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LANÇAMENTO CONFIRA NO SITE DE OVALE, VÍDEO DA CAMPANHA PROTAGONIZADO PELA ATRIZ; EM TEMPO, NELE, MARINA USA UMA PERUCA

Platinada pelo novo
Stepway, da Renault
Atriz Marina Ruy Barbosa vive uma espiã
no vídeo da campanha do SUV da marca
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
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“Finalmente loira! Lembra
que já tinha comentado com
vocês minha vontade de platinar?”. O post no Instagram
da atriz Marina Ruy Barbosa quebrou a internet
neste semana. A ruiva publicou uma
foto loira com
“ares fatais”.
Para alguns

internautas, tornou-se irreconhecível. Mas era uma pegadinha! Marina na verdade, usou
uma peruca feita sob medida
para ela para divulgar o Stepway, SUV da Renault cuja campanha estreou oficialmente na
sexta-feira (26). No vídeo, a
atriz vive uma espiã.
POSSANTE.

Lançado em 2008, um ano
após a chegada do Sandero ao
mercado brasileiro, o visual do
Stepway sempre foi um dos diferenciais do modelo.
A altura do solo (185 mm,
45 mm a mais que o Sandero
com câmbio manual) facilita
a condução do dia a dia, enca-

rando as valetas e lombadas.
A posição de dirigir elevada é
outro destaque.
Agora, na linha 2020, o modelo está mais robusto com um
novo para-choque dianteiro,
apliques em cromado nos faróis de neblina e skis (dianteiros e traseiros) na cor prata; e
assinatura luminosa exclusiva.
Internamente, o veículo tem
elementos como a assinatura
Stepway em baixo relevo no
detalhe em cromo acetinado
do volante, além da identificação 3D e baixo relevo nos bancos e elementos de cor.
O SUV tem motor 1.6 SCe e
chega às lojas em três versões
de acabamento: Zen, com câmbio manual (R$ 61.190); Intense com câmbio CVT X-Ttronic
(R$70.990); e Iconic, com câmbio CVT X-Tronic (R$ 73.090).
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Loira. Ficou um
arraso, mas é ‘fake’
Fotos: Divulgação

