PASSEIO CAPIVARI RECEBE PEQUENA AMOSTRA DO QUE PODERÁ SER VISTO NO FUTURO MUSEU DE AUTOMÓVEIS

TENDÊNCIAS

Uma viagem no tempo
em Campos do Jordão

Caoa Chery
promove
Semana da
Qualidade

Município serrano terá três dias de programação para fãs de carros antigos e shows de
rock e soul; evento que segue até domingo é promovido pela Fundação Lia Maria Aguiar

SERVIÇO.
O 2º Encontro
de Carros Antigos
ocorre na praça
do Capivari até o
domingo (17) e tem
entrada gratuita

JACAREÍ. A Caoa Chery promoveu nos últimos dias em
sua fábrica de Jacareí a 1ª Semana de Qualidade. O evento, que reuniu cerca de 600
pessoas, teve como objetivo
comemorar o Dia Mundial da
Qualidade, celebrado em 14
de novembro, e fortalecer a
cultura de qualidade dentro
dos processos da montadora
(da entrega de peças e componentes para a produção
aos processos de fabricação
do veículo e pós-venda). O
evento contou com palestras
e treinamentos voltados para
as tendências tecnológicas
no setor automotivo.
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Campos do Jordão recebe
neste final de semana o 2º
Encontro de Carros Antigos,
evento que, neste ano, reúne
especialmente uma pequena
parte do acervo de veículos
que estarão expostos no futuro Museu-Escola, previsto
para ser inaugurado em 2021
com centenas de modelos.
A mostra na praça do Capiva-

ri reúne cerca de 50 modelos
que pertenceram ao maior colecionador de carros antigos
que o Brasil já teve, Og Pozzoli (1930-2017), e que desde
2018 estão sob os cuidados e
a administração da instituição
Fundação Lia Maria Aguiar.
“Contribuir para o enriquecimento cultural da população
incentivou a fundação a investir nesse projeto, que pretende
preservar e valorizar a história
automobilística. A segunda
edição do nosso encontro reúne carros especiais e dão uma
prévia do que será o projeto

Museu-Escola no futuro”, afirmou em nota Luiz Goshima,
diretor da fundação.
O encontro promete fazer uma
verdadeira viagem no tempo,
não apenas ao apreciar veículos de todas as épocas brasileiros, americanos e europeus,
mas também com uma agenda
musical com atrações especiais
e shows exclusivos. Estarão
sobre o palco bandas que relembrarão sucessos de nomes
como Elvis Presley e ABBA.
MUSEU-ESCOLA.

Previsto para ser inaugurado

em 2021, o Museu-Escola vai
além da exposição de centenas de carros. Junto do espaço
será lançado um novo projeto
social voltado à capacitação de
jovens na arte de restaurar veículos antigos.
Para isso, assim como já acontece com os programas culturais da fundação (dança, música
e teatro) serão criados Núcleos
de aprendizado e ensino profissionalizante em diversas áreas e
segmentos de atuação relacionados à cultura do automóvel
e que contribuirão com a oferta
de empregos da região.
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Mercedes-Benz
inaugura uma
fazenda de
hortaliças
DA REDAÇÃO. A Mercedes

-Benz do Brasil inaugurou
a primeira Fazenda Urbana
instalada dentro de uma indústria no mundo. Localizada na fábrica de veículos
comerciais de São Bernardo
do Campo (SP), a produção
de verduras é 100% livre de
agrotóxicos e voltada para
o consumo nos restaurantes
da empresa - cerca de 10 mil
pessoas. A ação é fruto ainda
de uma parceria com a startup BeGreen.
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NA ESTRADA DE ACORDO COM A BLABLACAR, OS DESTINOS MAIS PROCURADOS SÃO RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO E PORTO ALEGRE

Número de caronas compartilhadas
deve dobrar neste feriado prolongado
DA REDAÇÃO. Adeptos da

carona compartilhada podem comemorar. Espera-se
que, neste feriado prolongado, cerca de 400 mil assentos em carros espalhados
pelo país estejam prontos
para serem ocupados por
adeptos desse tipo de economia ao fazer turismo.

O levantamento foi feito pela
BlaBlaCar, uma das maiores
plataformas de carona compartilhada no mundo.
O paulistano Bruno Rafael, 30
anos, por exemplo, tem planos
de descer para a praia e pretende dividir a viagem com
amigos e desconhecidos.
“Planejamos uma viagem até a

Praia do Itamambuca, em Ubatuba, e vamos oferecer carona
para economizar e ter mais
dinheiro para aproveitar com
outras coisas”, contou ele.
Já a fotógrafa e enfermeira
Thaiza Souza planeja ir para o
Rio de Janeiro. “Venho programando há meses essa viagem.
Porém não tinha certeza se con-

seguiria por causa dos custos.
Então, disponibilizei meu carro,
e deu certo. O pessoal me ajuda
e eu ajudo eles”, disse.
COMPORTAMENTO.

Para Ricardo Leite, diretorgeral da BlablaCar noBrasil, a
procura pelo serviço é reflexo
de uma necessidade de eco-

nomia e um desejo social de
reduzir a quantidade de carros
nas ruas. “Tanto para o meio
ambiente quanto para nosso
bolso, é fundamental que haja
cada vez menos pessoas viajando sozinhas de carro em trechos intermunicipais”, afirmou.
Haverá ainda em novembro
outro feriado facultativo no dia
20, quarta-feira, Dia da Consciência Negra, seguido depois
pelas festas de fim de ano.
A boa notícia é que 2020 será
um ótimo ano para planejar
viagens, com quase o dobro de
feriados “emendáveis”.
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