirangi. 
O roteiro termina na pa-
radisíaca praia da Pipa. É 
possível ainda seguir para 
o norte, com trajeto que 
percorre diversas praias, 
entre elas a praia de Touros 
e São Miguel do Gostoso. 

Terminando a Rota do Sol, 
o roteiro seguiu pela Rota 
das Emoções, com um se-
gundo grupo à espera, em 
Fortaleza/CE.

Segundo Alan, o grupo 
que fez a Rota do Sol per-
correu todo o litoral do Rio 
Grande do Norte até chegar 
a Fortaleza com diversas 
paradas e hospedagens. “A 
viagem surpreendeu pelo 
tipo de passeio, muitas ve-
zes tínhamos que sair da 
praia e pegar trechos por 
cima das falésias, tínhamos 
que acompanhar a subida 
da maré”, comentou. Essa 
é a primeira vez que ele 
leva grupo nessa rota. “Es-
colhemos essa rota pelas 
praias e paisagens únicas. 
Nas paisagens, os parques 
eólicos chamavam muita 
atenção”, acrescentou.

Os próximos roteiros 
podem ser encontrados no 
site www.trilhabrasil4x4.
com.br. Em setembro já 
tem aventura garantida.

Trechos de mar e areia formaram bela paisagem

http://www.thefinder.com.br/
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Aproveitando o clima 
mineiro do Off Road, os 
amigos Plinio Dutra, Van-
der Araújo, Marcos Garcia 
e Celio Costa organizaram 
o 1° Trilhão Off Road da 
Equipe Quebra Mato no 
dia 15 de agosto no Hotel 
Fazendo Pé do Morro, em 
Ouro Branco/MG.

O evento contou com 
café da manhã, almoço, 
camisa (para os 200 pri-
meiros inscritos), bebida 
liberada (refrigerante, água 
mineral e cerveja). A aven-
tura fi cou por conta de um  
pêndulo que foi uma das 
maiores atrações, seguido 
de uma vala cheia d’água. 
Se apresentaram também 
alguns expositores como o 
Angra Off Road com peças 
e acessórios para jeep. 

Cerca de 600 pessoas 
estiveram presentes sendo 
285 veículos entre jipes, 
gaiolas, bajas e quadrici-

Equipe Quebra Mato faz festa 4x4

clos. Às 10h40 se iniciou 
a trilha que chamou alguns 
fortes atoleiros para diver-
são de todos, num percurso 
de 37 km. O trilhão con-
tou com várias pessoas da 
região de Minas Gerais e 

outros Estados marcando 
presença. Cidades como 
Barroso, Itabirito, Conse-
lheiro Lafaiete, Uba, Bar-
bacena, Carandaí, Ouro 
Preto, Mariana, São João 
Del Rey, João Monlevade, 

Belo Horizonte, entre ou-
tros, fi zeram a festa, além 
de as cariocas Angra dos 
Reis, Petrópolis, Teresópo-
lis, e Brasília, São Paulo. 
Apesar dos contratempos o 
evento foi um sucesso.

Grupo de 600 pessoas esteve presente

Companheirismo foi fundamental entre os amigos Difi culdades trouxeram emoção na trilha
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Localizada em um belo 
refúgio de Mata Atlântica, 
a Pousada Green Valley em 
São Roque/SP, recebeu com 
muito carinho e atenção 
mais um grande evento da 
Land Center, loja paulista-
na especializada na marca 
Land Rover. Em clima tí-
pico, a empresa promoveu 
aos clientes e amigos um 
arraial repleto de comidas, 
bebidas e atrações típicas 
de uma grande festa junina. 
Sem contar na aventura pe-
las trilhas da pousada, em 
meio a mata fechada, onde 
os participantes tiveram a 
oportunidade de colocar 
os carros em situações Off 
Road.

O primeiro fi nal de se-
mana de agosto foi de sol 
e grandes aventuras. Clima 
quente, céu azul e trilhas 

apresentando diversos ní-
veis de difi culdade, inclu-
sive com pontos de mano-
bras entre as árvores, foram 
cenário de momentos ines-
quecíveis e cada partici-
pante saiu com gostinho de 
quero mais. 

Hora de entrar na tri-
lha, viver fortes emoções 
e colocar todas as habili-
dades dos pilotos a prova. 
O comboio se uniu para a 
subida e início da trilha, 
guiados pelo “Jurassic” 
como carinhosamente é 
chamado o Discovery I do 
Donato Florio, proprietário 
da empresa Land Center. 
Os carros alinharam em 
meio a fl oresta vencendo 
os obstáculos etapa por eta-
pa. Cada proprietário con-
duzindo seu veículo com 
extremo carinho e cuidado, 

demonstrando suas habili-
dades e aproveitando deste 
momento único em com-
panhia de outros amigos 
apaixonados pelos veículos 
Land Rover e pela nature-
za. Após a trilha, todos se 
reuniram em seus chalés, 
muito aconchegantes, para 

se arrumar para o arraial, 
que foi o destaque e grande 
momento do evento. 

A decoração típica, cli-
ma festivo com fogueira e 
até um touro mecânico para 
agitar a festa. Sem falar no 
som ao vivo dos violei-
ros regionais. Noite afora, 
conversa vai e vem, boas 
risadas, então, assim foi 
até tarde da noite. Alguns 
foram dormir, enquanto 
outros se aventuraram no-
vamente pelas trilhas com 
alguns carros. 

No dia seguinte outra 
trilha com os carros antes 
do encerramento ofi cial do 
evento. Desta vez, com um 
número maior de veículos 
curtindo a paisagem e se 
divertindo em meio a na-
tureza.

Por fi m, a foto do dia, 
celebrando em clima de 
missão cumprida. Ficam os 
sinceros agradecimentos a 
todos os amigos e partici-
pantes por mais este evento 
de sucesso.

Land Center realiza festa 4x4

Veículos da marca se divertiram na trilha

Mega evento animou os amigos presentes

http://www.campingsworld.com.br/
http://www.tecfibra4x4.com.br/
http://www.sanmarinorace.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Trazendo o melhor do 
mundo da Land Rover, a 
GranPart segue fazendo 
história no território nacio-
nal somando muito ao Off 
Road. A empresa começou 
a partir da necessidade de se 
ter no Brasil um distribuidor 
focado em Land Rover, que 
atendesse ao mercado com 
peças de qualidade e preços 
justos. Assim, trouxe uma 
concorrência sadia, além 
de peças homologadas pelo 
fabricante com a intenção 
de gerar uma durabilidade 
maior aos carros da marca.

Para atender da melhor 
forma esta fatia do merca-
do, a empresa foca no veí-
culo sendo que há um esto-
que com todas peças para 
todos os carros Land Rover, 
desde o Série I, fabricado 
em 1946, até os mais no-
vos e de alto valor como o 
Vogue, passando por todos 
os modelos da Defenders, 
Freelander’s, Discovery’s, 
Range Rover’s e etc.

“Temos mais de 30 mil 
itens cadastrados, incluindo 
peças, partes, acessórios, 
desde os pneus até o baga-
geiro de teto, enfi m, o carro 
todo. O mercado de Land 
Rover e 4x4 está em fran-
co crescimento (levando 
em conta a crise) e assim 
queremos prosseguir”, co-
mentou Paulo Fragnito, da 
GranPart.

A empresa já comercia-

GranPart garante qualidade 
para público da Land Rover

lizou mais de mil produtos 
neste pequeno espaço de 
tempo, comprovando a efi -
ciência no atendimento e 
entrega de produtos. Vale 
lembrar que as atividades 
começaram em 2014.

“Nosso carro chefe é o 
atendimento ao cliente. Este 
é nosso melhor produto, 
com pessoal treinado, foca-
do e altamente incentivado 
a dar o suporte correto e a 
melhor orientação ao nosso 
cliente. Enfatizamos que só 
trabalhamos com produtos 
de primeira linha”, afi rmou.

A ideia da GranPart é 
realmente dar o melhor ao 
cliente, e não buscar qual-
quer produto na hora de 
ajudar o interessado. “Nos-
sa principal meta é a quali-
dade, e bom atendimento, 
posto isso, nossa preocu-
pação é com a informação 
do usuário. Hoje percebe-
mos que muitas empresas 
vendem produtos, X, Y e 
Z, dizendo ser segunda li-
nha do fornecedor A, B, ou 
C,  quando na verdade são 
produtos principalmente 
chineses, de baixa quali-
dade, obviamente muito 

mais barato, e como sua 
durabilidade inferior aos 
homologados pelo fabri-
cante. O usuário às vezes 
não percebe, mas o gasto 
com manutenção aumenta 
consideravelmente, muito 
mais que a ‘economia’ rea-
lizada”, explicou Paulo. 

Aos poucos, a marca se 
estrutura para crescer e aten-
der com maiores benefícios. 
No momento, a principal 
novidade fi ca por conta da 
produção do Defender, que 
vai ganhar uma casa própria, 
na Eslováquia, e terá impor-
tação para o Brasil.

Uma das grandes fa-
cilidades oferecidas pela 
GranPart é a o formato de 
vendas de produtos e aces-
sórios via internet, no seu 
site: http://granpart.com.br/

“O mercado de e-com-
merce no Brasil é ainda 
muito pequeno está em 
grande crescimento, mas 
leva-se um tempo maior 
até que todos estejam ha-
bituados a comprar deste 
mercado. A presença de 
pessoas que não são cor-
retas com o público fi nal 
leva a um descrédito muito 

grande e com isso a demora 
em se chegar aos patamares 
de outros mercados com 
esta ferramenta de vendas.”

Fragnito ainda lembra 
que a empresa não atende 
somente o público brasilei-
ro, mas sim de toda a Amé-
rica Latina. “Para atender 
ao Brasil, em todos os seus 
cantos e recantos, é necessá-
ria uma estrutura altamente 
desenvolvida baseada no 
modelo europeu de entre-
gas, onde todos os produtos 
são rastreados, desde o mo-
mento que sai do depósito, 
até a chegada no destino. 
Em parceria com uma gran-
de empresa de distribuição 
do País, podemos garantir 
a entrega com muito mais 
efi ciência e agilidade, as-
sim atendendo os diferentes 
mercados”, contou.

Assim, a GranPart segue 
se adequando ao mercado, 
trazendo novidades e não 
deixando nunca o cliente na 
mão. “O mercado automobi-
lístico é muito ágil, dinâmi-
co, com novidades e sempre 
novos produtos, portanto se 
torna um mercado cativante, 
jamais será enfadonho ou cor-
riqueiro, é apaixonante. Além 
disso, segue em crescimento 
e ainda hoje atendemos car-
ros que foram fabricados em 
1946, que mercado você pode 
imaginar que ainda tenha pe-
ças fabricadas a mais de 50 
anos”, endagou.
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A Equipe Franca 4x4 
não deixa a peteca cair e ar-
mou uma bela e linda aven-
tura no dia 23 de agosto. 
Desta vez, os amigos visita-
ram a Trilha da Lagoa Azul 
da Serra da Canastra, em 
Minas Gerais, em local pró-
ximo a Represa de Furnas.

A trilha trouxe toda a 
beleza natural da região 
em espaços paradisíacos. A 
reunião juntou 40 carros em 
dez horas de evento. Saindo 
do Interior paulista, o com-
boio seguiu até o Sul de Mi-
nas e então para a usina. No 
local visitaram rios, lagoas 
e locais de média difi culda-
des passando o dia curtindo 
três cachoeiras, além de 

Franca 4x4 na Serra da Canastra

mergulho, stan-up e outras 
atividades.

Em um dos melhores 

momentos do passeio, o 
grupo avistou uma anti-
ga extração de pedra com 

espaço alagado. Lá, três 
trollers chegaram a boiar 
na água devido a profundi-
dade, trazendo adrenalina e 
animação entre os partici-
pantes.

O grupo teve apoio da 
Dandaro 4x4, CarreTroller 
Turismo e Aventura. Ago-
ra, os amigos já pensam 
nas próximas aventuras, 
além de formalizar mais 
ações sociais. O próximo 
passo será arrecadar ali-
mentos, fraldas, além de 
uma carreata realizada para 
divulgar ajuda ao hemo-
centro na doação de me-
dula e sangue. Off Road e 
solidariedade, sempre lado 
a lado.

Paisagens exuberantes chamaram a atenção

O off roader Linho Ber-
gamin tem um sonho. Jun-
tar-se com a mulher e ser 
o primeiro casal do mun-
do a dar a volta no planeta 
com um carro de 70 anos. 
O futuro sogro de Linho 
só liberou a fi lha, Vanessa, 
para vir junto se Linho ca-
sasse. O novo noivo acei-
tou o pedido de seo Valdir, 
os pombinhos aventureiros 
casaram e saíram no meio 
do casamento para esta em-
preitada.

Imaginem uma “velhi-
nha’ de 70 anos, que olha 
para o passado e relembra 
de boas e belas histórias 
que viveu e certamente aos 
70 já está acomodada em 
uma rotina de vida simples 

e tranquila. Assim estava 
o Jeep 1946, acomodado, 
quando de repente fi zeram 
uma lipoaspiração, aplica-
ram um botox aqui e outro 
ali, transplante de coração, 
guarda roupa novo e isso 
unido a muita experiência 
de vida para se adaptar a 
qualquer situação. 

Conseguiram assim re-
viver a “velhinha”, transfor-
mando nessa “Imperfeição”, 
como é carinhosamente cha-
mado o Jeep 1946, que vai 
dar a volta ao mundo e será 
o mais velho da história a 
realizar o feito com 70 anos.

O casal não é rico, lon-
ge disso, mas vai largar 
tudo e ir, trabalhando pelo 
caminho para poder seguir. 

Será um ano e meio de via-
gem e os ”Caçadores de 
Sonhos de Veranópolis e 
Cotiporã/RS” buscam sa-
cramentar mais esta linda 
história. Siga a aventura: 
www.facebook.com/avol-
taaomundo.

Volta ao mundo numa velhinha de 70

http://www.cricripneus.com.br/
http://www.mxv.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://www.facebook.com/avol-
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A maior ESPECIALIZADA em

MITSUBISHI

4 4x

Importadora Oficial

TELEVENDAS: (11) 3346-7702

Apoiamos esta idéia!

No dia 22 de Agosto, a 
Mitsubishi abriu as portas 
do Autódromo Vello Cit-
tà para o Clube da L200 
Savana. Através das redes 
sociais a organização con-
tactou o amigo Lourival 
Roldan, que passou o con-
tato de Detlef Altwig, que 
convidou para conhecer a 
belíssima estrutura do au-
tódromo de Mogi Guaçu/
SP, durante a 5ª Etapa da 
Lancer Cup.

O grupo se encontrou 
em um posto na cidade de 
Jaguariúna/SP, onde o pró-
prio Detlef entregou os kits 
para adesivação das viatu-
ras e pulseiras para aces-
so ao complexo. Viaturas 
prontas e seguiu o comboio 
para o autódromo, com 19 
Mitsubishi L200 Savana, 
incluindo as três gerações 
da picape. O autódromo 
fi ca numa linda fazenda e 
todos foram recepcionados 

Clube da L200 Savana é TOP

pela organização com um 
café da manhã no Paddock 
Vip em cima dos boxes e 
logo já tivemos a primeira 
bateria da Lancer Cup, com 
um show de velocidade. 
Durante o café da manhã 
foram sorteadas duas voltas 
rápidas no circuito a bordo 
do Lancer Evo R com nin-

guém mais do que Ingo 
Hoffman pilotando. Após a 
bandeirada fi nal alinharam 
as Savanas e deram uma 
volta completa na pista Off 
Road, onde, mesmo em 
baixa velocidade, se pôde 
sentir a emoção de andar 
em um autódromo reco-
nhecido até pela federação 
internacional. No término 
da volta os amigos pararam 
as viaturas na reta de larga-
da para a foto ofi cial, onde 
se juntaram com as Triton 
Savana da organização.

De lá mesmo, o gru-
po foi direto à “praia”, ou 
seja, a pista 4x4. Depois 
de um breve briefi ng com 
o amigo Isac fi zeram um 
percurso completo com 
facão, erosões, caixa de 
ovos, troncos, ponte de 
troncos, inclinação lateral 
em dois ângulos, atoleiro, 
caixa de areia, kings e de-
clives de vários tamanhos. 

Uma pista bem interessan-
te, que contempla boa parte 
dos obstáculos que fazem 
parte da rotina de trilhas e 
expedições. Todos fi zeram 
o percurso e voltaram a es-
tacionar as savanas na área 
dos competidores, onde 
pegavam uma van para 
descer até a área chamada 
Racing Center, onde foi 
servido um delicioso almo-
ço, junto com todos os par-
ticipantes do evento, como 
os próprios pilotos da Lan-
cer Cup. E lá mesmo pu-
deram conhecer o pequeno 
museu do local, comprar 
roupas e acessórios da 
grife da Mitsubishi. Um 
evento para toda a família, 
onde “crianças” de 1 a 80 
anos se divertiram numa 
atmosfera onde se respira 
automobilismo. Agora, só 
esperar o 3º Encontro do 
Clube da Savana que será 
um sucesso.Pilotos puderam percorrer longo trecho Off Road

Autódromo foi aprovado pelos participantes

Cadu Rolim

O piloto mineiro Bruno 
Sperancini e o navegador 
paulista Lourival Roldan 
são os grandes campeões 
dos UTVs na 23ª edição do 
Rally dos Sertões. O título 
a bordo do Can-Am Ma-
verick Xds foi confi rma-
do em Foz do Iguaçu/PR, 
após sete dias de disputas e 
mais de 2.875 quilômetros 
de percurso – sendo cerca 
de 1.508 de trechos crono-
metrados. Este é o terceiro 
ano consecutivo que a fa-
mília Can-Am Maverick 
comemora vitória e maior 
resistência entre os UTVs 
do mais importante rali do 
país.

Campeões de 2014, os 
maranhenses Vinícius Mota 
e Rafael Schimuk confi r-
maram a taça da classe 
Turbo com o Can-Am Ma-
verick Xds Turbo. No Top 

Rally dos Sertões – Sperancini e 
Roldan são campeões dos UTVs

10 do ranking geral dos 
UTVs, as máquinas Off 
Road da fábrica canaden-
se ocuparam seis posições, 

com destaque ainda para os 
vice-campeões Gabriel Va-
rela e Gabriel Morales, de 
São Paulo, a bordo do Can
-Am Maverick Xds. 

A sétima e última eta-
pa foi realizada com início 
em Umuarama/PR, com 
346,15 km. Líderes desde a 
primeira etapa, cuja largada 
foi dada no dia 1º de agos-
to em Goiânia, Sperancini 
e Roldan souberam atacar 
e administrar no momen-
to certo. “Foi uma disputa 
muito acirrada, ainda mais 
por envolver 30 UTVs, e 
foi emocionante cruzar a 
rampa de chegada como 
campeão”, comentou Spe-
rancini, que também ven-

ceu em 2012. “O Can-Am 
Maverick Xds foi perfeito, 
não apresentou problema 
nenhum. Além da perfor-
mance, mostrou ter um 
custo de manutenção muito 
baixo”, explicou. 

Apesar da enorme ex-
periência em ralis, este foi 
o primeiro título de Roldan 
na classifi cação geral de 
uma categoria no Sertões. 
“A conquista foi muito 
importante, estou há anos 
atrás deste sonho e hoje 
conquistei”, revelou. “O 
resultado é fruto de um ano 
de trabalho. Sempre nos 
mantendo no grupo dos 
mais velozes e assim ven-
cemos”, concluiu. Navegador Lourival Roldan e piloto Bruno Sperancini 

Bruno Sperancini e Lourival Roldan a bordo do Can-Am Maverick Xds
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3ª etapa da Polaris Cup 
cruza fronteira e atrai 
piloto estrangeiro

Dando sequência à 
agenda das ações Off Road, 
a Polaris, líder mundial no 
segmento de quadriciclo e 
UTV, promoveu no sábado, 
29 de agosto, em Itatinga/
SP, a 3ª etapa da Polaris 
Cup, campeonato exclusivo 
da marca. 

Realizada na Fazen-
da Dimep, a etapa contou 
com um grid de mais de 25 
participantes, entre eles o 
paraguaio Norman Lowen, 

que na estreia subiu ao pó-
dio da categoria RZR Su-
per Production. 

“A cada dia o campe-
onato atrai mais adeptos. 
Conhecemos o Norman 
durante um treinamento no 
Paraguai. Ele já confessou 
que fi cou entusiasmado com 
a disputa e estará presente, 
com outros amigos, nas pró-
ximas. É a Polaris cruzando 
as barreiras do mundo Off 
Road”, afi rmou Rodrigo 

Lourenço, diretor geral da 
marca na América do Sul. 

RESULTADOS
Bruno Varela, que es-

treou nos Sertões 2015 e 
conquistou a terceira colo-
cação, alcançou o primeiro 
lugar da categoria RZR 
Super Production e lidera a 
modalidade no acumulado. 
Aristides Mafra Jr. fi cou 
em segundo seguido de 
Norman Lowen.

Renato Meinberg ven-
ceu na RZR 900. Marcio 
Diógenes, que encabeça a 
modalidade na geral, com-
pletou a 3ª etapa em se-
gundo lugar, após acirrada 
disputa com Denísio Ca-
sarini Filho, que garantiu a 
terceira colocação. 

Na divisão RZR S 800, 
Edson di Nole conquistou a 
primeira colocação na etapa 
e disparou como líder da ca-
tegoria. Guilherme Costa e 
Pedro Paschoalotti comple-
taram o pódio, com o 2º e 
3º lugares, respectivamente.

A modalidade feminina 
foi vencida pela experiente 
Helena Deyama, lidera o 
campeonato nesta catego-
ria. O segundo lugar foi 
conquistado por Roberlena 
Moraes, que segue como 
vice-líder na geral, seguida 
de Karina Fojo. 

As empresas parceiras 
do evento – Sparco, Mo-
tul, Caixas Guisa e Sorve-
tes Movins – premiaram 
os participantes com des-
contos e produtos. A ação 
contou com o apoio da Po-
laris One, concessionária 
da marca em São Paulo. O 
regulamento utilizado foi 
o mesmo do Campeonato 
Brasileiro de Rally Baja e a 
prova supervisionada pela 
CBM.

A próxima etapa será 
realizada em Beberibe/
CE, no dia 24 de outubro. 
O calendário completo e 
fotos do campeonato estão 
disponíveis no site www.
polariscup.com.br.

Competição foi movimentada em todo percurso

Terras de Itatinga/SP serviram como espaço para a prova
Fotos: Ícaro Nicanor Cândido / Shez Comunicação
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Jipeiros e seus familiares 
do Estado de Rondônia esti-
veram reunidos no município 
de Rolim de Moura nos dias 
22 e 23 de agosto para parti-

Rondônia realiza Gincana Off Road

cipar da 2° Gincana de Jeep. 
Evento benefi cente que ti-
nha como objetivo arrecadar 
dinheiro para manutenção 
da Pastoral do Menor.

Segundo o organiza-
dor da gincana, Sr. Marcel 
Luis Freitas, o evento foi 
um sucesso. “Ficamos sa-
bendo da situação que a 
pastoral daquele município 
estava passando, então re-
solvemos nos reunião para 
promover um evento para 
ajudar, com isso consegui-
mos arrecadar um montan-
te de R$ 6.487,00, valor 
sufi ciente para atender 130 
crianças por 30 dias, além 
disso fi zemos em parceria 
com outras entidades como 
Rotary e Lions paraa revi-
talização do local da ginca-
na, com a remoção de todo 
o lixo e o plantio de 250 
mudas de arvores”, contou.

Estiveram presentes no 
evento jipeiros de todos 

os cantos do Estado totali-
zando mais de 40 veículos 
e um público estimado de 
1000 pessoas. Para Ivan 
Silva Borges, membro do 
Jeep Clube de Alta Flo-
resta, este tipo de evento 
se faz importante. “Esse 
é um momento que temos 
para confraternizar, rever 
os amigos de trilha e lama 
e colocar os assuntos em 
dias, discutir sobre mo-
difi cações nos veículos e 
principalmente demostrar 
para o público que o jipeiro 
tem como fi losofi a a preo-
cupação com o social, com 
o meio ambiente, pois é em 
parceira com ele, o meio 
ambiente, que encontrar-
mos os nossos caminhos 
para a diversão”, defi niu.

Trilha trouxe capotamentos e lama para os amigos

Os amigos do Loucos 
4x4 organizaram no dia 22 
de agosto a Trilha da Ara-
nha na Serra da Cantareira. 
A aventura contou com oito 
aventureiros que se prepara-
ram com seus três Samurais.

Muita difi culdade em 
todas erosões, no entanto, 
os jipes tombaram, mas 
nada que pudesse parar os 
Super Samurais. A trilha 
trouxe muita curtição, emo-
ção, e claro um belo chur-
rasco. Um dos veículos, 
conhecido como Samuca, 
caiu em um grande buraco e 
precisou de um bom tempo 
para ser retirado. Nada que 
não fosse resolvido e come-
morado por todos.

Samurais na Trilha da Aranha na Cantareira

Erosões exigiram astúcia dos pilotos

Divulgação

http://www.rpmpneus.com.br/
http://www.atacama4x4.com.br/
http://www.facebook.com/darrospreparacoes
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Se tem uma coisa que 
combina e muito é morta-
dela e Off Road. Pensando 
assim, mais de 250 pesso-
as estiveram prestigiando 
o evento organizado pelo 
Jeep Clube Comando Off 
Road Baixada Santista em 
parceria com o Jeep Clu-
be de Ribeirão Pires, e o 
local escolhido foi a sede 
dos encontros do Comando 
Off Road, a linda Praia do 
Itararé, na cidade de São 
Vicente/SP. O evento teve 
sua arrecadação destinada 
para  o 11° Passeio Inclu-
sivo, que será  realizado 
no município de Ribeirão 

Queima da Mortadela no litoral de SP
Pires/SP. 

Cerca de 100 veículos 
Off Road estiveram pre-
sentes no local criando 
um verdadeiro salão de 
automóveis, até a conces-
sionária da Troller esteve 
fazendo test drive com seu 
último lançamento. 

A Queima da Mortade-
la é um evento tradicional 
realizado pelo Jeep Clube 
de Ribeirão Pires, onde o 
prato principal é um deli-
cioso lanche de mortade-
la na chapa, servido com
ovo frito e vinagrete. Nesta 
edição foram feitos mais de 
500 sanduíches e estiveram 

também prestigiando, os 
Jeepeiros de Diadema, Nú-
cleo ABC Off Road, Ami-
gos Trolleiros, Jeep Clube 
de Mongaguá, Mundo Off 

Road, Ratos 4x4, entre ou-
tros. Agora,  se espera que o 
evento se torne anual, sem-
pre arrecadando dinheiro 
para atividades fi lantrópicas.

Mais uma vez o Jeep 
Clube do Brasil organizou 
de forma sensacional a já 
tradicional Festa Italiana 
realizada neste ano no dia 
22 de agosto na sede de 
campo, situada na cidade 
de Piracaia/SP, e claro, foi 
um sucesso.

O clima de cantina foi 
instalado na sede, entre os 
deliciosos embutidos da 
Marba, massas saborosas e 
bons vinhos os convidados 
passaram por uma noite 
incrível. Quem foi real-
mente se sentiu na Itália.

Os 150 convidados dan-
çaram noite a dentro ao som 
de um incrível músico ita-
liano, durante a tradicional 

Jeep Clube do Brasil comemora 
agosto com Festa Italiana

Tarantela todos levantaram 
e dançaram pelo salão. Du-
rante a festa vários brindes 
de patrocinadores foram 
sorteados, entre kits Marba, 
e brindes da Suzuki houve 
uma rifa da super bicicleta 
da Suzuki. Durante o dia, os 
associados puderam realizar 
um test-drive com o novo 
Troller da Trilha Navesa. 

A festa foi um grande 
sucesso graças ao empenho 
dos associados e apoia-
dores. A equipe mais uma 
vez, nesta oportunidade, 
manifesta os sinceros agra-
decimentos a todos àqueles 
que participaram e contri-
buíram para o sucesso des-
se brilhante evento.O italiano Giusto Di Marzo, com seu molho especial

Não faltaram lanches para a galera presente

Mais Off Road

http://www.mud4x4offroad.com/
http://www.barracaodojeep.com.br/
http://www.geniustyres.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Um Ford Original GPA 
está à venda para os aman-
tes de veículos militares. 
Obviamente, tal relíquia 
custa caro, algo em torno 
de U$ 225 mil dólares. Vale 
a exclusividade e toda a 
história por de trás de uma 
máquina dessas. O carro 
também é conhecido como 
o ‘Seep’ (Seagoing Jeep), 
que era uma versão anfíbia 
da Segunda Guerra Mundial 
do Ford GPW Jeep. Apenas 
12.778 já foram produzidos 
tornando este um dos veícu-
los militares mais raros na 
existência hoje. Este exem-
plo em particular foi conde-
corado com o prêmio de ouro 
de mais alto nível com uma 
classifi cação de 99,007 % em 
2011 do MVPA (Associação 
de Preservação de Veículo 
Militar) na Convenção Na-
cional em Dayton, Ohio, nos 
EUA, tornando este o melhor 
GPA em existência na Terra.

Ele foi restaurado total-
mente com peças originais 
de fábrica. O veículo é per-

Ford GPA
feito tanto em terra como 
na água e será o ponto fo-
cal de toda a coleção. O 
jipe tem tudo combinando 
números de série (# 22741) 
e foi entregue ao Exérci-
to em 1942. Para melho-
rar, ainda foi verifi cado já 
restaurado pelo ex-presi-
dente da MVPA, o mestre 
restaurador David Welch, 
proprietário de Ramshorn 
Creek Restaurações. 

Este GPA tem título 
claro e está atualmente re-
gistrado no estado de New 
Jersey, nos EUA, como 
uma antiguidade. É 100% 
legal da rua e transferível. 
Para clientes no exterior, 
incluindo o Brasil, deve-se 
fazer uma cotação.

A construção do veículo 
foi desenvolvido em com-
petição entre a Marmon
-Herrington e a Ford Motor 
Company. A Marmon-Her-
rington era especializada 
em todos os veículos de 
tracção às rodas. A entrada, 
no entanto da Ford, usou 

um chassi robusto e estru-
tura interna, mais ou menos 
uma chapa de aço tipo au-
tomóvel regular foi solda-
da. Esta construção fez o 
GPA cerca de 180 kg mais 
leve que seu concorrente. O 
projeto do GPA foi baseada 
na MB Willys e Ford GPW 
Jeeps padrão, tanto quan-
to possível. Ao projetar e 
construir o GPA, a Ford uti-
lizou muitos exatamente as 
mesmas peças que a Ford 
GPW fez. A GPA tinha uma 
semelhante interior à dos 

jipes MB/GPW, embora o 
compartimento do moto-
rista tinha quase o dobro 
de alavancas de controle: 
2WD / 4WD, oi-range / 
lo-range, guinchos (sobre 
os arcos), a implantação da 
hélice e controle do leme. 
Depois de uma compara-
ção direta dos protótipos 
das duas empresas, a Ford 
recebeu um contrato para 
a produção começando em 
1942. Para mais informa-
ções, acesse: http://www.
ima-usa.com/

Jeep Anfíbio 1942

Painel Helice traseira Farol Black-Out Implementos de motor
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O Pacaembu Off Road 
tremeu com a chegada de 
mais de 500 jipes totalizan-
do mais de 1300 pessoas 
para uma noite especial em 
comemoração do retorno 
do Encontro no Pacaem-
bu, em São Paulo/SP, no 
dia 13 de agosto. Jipeiros 
de diversas cidades estive-
ram presentes a convite do 
Pacaembu Off Road a esta-
rem participando do encon-
tro que reuniu mais de 40 
grupos Off Road. 

A noite foi muito espe-
cial e tudo ocorreu como 
planejado. Houve a pre-
sença especial do Secre-
tário de Esportes de São 
Paulo, Celso Jatene, e do 
Dep. Coronel Telhada, que 
comandava a Rota de SP 
e é um dos frequentadores 
do encontro. Muito papo 
descontraído e como não 
pode faltar no encontro, o 
tradicional churrasco. Os 

Pacaembu Off Road retorna !!!

jipeiros comentaram que 
não via o Pacaembu lotado 
assim há décadas e lembrou 
dos velhos tempos que o 
encontro era forte. Muitos 
frequentadores antigos esti-
veram presentes e adoraram 

o evento, agora estão tor-
cendo para retornar como 
era antigamente, um ponto 
de encontro de diversos 
grupos a se confraterniza-
rem para quebrar o dia a dia 
de trabalho e rever amigos 
de viagens e trilhas.

Ao decorrer da noite o 
estacionamento do estádio 
fi cou lotado e não tinha 
mais vagas, então todos se 
concentraram nos corredo-
res com seus veículos fora 
de estrada, um mais boni-
to que o outro, parecendo 
uma mega exposição, jipes 
com pneus gigantes e car-
ros super equipados.

O  Bar Brahma “O Tor-
cedor” deu total apoio no 
evento com sua estrutura 
a disposição de todos os 
jipeiros. Agora, os amigos 
podem levar sua família 

para curtir um ótimo encon-
tro semanal e ter mais con-
forto com a nova estrutura.

O encontro Pacaembu 
Off Road acontece todas 
as noites de quinta-feira na 
Capital paulista há mais de 
oito anos com um grupo de 
amigos que começaram a 
frequentar o estacionamen-
to do estádio nas noites de 
frio, chuva e calor para ba-
ter aquele papo sobre Off 
Road e combinar as aventu-
ras 4x4. Venha com seu Off 
Road, participe, faça novas 
amizades e curta uma noite 
agradável. Lembrando que 
o encontro é de todos e te-
mos que preservar e zelar o 
estacionamento do estádio 
para que todos os jipeiros 
possam ter sempre um es-
paço Off Road no coração 
de São Paulo.

Cerca de 1300 pessoas estiveram no mega evento

Grande churrasco alegrou os amigos

Fotos: Mais Off Road

http://www.adapbrasil.com.br/
http://www.pneuscross.com.br/
http://www.acmarquinho.com.br/
http://www.rossatto4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://ima-usa.com/
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http://www.jipepar.com.br/
http://www.abcoffroad.com.br/
http://www.cardantec.com.br/
http://www.weldscar.com.br/
http://www.tonicustoms.com/
http://www.tracaooffroad.com.br/
http://www.pachecopolizel4x4.com.br/
http://www.calibre.com.br/
http://www.fiber4x4.com.br/
http://www.rolo4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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O Jipe Clube de São 
Luis/MA há 19 anos fomen-
ta no Estado do Maranhão a 
atividade esportiva e recre-
ativa Off Road e cumprin-
do o seu calendário ofi cial 
de eventos realizou de 21 a 
23 de agosto a 8ª Expedição 
da Baixada Maranhense. 
Tal evento tem como fi na-
lidade, além da interação e 
o sempre presente espírito 
de equipe, explorando as 
regiões de acesso difícil, 
onde somente os veículos 
4x4 conseguem chegar, 
cumpriu também seu obje-
tivo social interagindo com 
a comunidade carente das 
localidades, distribuindo 
cestas básicas e alegria para 
as famílias.

O município base do 
evento foi Viana/MA, onde 
se montou o QG para depois 
seguir para Penalva/MA 
continuando pelos campos 
enlameados e em alguns tre-
chos ainda alagados pelo fi m 
do período chuvoso, percor-
rendo um total de 68km de 
paisagens deslumbrantes 

Jeep Clube de São Luiz respira 
Off Road com Expedição 4x4

junto aos Búfalos que fazem 
parte signifi cativa da popu-
lação animal da região.

Participaram do even-
to 29 viaturas entre elas os 
famosos e confi áveis Jipe 
Willys, sendo seis, mais um 
Jipe Engesa, seis Troller T4 

3.0 e um Troller RF Turbo, 
Land Rover Defender 110, 
Toyota Bandeirante,  Hilux 
CD 2.8,  Baja, Gaiola 4x4, 
X-Terra, três Suzuky Jimny, 
Samurai e cinco quadrici-
clos. Cerca de 85 participa-
ram da festa.

O evento promoveu aos 
participantes um guia lo-
cal, camisas, adesivos, hos-
pedagem, jantar de confra-
ternização com música ao 
vivo, fotógrafo, mecânicos 
e carros resgate.

Houve ainda batismo 
de quatro novos sócios 
(Augusto, Ivaldo, Cassio 
e Renato). O companhei-
rismo na hora das difi cul-
dades, com as gozações de 
praxe com quem atolou, 
rolou solto. A descontração 
foi total dos participantes 
durante todos os dias do 
evento e cheios de alegria 
em fazer valer o dever cí-
vico de ajudar o próximo.

Barro foi companheiro de todas as horas

Amigos se divertiram muito e ainda ajudaram o próximo

A galera do Jeep Clube 
Manhuaçu e Carmélio Ce-
lestino organizaram com 
muita qualidade o Logo Ali 
Off Road 4x4 nos dias 15 e 
16 de agosto na cidade de 
Manhuaçu/MG. O evento 
foi iniciado com a concen-
tração antes da saída para 
a trilha, por volta das 8h 
no dia 15 de agosto, tendo 
atraído praticantes do Off 
Road, de toda região de 
Manhuaçu, e de outras cida-
des do Estado, além de par-
ticipantes do Rio de Janeiro 
e Espírito Santo. 

A participação teve cer-
ca de 80 carros na trilha, 
num total de quase 200 pes-
soas, no primeiro dia, tendo 

Trilha, Jeep Cross e Arrancadão 
movimentam Interior mineiro

a trilha, um percurso de 
pouco mais de 3,5 km e a 
mesma se iniciou por vol-
ta das 13h se encerrando 
perto das 19h. Ao fi nal do 
evento todos participantes 
inscritos tiveram acesso a 
um evento benefi cente em 
prol das crianças recolhi-
das pelo conselho tutelar 
da cidade no abrigo cha-
mado DAREI.

No domingo aconteceu 
pela primeira vez na cidade 
a competição do jeep cross. 
A competição teve ao todo 
40 competidores, entre 
profi ssionais e armadores, 
e um grande público, cerca 
de 2.000 pessoas puderam 
conferir de perto as máqui-

RESULTADOS

4x2 Gaiolas
1º - Aroldo Tavares / Campo/RJ
2º - Nicolas Lomeu / Manhuaçu/MG
3º - Wagner / Belo Horizonte/MG
4º - Ricardo / Manhuaçu/MG
5º - Tubarão / Belo Horizonte/MG

4x4 Original
1º - Clóvis Zoboli / Castelo/ES

4x4 Aspirado até 150 cavalos
1º - Jorge de Pianti / Vitória/ES
2º - Geninho /Marechal Floriano/ES
3º - Ricardo / Manhuaçu/MG

4x4 Especial Turbo Diesel
1º - Clóvis Zoboli / Castelo/ES
2º - Paulo Otoni / Manhuaçu/MG
3º - Gean / Vitória/ES
4º - Gedson Freitas / Ibatiba/ES
5º - Luciano / Santa Margarida/MG

Força Livre
1º - Jorge de Pianti / Vitória/ES
2º - Ricardo Capachão/ Campos/RJ
3º - Aroldo Nagarolii / Iconha/ES
4º - Alex Nogarolli / Iconha/ES
5º - Geninho /Marechal Floriano/ES

nas ao longo do dia. A pro-
va teve início as 10h e fi m 
por volta das 17h.

Enquanto se desenro-
lava a competição ainda 
havia a atração do Arran-
cadão na Lama, onde foi 
preparado no terreno uma 
grande vala, e despejado 
cerca de 40 mil litros de 
água (não potável), mos-
trando ao público como 
é feita a diversão do Off 
Road, com muita lama 
e difi culdade. O evento 
contou com o apoio do co-
mércio local, da Prefeitura 
Municipal de Manhuaçu, 
da Secretaria de Esportes, 
e da Secretaria de Turismo 
e Cultura.

Veículos 4x4 enfrentaram vários tipos de atividades radicais

Todos os
caminhos

levam a um
troller

http://www.mdcarautopecas.com.br/
http://www.cinfel.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com


E-Mail: Jornal@maisoffroad.com40   Setembro - 2015 JORNAL MAIS OFF ROAD

Jeep Willys
Carroceria fi bra azul cj5, chassi, 
faróis e lanternas, ped. susp., freio 
hidrovácuo, cx dir. Santana, freio 
a disco diant., instalado, 6cc na 
embalagem da retifi ca (p/ montar), 
ign. eletrônica, sup. estepe, escap., 
sto antonio, estribos, para choques, 
para- brisa, capota, documento 
(em processo de inventário). 11-
95361-1955

JEEP JEG 
VW DA CUNHA, prototipo, chassi 
N.: 00001  era do fabricante HE-
LIO da CUNHA, (montado) p/ ser 
restalrado fun pint  eletr. mecânica 
em orde R$ 15 mil, tr. 11 7861-8937 
c/ Bradoc

Jeep Militar Bernardini
Fase fi nal de restauração, completo, 
doc ok. motor 4cil opala,  R$ 18mil 
tr. 11-97116-7751

Jeep 1952 
Carroceria de fi bra NOVA, penus 
33, documentos ok. R$ 11.500,00 
tr. 11-5564-7942

Jeep - 1959
Original, CJ5, 6cc. reformado, guin-
cho Work 12000 documentação ok. 
R$17 mil tr. 11-99325-6422

JEEP Diesel
Modelo Willys CJ5, restaurado, 
inteiro em fi bra, motor VW 1.9 TDI 
com 37.000km, cambio clark 5m., 
BF 33’’ All, disco nas 4 rodas, etc R$ 
34.900,00 tr. 11-984708462 c/ Fábio

TROCO CJ5 POR CJ3 
1978, doc. OK, mecânica perfeita, 
fr. a disco diant., capota nova, etc. 
Procuro cara de cavalo. tr. 11-
97199-7530 c/ Diego

JEEP
Diesel modelo CJ5, restaurado 
oficina própria, inteiro em fibra, 
motor VW 1.9 TDI com 35.000km, 
cambio clark 5m., BF 33’’ mud, disco 
nas 4 rodas, etc R$ 36.900,00, tr. 
11-98470-8462

JEEP - 1951 
Raridade, motor original, documen-
tação Ok, R$ 27 mil tr. 11- 7728-
9536 c/ Rogério

JEEP CJ5 MILITAR
Bernardini, vários acessórios, novís-
simo, tudo em dia, ver e levar; R$ 28 
mil  tr. 35-91364733 

JEEP - 1954 
Motor de opala 4cc, câmbio cheve-

te, pneus 33” novos, disco nas 4 ro-
das, tr. 11-98335 -1803 c/ Emerson 

Jeep - 1958 
Amarelo motor VW 1.8 ap banco 
couro freio a disco bagageiro tra-
seiro tr. 11-94871-8130

Jeep 1963 
Original Willys em perfeito estado, tr. 
11-9.9941-4092 c/ Alfredo

Rural - 1971
Motor GM 6cil, álcool, dh, 4 marchas 
clark, 4x4, pneus 32´´, coluna do 
Astra, couro, revestimento anti ruído 
e térmico, ped. Susp., freio disco 4 
rodas, doc. ok, aceito proposta. tr. 
11-991833222

Jeep - 1968
Vinho, motor 6cc., cabo rebocador, 
direção hidraulica, portas de ferro, 
bagageiro, tr. 11-994491717

JEEP 1974
Ford, modelo CJ5, ¼ ton, 4x4, 6cc, 
c/  acessórios Militar do 9° Batalhão 
Logíst Santiago-RS viatura muito 
Bonita R$ 15 mil tr. 11-99623-3500 
c/ Fabio

JEEP Militar 1974
Ford CJ5, ¼ ton, 4x4, motor 6cc c/ 
acessórios militares, do 9° Batalhão 
Logíst Santiago-RS R$ 16 mil tr. 11-
99623-3500 c/ Fabio

Jeep Militar CJ-5 1980 
Ford Militar em fase fi nal de restau-
ração, 6cc. original, 3 marchas, 
completo c/ nota fi scal do exercito., 
acessórios militares engate G, 
parchoques, adquirido Exercito. R$ 
15.500,00 tr. 11-9 9137-3721

Niva - 1994
Equipado, estribo, engate, guincho 
manual, bcos couro, embreagem 
mecanica geniva, px, som, motor 
original em ótimo estado, lataria em 
ordem, susp. elevada, towbar, farois 
de milha, bagageiro de teto,doc. 
2014, R$ 12.500,00 tr. 12-99655-
8294  c/ Fernando

Land Rover - 2001
Defender 110 County SW, com ro-
das originais de liga leve, guincho, 5 
portas, motor 300 tdi 160mkm, carro 
so para viagens da familia, ar condi-
cionado, cd, dir hidraulica, revisões 
feita so em ofi cina especializada da 
marca, R$ 60 mil, tr. 11-99812-5738 
c/ Jose Augusto

TR4 2012/13
Automática, 4X4  35000KM unica 
dona nunca fez trilha, couro, multi-
midia, engate e sensor, branca, dok. 
ok., tr. 71-8814-8904

Toyota Band 1998

Pessoa Física - MANDE UM  E-MAIL 
ANÚNCIO DE TEXTO GRÁTIS: 

CARRO 4X4 OU PEÇA USADA

jornal@maisoffroad.com

ANUNCIE
GRÁTIS

Veículo com Foto R$ 30,00
OS ANÚNCIOS DO JORNAL SÂO DE 

RESPONSABILIDADES DO ANUNCIANTE

Cabine dupla 2 portas, faltando 
parte mecanica e acessorios docu-
mentação em dia, pintura nova R$ 
16 mil -85- 99968-0604

S10 - 1997 
CS, estilo off road, lift de carroceria 
2”, BF 31”, bancos Rallye Desing, 
santo antonio, capota maritima.nun-
ca fez trilha. doc ok., R$ 18.500,00 
tr. 11-983552713 c/ italo

Ford F 75 - 1966
6cc, 4x4 reduzida documentos em 
dia. carroceria de lata ótimo veículo 
para qualquer estrada. Freio a disco 
na frente. tr. 42-9986-5110

Pick-up F75 1975
4x4, totalmente reformada em fase 
de montagem toda original. Aceito 
troca, tr. 11-9.9941-4092 c/ Alfredo

Engesa EE-34 - 1983
4x4 e reduzida, diesel, viatura ofi cial 
EB, doc ok, placa do ano 1983, câm-
bio Clark 240V com 5 marchas + ré, 
catálogo de peças original Engesa, 
- Lataria, pintura, mecânica, pneus, 
detalhes originais, tudo 100%, R$ 
39 mil. tr. 11-99910-8140

Rural Willys  - 1972
Verde e branca, motor 4.1 mpfi 
Silverado injetado, 4 marchas Clark, 
dh, freio hidrivacuo F1000, reduzi-
da Hilux, teto solar, amortecedor 
Rancho, fexo de mola Hilux, troca 
por Cherokee Sport / Veraneio tr. 
35-9195-4890

Suzuki Vitara 
Para trilha com todas as proteçoes 
bloqueado e com o fucinho do dif-
erencial de ferro,R$ 13 mil, ou troco 
tr. 31-8523-1373

Camper - 1993
4x4, 6 cil. Gasolina, guincho work 
12000, pneus 31,  bloqueio diferen-
cial, teto solar original e ar condicio-
nado R$ 25.000,00 tr. 11 24041494

Pajero GLX - 1995
Azul, Gasolina, 4x4, manual, 3.0, 
V6., 185 mil KM. Valor: 22 mil 
reais. Inteiro. Nunca fez trilha. tr. 
11-3131-5050

Camper - 1994
4x4, cinza, motor 4.1, 4 marchas 
com reduzida, tr. 11-4783-2064 
c/ Sid

Niva 1991/92
4x4, AP 2.0 injetado, freio a disco 
nas 4 rodas, bagageiro de teto da 
Keko, estribo da Keko, quebra-ma-
to da Keko, bancos da Montana, 
injeção da Full tech, segundo dono, 
R$ 19 mil tr. 11-96256-1956

Caminhão REO 

6x6, R$ 46 mil, aceito troca. em fase 
fi nal de restauração, tudo ok; e-mail: 
nitrini@bol.com.br

Niva - 1991
Mecânica original toda revisada, 
carburador novo, embreagem nova, 
documentação rigorosamente em 
dia, motor cadastrado no documen-
to, 11- 975024343 

Caminhão URAU 4X4
 5 Ton.diesel V6 Ano 1997 Militar 
11-2721-1147 – Claudio

JPX MONTEZ 1994
Motor turbo diesel, dh, guincho elet-
rico, bloqueio diferencial, pneus 35, 
revisada, bagageiro, capota fi bra R$ 
30 mil, tr. 13-99735-5203

Vitara 1993
JLX, automático, injeção eletrônica, 
bom estado de conservação. R$ 20 
mil tr. 11-8297-0555 c/ Rose

Suzuki Samurai 1995
Azul Metal, ar, pneus novos, pintura 
ok, revisado, manual, sem vaza-
mento, R$ 23 mil, 11-9-9156-3279 
c/ Luiz

Niva 1995
Branco, 4x4 e reduzida perfeitos, 
documento em ordem, pneus cross, 
snorkel, bagageiro keko, Jeep 
muito bonito R$ 15.900,00 tr. 19-
9683-8894

Toyota pick-up - 1985
Curta de lona, Impecavel, pneus ok, 
5 marcha, disco na dianteira, banco 
em couro, tanque de plastico, etc. 
ótima conservação tr. 11-7809-1434

HILUX 1995 
SW 4 DLX, cinza, alarme, ar cond., 
CD Player, limp. e des. traseiro, 
4x4,  dh, R$ 33 mil tr. 11-9136-5637 
c/ Sr Paulo

Camper 1991
4x4, 5 marchas, 6cc, alcool/GNV 
27m, molas especiais, amortece-
dores do 11/13, rodas Troller, pneus 
33”, freio a disco traseiro, carroceria 
levantada, couro e latererais de 
aluminio.tr. 11-2334-2389 

CLASSIFICADOS

http://www.hd4x4.com.br/
http://www.leles.com.br/
http://www.molaskuzma.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
mailto:jornal@maisoffroad.com
mailto:nitrini@bol.com.br
http://aluminio.tr/


Gaiola 2013
Colella 4 lugares, motor kombi 2011, 
1.4 fl ex, doc. ok, tubo aço norma 
SAE, Solda MIG, tr. 11-999336-6540

Jeep 1967 
6cc., 4x4, dh, freio a disco, guincho 
elétrico 12000 lbs, engate, toolbar, 
rádio px, pneus novos, galão R$ 30 
mil tr. 11-99953-1677
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Jeep - 1966 
4x4, reduzida, guincho elétrico, tow 
bar, pneus Frontiera, doc. OK, motor 
original R$ 30 mil tr. 19-99762-9041

Jeep - 1967 
4x4, Reformado nos mínimos detal-
hes, adquirido no exército Brasileiro 
R$ 53 mil tr. 11-99873-1787 c/ Valdir

Jeep - 1968 
Capota, 4x4, santo antonio, roda 
livre,otimo estado R$ 21.500,00 tr. 
11-97286-2862 c/ Marcelo

Subaru Forester 1998 
Preta, 4x4 inteligente, completa, 
excelente estado de conservação, 
revisada, automática e envelopada. 
R$ 26 mil tr. 11-3643-8503

Jepp 1951 
4cc., câmbio, 4x4, banco concha, 
ped. suspensa, dh, freio disco diant., 
penus 31”, Assoalho inox, doc. ok, 
R$ 25 mil  tr. 11-99695-1775 (whatts)

Jeep - 1966 
4cc alcool,câmbio Clark, dh, Bar-
ras  e molas Toyota, freio nas 4, 
fl utuante, guincho tr. 11-99947-6427

Caminhão GMC - 1942 
Exército,6x6 e sem motor e docu-
mento.(tudo original)  R$ 18 mil tr. 
11-947074447 c/ Olivério

Cherokee Sport 2000
4x4, completa, mecânica OK toda 
original , pneus novos R$ 27 mil  tr. 
11-98100-5470 c/ Ronaldo

Jeep - 1968 
4x4, 6cc. Opala, clark 4 marcha, dh, 
pneus 37” guincho, fl utuante freio a 
disco, eixos Toyota, doc. ok., numca 
fi z trilha. R$ 35 mil tr. 11- 7827-3148

Jeep CJ5 
6cc, 3m., marrom, susp. nova, pne-
us 33, snorkel, freio a disco, tanque 
60lts+39lts, ignição eletr. R$ 55 mil. 
11-98115-6967

Rural Overland Militar - 1967 
Carro de colecionador, adquirido do 
EB, todo original, possui manual e 
recibo do exército. R$ 40.900,00
tr. 15-99789-3887 c/ Antônio 

Jeep 1967 
motor original 6cc, 4 marchas, 4x4, 
cap. conversível, acessórios Macer-
al, couro, doc. ok  Sistema anti-furto, 
radio, R$ 25 mil  11-97133-2086

Jeep Bernardão 1963 
Universal 101 Modelo 6225 - Ber-
nardão 4 portas, manual do pro-
prietário, todo revisado, 4 mar-
chas,4x4. R$ 25 mil tr. 31-9967.6107 

Suzuki Samurai 
(sem doc.), Mecânica Tracker 2.0/ dir. 
fullhidro/ disco nas 4, pneus 35”, bea-
dlock, guincho 16.000lbs/ susp. prepa-
rada R$: 22 mil tr.  11-947074447

Jeep - 1966 
Bernardão, diesel, pneus 38”, guin-
cho Work, 4 marchas, 4x4, dh, freio 
nas 4, mais acessórios R$ 72 mil tr. 
11-99974-0276 c/ Valdir

Jeep - 1951 
100% restaurado, lata, motor Opala 
4cc, 4 marchas, 4x4, freios a disco 
nas 4, R$ 41 mil tr. 11-96612-2714

Land Rover Defender - 2003
110 CSW, 2.5, 4x4, turbo, diesel, 
azul, ar cond. ar quente, dh, som, 
teto solar, R$ 75 mil tr. 11-2221-6611

HR - 3500 - 2013
azul, 22mkm, mecânica completa 
Pajero Dakar V6 3500, fl ex, auto-
matica  tr. 41-9105.5015 (whats)

HR 3200 - 2013
Laranja, só 8mkm. mecânica com-
pleta Pajero Dakar 3.2 turbo diesel, 
automatica tr. 41-9105.5015 (whats)

Pajero IO - 2000
Automática, snorkel, guincho, Lift 
2”, Pneus BF 31”, couro, alarme, R$ 
28.900,00 tr. 11-94252-1909

Gaiola Preparada 
Mecânica F250 ,com diferenciais 
reduzidos ,roda livre reforçada,pne-
us 54” R$ 150 mil tr. 67-9985-0054

Pajero IO - 2001
Prata, automática, couro, 4x4, ótimo 
estado,  R$ 22 mil tr. 11-94252-1909 
c/ Edson

Rural - 1974
Motor 4.1 injetado, fuel tech, clark 
4m, guincho, pneus BF 35”, bancos 
i30, R$ 33.500,00 tr. 11-94252-1909

Jeep - 1957
Rosa bebê, motor V8 302, câmbio 
automático, Pneus 37”, Placa GAY-
0024, R$ 84 mil. tr. 11-4178-7770

F75 - 1972
Motor Astra flex, câmbio F1000, 
susp. Toyota, dh, f. disco 4, porta 
automática, DVD câmera de ré. 
snoker, R$ 75 mil tr. 11-99663-9774

Jeep - 1972
Susp. Toyota, motor Opala 4cc, 4x4, 
guincho, 60lts, cap. conversível, 
gaiola, estepe e galão. Doc ok. R$ 
50 mil tr. 11-996639774

Trilha em Navegantes/SC
O Jeep Clube Navegan-

tes/SC já prepara com mui-
tas novidades o 2° Trilha do 
Sabão a ser realizado no dia 
17 de outubro no restauran-
te Hainz (Br 470, Km 13, 
Bairro Areias). A promessa 
como sempre é de muito 
barro para todos os lados, 
obstáculos e diversão, onde 

todos poderão literalmente 
escorregar com seus 4x4. É 
obrigatório o uso de pneus 
agressivos. Até dez dias 
antes o valor da inscrição 
será de R$ 110,00 (incluso 
café da manhã, almoço e 
camiseta). Informações no 
telefone com Roger: (47) 
9653-9028.

Tauro Adventure agita Cuiabá
Acontece no dia 12 de 

setembro a 8ª edição do 
Tauro Adventure 2015 - um 
rali de regularidade voltado 
para iniciantes na modalida-
de Off Road, mas também
aberto àqueles acostumados 
às grandes competições. A 

prova terá um percurso de 120 
quilômetros, com previsão 
de cinco horas de duração. 
A principal novidade deste 
ano será o local da largada e 
chegada: uma praia. As ins-
crições podem ser feitas pelo 
telefone: (65) 3051-2500.

Copa Trancos e Barrancos
Nos dias 26 e 27 de se-

tembro, a cidade de Jaqui-
rana, localizada na região 
de Aparados da Serra, no 
Rio Grande do Sul, recep-
cionará pela segunda vez 
a Copa Trancos & Barran-
cos. A novidade desta edi-
ção é que serão dois dias 

de disputas e 387 quilôme-
tros a serem percorridos. A 
previsão é que a prova te-
nha duração de dez horas. 
As categorias existentes 
são Graduado, Turismo e 
Novato, e, para quem não 
quiser competir, terá a ca-
tegoria Passeio. 

Feriado na Serra da Canastra
A região ecoturística da 

Serra da Canastra, em Mi-
nas Gerais, tem mais de 200 
mil hectares e abrange seis 
municípios. A maior atra-
ção é o Parque Nacional da 
Serra da Canastra, criado 
em 1972 para proteger as 
nascentes do rio São Fran-
cisco.  Dentro do Parque 
Nacional estão alguns dos 
mais belos cartões postais 
do Brasil, como a cachoei-

ra Casca D’Anta, de quase 
200m, a primeira grande 
queda do “velho Chico”. A 
região é o berço de muitos 
rios que ajudam a formar 
as bacias do São Francisco 
e do Paraná. A galera do 
Caminho das Pedras 4x4 
preparou um roteiro espe-
cial para o feriado do Dia 
da Independência (7 de se-
tembro). Informações: (31) 
3293-8608.

Trilha do Belchior Jeep Clube
Estão abertas as inscri-

ções online para participar 
da tradicional Trilha Anu-
al do Belchior Jeep Clube 
(BJC), clube de jipeiros 
da cidade de Gaspar/SC. 
O evento, que chega à 
sua 15ª edição, está mar-
cado para o próximo dia 
26 de setembro, e contará 
com um trajeto totalmente 
novo de aproximadamente 
25 km em meio à natureza, 
com muita lama e desafi os 
radicais. A expectativa dos 
organizadores é de reunir 

dezenas de veículos 4x4 
da região Sul do Brasil. As 
inscrições online, que po-
dem ser feitas no endereço 
www.belchiorjeepclube.
com.br tem o investimento 
de R$ 250 por veículo. O 
interessado deve entrar no 
site, clicar no banner “Faça 
sua inscrição”, seguir os 
passos informados e efetu-
ar o pagamento para confi r-
mar a inscrição. A novidade 
deste ano é que o partici-
pante pode escolher o horá-
rio no qual pretende largar.

Off Road em Veranópolis/RS
Chegando a sua ter-

ceira edição acontece nos 
dias 12 e 13 de setembro 
a Trilha da Independência, 
do Cruzeta Jeep Clube, de 
Veranópolis/RS. A prova 
Off Road promete muita 

lama, adrenalina e emoção. 
Haverão duas baterias e 
muita aventura. É obrigató-
rio o uso de gancho, corda e 
pneus agressivos. Para de-
talhes: jeepclubecruzeta@
hotmail.com

Rally da Inclusão em Curitiba
Está chegando a hora 

de um dos eventos mais 
gratifi cantes e emocio-
nantes do ano. A hora de 
levar alegria e diversão as 
crianças portadoras de ne-
cessidades especiais. Todos 
que participam se emocio-
nam doando uma manhã do 

seu sábado e levando estas 
crianças curtir um pouco 
da nossa diversão. Chegou 
a hora de mostrar o poder 
de ser jipeiro. O evento do 
Rally da Inclusão acontece 
no dia 19 de setembro com 
largada no Parque Barigui, 
às 8h, e de forma gratuita.

Sem tirar o foco da 
aventura, o Jeep Clube de 
Andradas/MG aproveita 
o dia 20 de setembro para 
programar mais uma Tri-
lha de Andradas. O evento 
se inicia logo às 9h30 no 
Pavilhão do Vinho e trará 

Desafi o JClube de Andradas 
tanto a categoria Turismo, 
quanto o peso do Enduro. A 
taxa de inscrição compre-
enderá o apoio no trajeto 
do evento, café da manhã, 
almoço e brindes patroci-
nados. Dúvidas: facebook.
com/JeepClubeAndradas.

Triton Savana - 2013
Impecável com diversos acessórios, 
toda equipada para expedição off 
road, R$ 110 mil tr. 11-98634-4864

Jeep 1963 
Motor Opala, 5m, 4x4, dh, disco nas 
4, 60lts inox, BF 33”, mais acessóri-
os R$ 25 mil tr. 19-98152-6542

http://www.trilhaserramar.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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EQUIPAMENTOS
PEÇAS E

ACESSÓRIOS
OFF-ROAD

WWW.JIPEBRAS.COM.BRWWW.JIPEBRAS.COM.BR

4 Pneus BF
BF Goodrich 31x10,50 R15 Lt All 
Terrain T/A, excelente estado todos 
sem furos ou rasgos com meia vida 
R$ 1.600,00 jogo,  tr. 11-98067-0170

Câmbio 5m e 4x4
Câmbio 5 marchas e 4x4 e reduzida 
com capa seca para motor APVW 
serve para outros 4x4 R$ 3.500,00 
tr. 61 -35918536

Lagartas p/ veículos
CAMOPLAST made in USA, con-
junto completo com 04 lagartas 
com possibilidade de montagem em 
eixos com 5, 6 ou 8 furos, novas. óti-
mas para trilhas, tr. 12-99711-6712

Guincho 12.000Lbs
Modelo Winch c/ 1 controle sem uso, 
fora da caixa, guincho de demon-
stração em feiras R$1.150,00. tr. 
11-98910-9394 c/ Júnior

Capota Jeep CJ5
Conversível bege e preta  marca 
Atlântida para jeep willys e ford 
cj5 capota sem uso, Okm , porém 
fora da caixa R$1.150,00 tr. 11-
98910-9394

Guincho 9000
Winch com 1 controle sem uso 
- peça de exposição em feira. 
R$1.050,00 tr. 11 98910-9394 c/ 
Júnior

Motor 608 Toyota 
Funcionando, não é revisado porém 
esta em perfeito estado, com pro-
cedência pertence a minha Toy-
ota. Só recebo de pessoa física 
para pessoa física. Com motor de 
arranque, bomba d’ água. tr.11-
98910-9394

Capota Jeep CJ3
Conversível preta  marca atlantida 
para jeep willys e ford cj3 ( jeep 
1951 à 1954) sem uso, Okm , 
porém fora da caixa R$1.150,00 tr. 
11 98910-9394

4 Rodas Mitsubishi 
Aro 20 com pneus tr. 11 98910-9394. 
c/ Junior

Chassis Toyota
Com documento e procedência, 
licenciado.
R$ 4 mil tr. 11 98910-9394 c/ Junior

Motor Mercedes
p/Toyota Bandeirante, funcionando 
tudo, não é retifi cado consequente-
mente  não possui garantia, somente 
de funcionamento. procedência, 
veículo no nome,  acompanha 
motor, motor de arranque, bomba 
d’agua,  turbo e intercooler, hélice 

não acompanha suporte, radiador, 
mangueira do radiador e embrea-
gem R$ 4.500,00 tr.11-98910-9394

4x4 Cherokee
Caixa de transferência de cherokee 
Sport, R$ 800,00 tr. 11-94707-4447 
c/ Olivério

4x4 Cherokee V8
Caixa de transferência da cherokee 
v8 R$:800,00 tr. 11-94707-4447 c/ 
Olivério

Kit 4x4 Evemo
Con todas as peças para addap-
tação Chassis A20, D20, peças orig-
inais. tr. 11-5641-4589 c/  Toninho

Carretinha Militar M-100
Restaurada, R$ 5.300,00 tr. 11-
2317-4155

Suporte de Base Antena
Restaurada R$ 5.300,00 tr. 11-
2317-4155

Suporte de Base Antena
Militar Jeep CJ5 R$ 150,00 tr. 11-
99137-3721

Suporte de Rádio Militar
Para Jeep CJ5 R$ 120,00 tr. 11-
99137-3721 c/ Everton

Para-Choque
Dianteiro Tubular Jeep CJ5, R$ 
150,00 tr. 11-99137-3721

Quadro do Jeep
Militar sem vidro R$ 110,00 tr. 11-
99137-3721

Santo Antonio
Com furação para cinto de segu-
rança R$ 200,00 tr. 11-69190-4041

Câmbio 4 marchas
Jeep Cõmpleto em bom estado R4 
1.700,00 tr. 11-4974-5312

Velocimetro Jeep Americano
CJ5 Modelo americano em perfeito 
estado marca milhas e kilometros 
restaurado por especialista R$ 
400,00 tr. 98339-0219

Ponta de Eixo 1942
2 pontas eixo fl utuante originais em 
perfeito estado R$ 600,00 cada tr. 
11-98339-0219

Eixo Flutuante
Para Toyota Bandeirante com siste-
ma de freio (sem o fucinho) R$ 3 mil 
tr. 11-98585-2750

Volante Esporte
para jeep, estria de chevrolet R$ 
180,00 tr. 11-97116-7751

Chassi Jeep 
Ano 1966, com documentos, 2 dif-
erenciais, fx de molas R$ 3.500,00 
tr. 11-99937-4451

Jogo de Pneus 
235/70R16 100% asfalto com 40% 
de vida R4 400,00 tr. 11-97116-7751

Capota para Jeep
Completa Gaúcha para Jeep CJ5 
portas, janelas, tr. 21-98117-8367

Ponta de eixo
Traseira do JPX, curta e longa 
perfeitas R$ 400,00 cada tr.16-
98152-5350

3 eixos
Modelo Dana 44, tr. 11-4142-5472
Rinaldo

Carretinha militar M-100
Adquirida do EB. reformada R$ 
4.400,00 tr. 11-99137-3721

Chassi Jeep 
Excelente estado adquirido exercito 
R$ 2.400,00 tr. 11-99137-3721

Para-lamas JEEP CJ5
Lata mal estado o par R$ 120,00 tr. 
11-97116-7751

Capota Jeep CJ5
Conversivel, marca Pissoletro preta, 
usada em bom estado R$ 350,00 tr. 
11-97116-7751

Para Choque Jimny
dianteiro da RC4x4 - Suzuki Jimny 
R$ 700,00 tr. 11-98531-8330

Roda Livre Jimny
Suzuki Jimny R$ 250,00 tr. 11-
98531-8330

Carroceria Jeep CJ5
Modelo 1956, com rebaixos na lata 
e santo antonio em mal estado R$ 
550,00 tr. 11-97116-7751 

2 eixos de Jeep 1952
Dianteiro e traseiro com feixe de 
molas completo, freio a disco novo 
sem uso tudo por R$ 2.100,00 tr. 
11-99965-2479

Cambio Clark
4 marchas, para jeep Willys revisado 
em bom estado acompanha fl ange 
para motor Opala R$ 1.000,00 tr. 
11-99932-9601

Carroceria do Jeep 1982
Metal completa com caixote, 
paralamas, capô, tampa traseira e 
grade R$ 2.500,00 tr. 11-7806-1239

2 Motores V8 Diesel
Big Block 8.2, ambos os motores 
acompanham câmbio automático 
4 marchas. R$ 9.900,00 cada, tr.. 
11-7714-3460 c/ Ramiro

4 Pneus Firestone
Radial 215x80R16 M/S rodado 
500km no máximo R$ 1.200,00 tr. 
11-95822-1163

Jogo de Rodas
Ferro 6 furos e pneus aro 15, para 
L200, Toyota, Chevrolett e Engesa 
R$ 800,00 tr. 11-97116-7751 c/ 
Thiago

Suporte de Metralhadora
Original do Jeep CJ5 militar ex-
celente exemplar adquirido do 
Exercito do Quartel do 12º RC 
Mecânica Bage-RS R$ 3.000,00 tr. 
11-99137-3721 c/ Everton

Carretinha Bantan 1942
Original com nota fiscal, adquiri-
do do EB. pintura 100% original 
R$ 6.000,00 tr. 11-99137-3721 c/ 
Everton

Reboque carga GMB 1942
K42/63, capacidade : 1ton, tração 
: 2R, ano 1942, adquirida exercito 
com nota do leilão ótimo estado 
pneus novos aro 20, R$ 3.500,00 tr. 
11-99137-3721 c/ Everton

Motor MWM Sprint
6cc., completo original da Silverado 
Diesel, pouco rodado numeração 
ok- com turbina e bomba idráulica ar-
ranque bomba injetora volante capa 
seca exceto helice R$ 12.900,00 
11-7714-3460 c/ Ramiro

Ignição Eletronica
Motor 6cc., muito nova e completa 
com os cabos de vela e bobina e 
módulo tr. 11-98773-0760

Roda livre AVM Troller
engata automaticamente o 4x4 ao 
ligar a tração em movimento R$ 
550,00 tr. 11-97699-0011

Cambio Clark
4 marchas, para jeep Willys revisado 
em bom estado acompanha fl ange 
para motor Opala R$ 1.000,00 tr. 
11-99932-9601

Jogo de 5 Rodas e 4 Pneus
Saveiro 33” com 3milkm e estepe 
novo de asfauto rodas 6 furos BBS 
para Troller/Toyota/ Engesa R$ 
6.000,00 tudo ou vendo separado 
as rodas e pneus tr. 11-97116-7751 
c/ Thiago

CLASSIFICADOS

GUINCHOS

BASE

RODAS

GUINCHOS E BASES 
PARA TODOS VEÍCULOS 

E PLATAFORMAS

Gama 4x4  
Aqui, respiramos Off-Road!

Par de Faróis de Led 3 leds 
9W medida 85 mm

R$ 130,00 ou 3x de R$ 43,33
À vista no boleto: R$ 120,90

Barra de Led com 12 Leds 
36W 200mm 

R$ 327,00 ou 6x de R$ 54,50
À vista no boleto: R$ 304,11

Barra de Led com 12 Leds 
36W 340mm 

R$ 327,00 ou 6x de R$ 54,50
À vista no boleto: R$ 304,11

Pneus 35x12,5 
R15 Yokohama 
MT Mud Terrain 
R$1.570,00 ou 

6x de R$261,67
À vista no boleto: 

R$1.460,10

Pneu Atturo 35x12,5 R17 
Mud Terrain ideal p/ 
Wrangler, Troller, Jeep Willys, 
Rural, F-75 e Toyota Bandeirante
R$1.840,00 ou 6x de R$306,67
À vista no boleto: R$1.711,20

Roda Fortwheel Italian Black 
em Liga 15x10, 6 Furos de 139,7 p/ L200,

 Engesa, Pajero, Triton, Troller, Frontier, Hilux, 
Bandeirante e D20(cód: 17219)

R$617,00 ou 6x de R$102,83 iguais
À vista no boleto: R$573,81

Roda Daytona Black em Aço 
(Estilo Mangels) 15x8, 6 Furos 
de 139.7 para Toyota Hilux 
e Bandeirante até 1999, Engesa 
até 1995, D20 até 1995
R$ 214,00 ou 6x de R$ 35,67
À vista no boleto: R$ 199,02

Pneu Dunlop GRANDTREK 
MT1 30x9,5 R15 105N
Equivalente ao 235x75 

Ideal p/ Jimny
R$ 527,00 ou 6x de R$ 87,83

À vista no boleto: R$ 490,11

Pneu Savero 33X12,5X15 
Mud-Terrain com 
Lateral Reforçada 
R$857,00 ou 6x de R$142,83
À vista no boleto: R$797,01

11-5062-9000
Guincho Elétrico Bremen 3.000lbs

R$589,00 ou 6x de R$98,17
À vista no boleto: R$547,77

Gama 4x4  
Aqui, respiramos Off-Road!

Guincho Elétrico Winch 12000lbs
Acompanha cabo de Kevlar

R$ 2.697,00 ou 6x de R$ 449,50
À vista no boleto: R$ 2.508,21

Combo - Guincho Winch 12.000lbs 
2 Controles + 2 Anilhas + Luva
R$1.747,00 ou 6x de R$291,17
À vista no boleto: R$1.624,71

Guincho Elétrico Winch 20000Lbs 
9000 Kg Alimentação: 12v 30m
R$3.370,00 ou 6x de R$561,67
À vista no boleto: R$3.134,10

Guincho elétrico 16.000 lbs 
Acompanha cabo de Kevlar 30mts

R$3.077,00 ou 6x de R$512,83
À vista no boleto: R$2.861,61

Guincho Elétrico Winch 16.000lbs 
7240kg Pró Line Linha Profissional 
R$ 2.477,00 ou 6x de R$ 412,83
À vista no boleto: R$ 2.303,61

Guincho Elétrico Winch 9.000lbs 
4310kg Pró Line Linha Profissional 

R$1.547,00 ou 6x de R$257,83
À vista no boleto: R$1.438,7

Guincho Elétrico Winch 2.000lbs 
R$497,00

À vista no boleto: R$462,21

Pneu Novo Ignorante 4
Disponível nas medidas 225 até 40”
www.geniustyres.com.br
(015) 3222-9222

Cool-ice
A Waeco está lançando no mercado brasileiro mais um produto para auxiliar 
no transporte de mantimentos, bebidas e qualquer outro produto que tenha 

necessidade de ser concervado em temperaturas extremas, abaixo de ZERO 
graus. A linha COOL ICE foi desenvolvida com material de alta qualidade, vários 

tamanhos, com suporte para transporte e excelente custo benefício.
Muito diferente dos modelos de isopor comum existentes no mercado, o COOL 

ICE da WAECO, é o melhor cooler passivo existente no mercado, não utiliza nen-
hum sistema de refrigeração além do gelo, a caixa é pré-moldada e possui um 
sistema de vedação para manter o resfriamento interno, sem vazamento. Sem 

dúvida uma opção segura, prática e com muita durabilidade. 
Dometic do Brasil

info@dometic.com.br
(11) 3251-3362

Semi Eixo Forjado 
e Roda Livre para F-250
O sistema permite através de uma “RODA LIVRE” que o usuário acople ou desacople a 
roda dianteira do sistema de tração, poupando o conjunto todo de desgastes naturais. 
Outra vantagem é a utilização das pontas de eixo forjadas com 35 estrias diâmetro de 
38mm são muito mais resistentes do que as demais.  Os cubos que acompanha o kit 
são em aço forjado, não interferem no sistema do freio e rodas, além de serem travados 
por porcas de engenharia.
A roda livre que acompanha o Kit e da AVM modelo usado em caminhão, ou caso queira 
manter a ligação direta conforme original, fornecemos uma fl ange de aço forjado.
HD4x4 Engenharia / Projetos Especiais
www.hd4x4.com.br
(016) 3419-7902

Pessoa Física - MANDE UM  E-MAIL 
ANÚNCIO DE TEXTO GRÁTIS: 

CARRO 4X4 OU PEÇA USADA

jornal@maisoffroad.com

ANUNCIE
GRÁTIS

Veículo com Foto R$ 30,00
OS ANÚNCIOS DO JORNAL SÂO DE 

RESPONSABILIDADES DO ANUNCIANTE
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Cera para cabos sintéticos
A CSL Marinharia desenvolveu a CERA PATA NEGRA 
para os cabos sintéticos, a fi m de repor a proteção 
perdida com o uso e após sucessivas lavagens.
www.cabospatanegra.com.br
(24) 2248-0298

http://www.gama4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
mailto:jornal@maisoffroad.com
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TERÇA-FEIRA

Núcleo ABC Off-Road
NCABC Off-Road (Niva Clube)
Av. Kennedy,1155- Gin. Poliesportivo
São Bernardo do Campo - SP - 19hs.

Jeep Clube do Brasil
Sanbodromo 
São Paulo-SP - 19hs

Comando Off-Road Bax. Santista  
R. Onze de Junho - Praia Itararé 
São Vicente-SP - 20hs

Niterói Jeep Clube
Pizzaria Nikiti - Estr. Caetano Monteiro
Niterói-RJ - 19hs

Jeep Clube Camaquã
R. Marechal Floriano, 28
Jardim do Forte - Camaquã-RS - 20hs.

QUARTA-FEIRA

Jeepeiros de Itapecerica da Serra
Ginasio de esportes
Itapecerica da serra-SP - 19:30hs

Jeepeiros de Diadema
Parque do Paço Municipal
Diadema-SP - 19hs.

Grupo de Jipeiros de Registro
R. Santo Inácio, 26
Registro-SP - 20hs

Anonimatos 4x4
Av. Casimiro da Rocha, 850
Pizzaria Monte Grill - 20hs
Vila Mariana - São Paulo-SP

Equipe Sul 4x4
Av. Washington Luiz, 1171
Posto Ipiranga 5ª Marcha 
São Paulo-SP - 20:30hs

Jeep Clube de Curitiba
Dr. NelsonSouza Pinto, 1298
Lourenço - Curitiba-SP - 19hs

Campinas Off-Road
Gordão Laches Av. Brasil 1524 Jd. 
Guanabara - 19:30hs - Campinas - SP

Ilha Jeep Clube / Bar do Mascarenhas
R. Orestes Barbosa, 229
Ilha do Governador-RJ

Jeep Clube Comando Oeste
Av. Pref. Hirant Salazar, 201
Jd. Agua Boa - Osasco-SP - 20hs.

QUINTA-FEIRA

Clube do Jipeiros
Av. Alberto Bornschein, 427
Joinville-SC - 19:30hs

Jeep Clube Dom Feliciano
R. Augusto Krachefski Sobrinho, 222
Dom Feliciano-RS - 20hs

Equipe OsMarvado de Taubaté
Av. Haroldo de Matos, 1736
Waypoint: 23.028309 -45.593381 
Portal da Mantiqueira -Taubaté-SP

Jeep Clube de Ribeirão Pires
Local a defi nir

Jeep Clube de Brasília
Estacionamento do Shopping Popular
Brasília-DF - 19:30hs

Estádio do Pacaembu
Espaço off Road para todos os clubes 
e grupos de off road 
Praça Charles Miller - Pacaembu
São Paulo-SP - 19hs

Lagoa Off Road
Av. Epitácio Pessoa, Pq Cantagalo
Rio de Janeiro-RJ - 19hs
2ª Quinta Feira de cada mês

SEXTA-FEIRA

Jeep Clube Pirituba
R. Prof. João Machado, 665
Freguesia do Ó - 20hs

GOR Guarulhos Off-Road
Av. Rotary, 826 - em frente shopping 
Internacional - Guarulhos-SP - 20hs

Pista Off Road 
R. Brasilina Ignes Brancaleoni Trama
Guarulhos-SP - 19h
11-7821-1466 /  97608-5802

ENCONTROS
REUNIÕES NOTURNAS SEMANAIS

EVENTOS
04 a 06/09 Trilha Off Road  Encruzilhada do Sul-RS 51-9930-2600
04 e 05/09 6º Passeio Off Road de Turvo Turvo-SC 42-9151-4175
05/09 4º Trilha Jeep Clube da Montanha Siderópolis-SC 48-9672-0177
05/09 6º Costelão de Chão Presidente Getúlio-SC ----
05/09 14º Passeio da Lua Cheia  São Carlos-SP 16-99735-4794
05/09 6º Costela Fogo de Chão JCVC Presidente Getúlio-SC 47-8496-9395
05/09 6ª Trilha de Mucum Mucum-RS 51-9739-5796
05 e 06/09 3º Econtro de Off Road Catas Altas-MG 31-8817-1090
06/09 2ª Trilha até o Pato Passa Pato Branco-PR 46-8405-0979
07/09 Passeio Roteiro Setão Seridó Campina Grande-PB 84-99817-2627 
10 a 13/09 7º Encontro Amigos Land Rover São Lourenço-MG 21-98171-7028
11 e 12/09 3ª Trilha da Independência Verenópolis-RS  51-9969-8499
11 e 12/09 Jeep Clube São Lourenço do Sul São Lourenço do Sul-RS 53-9122-4381
12/09 5ª Trilha Off Road São José do Ouro-RS 54-9609-3949
12 e 13/09 6º Socorro Off Road       Socorro-SP 19-99732-6008
13/09 Passeio de Inverno Kakinalama Mogi das Cruzes-SP -----
19/09 5ª Trilha do Galeto 4x4 Taió-SC 47-9184-4408
19/09 Rally da Inclusão Jeep Clube Curitiba Curitiba-PR 41-3352-5063
19/09 Gincana 4x4 Teresópolis-RJ 21-97583-2172
19 e 20/09 7º Encontro de Jeepeiros  Lavrinhas-SP 12-3145-1903
20/09 1ª Churrastrilha do Xingu N. Iguaçu-RJ 21-96407-6955
20/09 11º Passeio Inclusivo JC R.Pires Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858
20/09 Andradas Off Road Andradas-MG 35-9130-0003
20/09 3ª Trilha Clube do Tracker e Suzuki Rio Grande do Norte 84-99817-8768
26/09 Trilha Anual Belchior Jeep Clube Belchior-SC 47-8888-3000
25/09 Queima da Mortadela JC R. Pires Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858
26/09 12º Passeio Off Road  Flores da Cunha-RS -----
26/09 1ª Trilha É o Que Tem Gravataí-RS -----
26/09 Copa Off Road 4x4fan RC 1/10 São Bernardo - SP -----
26 e 27/09 19º Encontro de Jeeps e Gaiolas Santa Gertrudes-SP 19-99767-0891
26 e 27/09 9º Encontro de Jeep Willys Paracuru-CE 85-3281-3333
27/09  Passeio Jipeiros de Colombo Curitiba-PR 41-9887-0127

SETEMBRO

03/10 4ª Etapa Paulista Off Road S. José dos Campos-SP ----
03/10 Passeio das Crianças Tigre JCC Curitiba-PR 41-3352-5063
03 e 04/10 9º Arrancadão na Lama Terra Preta-SP Mairiporã-SP 11-97222-0050
10/10 7ª Trilha das Águas Alpestre-RS 55-9613-4565
10/10 Rancho do Mato JCC Curitiba-PR 41-3352-5063
10 e 11/10 Camp. Catarinense Gaiola Cross Canelinha-SC 47-9658-9430 
16 a 18/10 10ª Travessia Internacional do Chuy Uruguai 53-9904-7331
17/10 2ª Trilha do Sabão JC Navegantes Navegantes-SC ----
17/10 1ª Trilha Guaporé Off Road Guaporé-RS 54-8111-0313
17/10 Trilha da Colonização Italiana Antônio Prado-RS ----
17/10 3ª Trilha Off Road Boqueirão do Leão-RS 51-9245-6952
24/10 12º Oktober Jipe Igrejinha-RS ----
24 e 25/10 3º Encontro Nacional RC 4x4 Ubatuba-SP ----
30/10a02/11 10º Encontro Nac. Campings World Ubatuba-SP 11-2041-5788
30/10a02/11 4º Encontro Anual do Jeep Wrangler Belo Horizonte-MG 98262-7079 

NOVEMBRO
01/11 1ª Quadrilha - Quatriciclos e Utvs S. Ant. da Patrulha-RS 51-8411-6460
13 a 15/11 1ª Trilha 4x4  Sta V. do Palmar-RS  53-9968-4748

OUTUBRO

Av. Camilo Castelo Branco, 100 - Saúde - São Paulo-SP 11-5062-9000ENVIAMOS PARA TODO O BRASIL - Ofertas válidas enquanto durarem os estoques
Gama 4x4  

Aqui, respiramos Off-Road!

Snorkel p/ Jeep 
Wrangler 

Plástico ABS 
Lado Direito
anos 2010...
R$670,00 ou 

6x de R$111,67
À vista no boleto: 

R$623,10

Parachoque com Kit de Acessórios 
p/ Jeep Wrangler 07 à 2015 Sup. 

Estepe, Galão, Bagageiro, Hi-Jack 
R$3.400,00 ou 6x de R$566,67
À vista no boleto: R$3.162,00

Pára-choque Diant. Troller 2015
c/ Mesa de Guincho

R$1.870,00 ou 6x de R$311,67
À vista no boleto: R$1.739,10

Mesa de Guincho p/ Troller 2015
R$765,00 ou 6x de R$127,50
À vista no boleto: R$711,45

Jogo de alargadores de Paralama
Fender p/ Troller 2015

R$570,00 ou 6x de R$95,00
À vista no boleto: R$530,10

Snorkel para Troller 2015
R$ 770,00 ou 6x de R$ 128,33
À vista no boleto: R$ 716,10

Para-choque traseiro aço c/ mesa 
de guincho, Troller 2015

R$2.100,00 ou 6x de R$350,00
À vista no boleto: R$1.953,00

Mesa de Guincho p/ Mitsubishi Triton
R$837,00 ou 6x de R$139,50
À vista no boleto: R$778,41

Mesa de Guincho p/ Mitsubishi 
Triton Savana - 2010 até 2014
R$799,00 ou 6x de R$133,17
À vista no boleto: R$743,07

1 Caixa de Ferramentas mod.
Savana, p/ adaptadar em Ranger, 
Hilux, L200, Triton, S10, Amarok, 

Dodge Ram, F250 e F1000
R$335,00 ou 6x de R$55,83
À vista no boleto: R$311,55

Bumper em Fibra p/Triton
Estilo Savana

R$540,00 ou 6x de R$90,00
À vista no boleto: R$502,20

Carroceria Fibra Jeep 55 à 83 Cj5 
Verde Militar (sem quadro)

R$4.377,00 ou 6x de R$729,50
À vista no boleto: R$4.070,61

Quadro de Parabrisa 3 Limpadores 
p/ Modelos: CJ-5 e 6 

R$1.127,00 ou 6x de R$187,83
À vista no boleto: R$1.048,11

Parachoque dianteiro c/ mesa 
de Guincho para Jeep Willys.
R$990,00 ou 6x de R$165,00
À vista no boleto: R$920,70

Capota Gaucha conversível 
Preta p/ Jeep Willys CJ5 /55 à 83
R$1.680,00 ou 6x de R$280,00
À vista no boleto: R$1.562,40

Kit - Towbar Universal 
c/ reforçado + 2 Anílhas reta
R$427,00 ou 6x de R$71,17
À vista no boleto: R$397,11

Carroceria em Fibra p/ Jeep Willys 
CJ3 Verde Militar USA 

c/ Grade 1942 + Jogo de Adesivos
1- Caixote 2- Paralamas 1- Capo 1 

Tampa traseira fechada
R$ 6.027,00 ou 6x de R$ 1.004,50

À vista no boleto: R$ 5.605,11

Quadro do parabrisa do CJ3 
com ventarola Jeep 51

R$832,00 ou 6x de R$138,67
À vista no boleto: R$773,76

Vidro do para-brisa para CJ-3 
(Quadro e Vidro Fixo)

R$127,00 ou 3x de R$42,33
À vista no boleto: R$118,11

Banco Diant. Militar para Jeep Willys
Rural / F-75 em Lona Verde (O Par)

R$1.317,00 ou 6x de R$219,50
À vista no boleto: R$1.224,81

Carroceria em Fibra p/ Jeep CJ3-A
Diversas cores (s/ quadro)

R$5.477,00 ou 6x de R$912,83
À vista no boleto: R$5.093,61

Galão 20 Litros Modelo 
Militar Verde, Galvanizado

R$ 92,00 ou 2x de R$ 46,00
À vista no boleto: R$85,56

Tênis Off Road infantil
Resistente à lama, Água, Óleo
R$159,00 ou 4x de R$39,75
À vista no boleto: R$147,87

Galão para água 27 Litros 
R$42,00 ou 1x de R$42,00
À vista no boleto: R$39,06

Boné Original Jeep Produto 
Licenciado - Jeep

R$64,99 ou 1x de R$64,99
À vista no boleto: R$60,44

http://www.gama4x4.com.br/


http://www.deoxcampers.com/

