INAUGURAÇÃO NOVA LOJA FICA NA AVENIDA GOVERNADOR MÁRIO COVAS JR., PRÓXIMO À RODOVIA PRESIDENTE DUTRA

São José ganha concessionária
Ford com projeto inovador
Referência em vendas de veículos da Ford e uma das empresas líderes da montadora, grupo Econorte abre sua
segunda concessionária, agora em São José; nova loja segue padrão Ford Signature, com projeto 100% nacional
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

São José dos Campos acaba
de ganhar a primeira loja modelo Ford com projeto 100%
nacional. A concessionária,
no padrão Ford Signature, é
a segunda do grupo Econorte, nome já conhecido por
aqueles que desciam a serra
rumo a Caraguatatuba, em
busca de um carro da marca.
“Vamos oferecer a cidade o
mesmo padrão de atendimento que permitiu à Econorte
alcançar um alto nível de satisfação dos clientes no Litoral Norte, com uma filosofia
de trabalho que tem como pilares a seriedade, a qualidade
e a honestidade”, disse, em
nota, Paulo Noronha, titular
da Econorte.
Inaugurada no início desta semana, a loja joseense
possui ambiente acolhedor e
tem a tecnologia como aliada ao facilitar a integração
entre ambientes.
São 12.500 metros quadrados de área total e 1.620 metros quadrados de área construída. Na entrada, há um

balcão de boas-vindas e o showroom exibe produtos separados por segmentos, com áreas
para carros, picapes, SUVs e
veículos de performance.
A negociação com os clientes é feita nas chamadas salas
de compras exclusivas, e os
vendedores têm à disposição
computadores para facilitar
consultas e garantir a transparência. Para a entrega do carro foi criado ainda um espaço
vibrante que marca o momento especial.
“A Econorte traz a São José
o novo padrão da Ford para
oferecer uma concessionária
vibrante, inovadora, digitalmente conectada, engajada,
moderna e envolvente”, afirmou em nota Pedro Resende,
gerente de desenvolvimento da
Rede de Distribuição da Ford.
A oficina, com capacidade
para atender 600 carros por
mês, tem recepção com elevadores onde consultores realizam o orçamento e boxes para
serviços rápidos. Enquanto espera, o cliente dispõe de uma
sala de estar com poltronas no
estilo lounge, rede wi-fi e ponto de recarga de aparelhos.
FUTURO.

Ao usar produtos nacionais,

CONSTRUÇÃO.
Fachada imponente
com painéis prateados
marcam projeto
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1,3

milhão de pessoas
são empregadas direta e
indiretamente no setor
automotivo no Brasil

a Econorte Ford movimenta
também o setor econômico regional, com geração de novos
empregos.
Hoje são cerca de 30 funcionários contratados. Até o final
do ano, a expectativa é que
esse número suba para 50 em

São José ou até mesmo dobre.
De olho em Taubaté, o grupo pretende inaugurar por lá
a sua terceira concessionária
no próximo ano. Com o crescimento, a expectativa é que a
empresa abra 100 novas vagas
para trabalhadores da região.

.

AGENDA EVENTO SERÁ NA RUA DA PRAIA - CENTRO HISTÓRICO, A PARTIR DAS 10H; A ENTRADA É GRATUITA

7º Encontro de
automóveis antigos
SÃO SEBASTIÃO. São Sebastião recebe neste final
de semana a 7ª edição do
Encontro de Autos Antigos,
que promete agitar a Rua da
Praia até o domingo (27).
São aguardadas cerca de 135
raridades automotivas para a
exposição na Tenda de Eventos da Rua da Praia, quase o
dobro do número de carros
expostos no ano anterior.
Entre os destaques, a presença do caminhão Anastácio,
que foi usado em filmes do
cineasta taubateano Amácio
Mazzaropi (1912-1981).
Também neste ano, visitantes
viajarão no tempo com apresentações musicais e uma
feira de peças e antiguidades.
De acordo com a organização, a expectativa é superar

PROGRAMAÇÃO
DIA 26 (SÁBADO)
10h – Abertura da Feira de
peças e antiguidades
10h – Rádio Vitrola
15h – Presença do Caipira
Philaderpho e caminhão
Anastácio dos filmes do
Mazzaropi
17h – Abertura da praça de
alimentação
20h – Original Jazz Band
22h – Show com João
Suplicy (Anfiteatro)

o número de visitantes das edições anteriores.
SOM.

O evento foi retomado pela
prefeitura de São Sebastião
em 2018, após um hiato de
dez anos.
Neste sábado, o show principal será do cantor, compositor
e multi-instrumentista João
Suplicy, que sobe ao palco do
Encontro, às 22h, no Anfiteatro. O artista, que fez parte
da banda Brothers of Brazil
com o irmão e roqueiro Supla,
apresentará seu álbum mais
recente, intitulado “João”, que
mescla gêneros como blues,
baião, rock e até marchinha.
A programação encerra no domingo (27), às 14h.
A entrada é gratuita.

.
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História. O caminhão Anastácio, presente em filmes de Mazzaropi,
estará em exposição no evento; encontro ocorre até o domingo (27)

DIA 27 (DOMINGO)
10h – Abertura do pátio de
exposições, feira de peças
e antiguidades
10h – Rádio Vitrola
10h – Abertura da praça de
alimentação
11h – Presença do Caipira
Philaderpho e caminhão
Anastácio dos filmes do
Mazzaropi
14h – Encerramento

