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‘Jornal do Carro’ estreia
no ‘Estadão’ na 4ª-feira

A partir de quarta-feira, o Jornal
do Carro passa a fazer parte do
Estadão. Para marcar essa im-
portante novidade, o JC ganhará
um visual mais moderno e será
ainda mais completo, com novas
seções. A marca Jornal do Carro
passa a ser também a dos Classifi-
cados de Autos das edições de
quinta-feira, sábado e domingo
do Estadão.

A edição de quarta-feira man-
terá o formato tabloide, que con-
sagrou o JC desde o seu lança-
mento, em 4 de agosto de 1982.
Aos domingos, o suplemento se-
rá standard, em linha com os de-
mais cadernos de classificados
do Estadão.

Com a reformulação, o visual
do caderno ficou mais elegante e
limpo. O projeto, que acompa-
nha as mais recentes tendências
internacionais, privilegia fotos,
infográficos e ilustrações, e a no-
va tipologia facilita a leitura.

Essas atualizações valoriza-
ram ainda mais o caderno, reco-
nhecido como a mais completa e
abrangente publicação semanal
sobre o setor de veículos do País.

Em relação ao conteúdo, o Jor-
nal do Carro continuará a trazer
as informações mais quentes do
mercado de automóveis novos e
usados, além de reportagens so-
bre segredos da indústria, mo-
tos, modelos antigos, manuten-
ção preventiva e corretiva, tecno-
logia e serviços.

Todas as atuais seções serão
mantidas, assim como a mais
completa tabela de preços do
mercado, com os valores dos mo-
delos novos e as cotações mé-
dias de veículos usados, que con-
tinuará a ser publicada no JC de

quarta-feira. As tabelas de novos
e usados, que já faziam parte da
edição de domingo, também se-
rão mantidas.

Entre as novidades, o Jornal do
Carro de quarta-feira passa a tra-
zer reportagens sobre o setor de
motocicletas, como tendências
do mercado, lançamentos nacio-
nais e estrangeiros, além de ava-
liações e comparativos. Legisla-
ção, dicas de manutenção e de
produtos ligados ao setor tam-
bém estão na pauta semanal.

E, para marcar essa primeira
edição, o JC trará uma reporta-
gem especial com os principais
destaques do Salão da Motocicle-
ta. O evento, que é bienal e ocor-
re em anos pares, como o Salão
do Automóvel, abre as portas ao
público na terça-feira no Centro
de Exposição Imigrantes, na zo-
na sul da capital paulista.

Outra estreia é a seção de con-
sumo. Os leitores poderão confe-
rir novidades como roupas, reló-
gios, acessórios e artigos esporti-
vos de grifes ligadas às principais
marcas de veículos do mundo.

Haverá novidades também na
edição de domingo. Entre elas es-
tá a seção Carro do Leitor, que
passa a ser fixa e trará toda sema-
na uma reportagem sobre mode-
los raros nacionais e importados
pertencentes a leitores.

O universo de veículos clássi-
cos e matérias sobre momentos
importantes da história ganha-
rão ainda mais destaque no ca-
derno dominical.

O JC sempre contribuiu para
preservar a memória de uma das
mais importantes invenções da
humanidade, sem perder de vis-
ta as inovações tecnológicas.

Tanto que, em breve, haverá
novidades também nas metodo-
logias de avaliações e comparati-
vos de veículos. Com isso, as re-
portagens passarão a ser ainda
mais completas.

Multimídia. O JC surgiu com 16
páginas a partir de uma coluna
publicada desde o lançamento
do Jornal da Tarde, em 1966. O
sucesso do suplemento foi ime-
diato e se mantém até hoje.

Um dos destaques era a pes-
quisa de preços de automóveis
usados. O número de modelos
contemplados passou de pouco
mais de 30 carros e seis motoci-
cletas, em 1982, para 1.420 mode-
los e quase 5 mil cotações.

A edição de quarta-feira traz
20 páginas dedicadas exclusiva-
mente às tabelas. No caso de veí-
culos novos, há informações de-
talhadas para facilitar a vida do
leitor, como comprimento e lar-
gura, capacidade do porta-ma-
las, potência do motor (com ga-
solina e etanol, no caso dos flexí-
veis), além de garantia de fábrica
e país de origem, entre outras.

Fortalecimento. Com a transfe-
rência para o Estadão, a abran-
gência e a circulação do Jornal do
Carro vão aumentar significati-
vamente. Distribuído em toda a
Grande São Paulo, o JC passará
de uma tiragem média, às quar-
tas-feiras, de 60 mil exemplares
para cerca de 200 mil exempla-
res. E, no começo do próximo
ano, a marca se transformará em
uma plataforma digital multimí-
dia de alcance nacional.

● Expansão

Caderno de maior
sucesso do mercado
automobilístico chega
com novo projeto
visual e mais seções

200 mil
exemplares terá a edição que
passa a circular na Grande São
Paulo às quartas-feiras

5 mil
cotações de preços de usados
são publicadas semanalmente

30 anos
é o tempo do caderno
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