ELÉTRICO VEÍCULO É UM DOS ONZE LANÇAMENTOS DA CHEVROLET PREVISTOS PARA ESTE ANO

PASSEIO

Elétrico da Chevrolet
será vendido em outubro

Encontro de
Carros Antigos
em shopping
de Caraguá

Bolt EV é o primeiro carro elétrico da marca no país; além de mais limpa, a essa energia
gera economia para o motorista; o modelo chega às concessionárias a R$ 175 mil
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

A principal atração da Chevrolet na última edição do
Salão do Automóvel de São
Paulo, o Bolt EV já tem data
para estrear comercialmente
no Brasil: outubro. Trata-se
do primeiro carro elétrico da
marca no país.
O modelo chega às concessionárias a R$ 175 mil e será
ofertado no país na versão
Premier, a mais tecnológica e
sofisticada da gama.
“O Bolt EV revolucionou o
mundo por ser o primeiro
carro 100% elétrico a combinar preço e autonomia semelhantes ao de um carro médio a combustão igualmente
bem equipado. No Brasil, ele
simboliza para nós o início
da era da eletrificação. É o
primeiro grande passo para
um horizonte mais sustentável, seguro e conectado, alinhado com a visão de futuro
da General Motors de zero
emissão, zero acidente e zero
congestionamento”, destacou
em nota Hermann Mahnke,
diretor de marketing da GM
Mercosul.
Ainda segundo o executivo,
o Bolt EV vai chegar em um
momento de busca por novas
soluções de mobilidade, que
passam pela conectividade,
sustentabilidade e eletrificação, além da forma como as
pessoas interagem com os
automóveis.
FUTURO.

Para a empresa, o caminho

Pista. O Bolt EV ainda oferece 203 cv
de potência com um alto torque de 36,7
kgfm disponíveis de maneira imediata.
Arrancadas de 0 a 100 km/h podem ser
feitas na casa dos 6,5 segundos

Divulgação

CARAGUATATUBA. Colecionadores e apaixonados por
veículos que marcaram a
história automobilística se
reúnem no 5º Encontro de
Carros Antigos, promovido
pelo shopping Serramar Shopping, em Caraguatatuba,
nos dias 1 e 2 de junho.
O evento terá como atrativos, concurso com premiação para as melhores caracterizações de pinup’s, clubes
expositores de toda a região,
mercado de pulgas, restaurantes, espaço kids e venda
de miniaturas e shows com
grandes bandas de rock.
Estão sendo esperados participantes do Litoral Norte,
Vale do Paraíba, Grande São
Paulo e Baixada Santista.
SERVIÇO.
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para a democratização da
eletrificação envolve vários
elementos importantes, como
infraestrutura, custo dos veículos, políticas públicas e o reconhecimento dos benefícios
proporcionados pela tecnologia frente a veículos convencionais e híbridos.
Afinal, os veículos elétricos
não emitem poluição sonora
nem atmosférica, possuem
menor custo de manutenção,
menor custo por quilômetro
rodado e um desempenho de

propulsão superior.
AUTOMÓVEL.

Segundo a Chevrolet, o Bolt
EV é capaz de rodar 383 quilômetros com uma carga pelo
padrão norte-americano EPA –
os números podem variar nos
padrões europeus de teste.
O modelo ainda conta com
sistema regenerativo que aproveita a energia dissipada em
frenagens e desacelerações
para ampliar sua autonomia e
garantir tranquilidade ao usuá-

rio em viagens mais longas.
A recarga das baterias é feita
em tomadas e há opções que
combinam com diferentes necessidades de deslocamento
do usuário. No caso de um
carregador semirrápido, uma
hora garante 40 km de autonomia. Já em carregadores
rápidos, encontrados em eletropostos, bastam 30 minutos
para transitar mais 145 km.
Vale ressaltar que o brasileiro roda, em média, 40 km em
seus deslocamentos diários.

.

No sábado, o evento ocorre das 14 às 22 horas, e, no
domingo, das 9 às 20 horas,
com entrada gratuita. O Serramar fica na av. José Herculano, 1.086.

.

PROGRAMAÇÃO
SÁBADO (1 DE JUNHO)
14h - O Bardo e o Banjo
16h30 - Wash Rock
19h30 - Kiss Cover Brazil
DOMINGO (2)
9h30 - Banda Luisa
12h - Edu Souza Trio
14h30 - Bee Gees Brazil
17h - The Strong Folk
19h - Resilien

CARTAZ MATT DAMON E CHRISTIAN BALE ESTRELAM O LONGA QUE TRAZ A HISTÓRIA DO DESIGNER CARROLL SHELBY E DO PILOTO KEN MILES

‘Ford Vs Ferrari’ será lançado
no Brasil no segundo semestre
DA REDAÇÃO. A Fox Film

acaba de divulgar o cartaz
“teaser” nacional de “Ford
Vs Ferrari”, um filme sobre a
história real sobre o designer
automotivo americano Carroll Shelby (vivido por Matt
Damon) e o piloto britânico
Ken Miles (Christian Bale).
JJuntos, eles lutaram contra

o domínio corporativo, as leis
da física e os seus próprios
demônios pessoais para construir um carro de corrida revolucionário para a Ford Motor
Company assumir o controle
das pistas e derrotar os carros
dominantes de Enzo Ferrari,
nas 24 Horas de Le Mans, na
França, em 1966.

O filme conta com a direção
de James Mangold
EXTRA.

Neste domingo (2), a Fox
Film lançará o primeiro trailer
do filme nos Estados Unidos,
durante o intervalo do jogo
4 das finais do campeonato
(basquete) da NBA.
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