Ford. Documentário revela os bastidores
da criação do Ford Mustang Mach-E. PÁG. 2
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novidade veículo conta com sistema de carregamento que se adapta a diferentes níveis de potência, o Chameleon Charger

Veículo.
Com sistema
de bateria Zero
Emission 40 e motor
elétrico, o Renault ZOE
não emite poluentes,
ruídos de motor ou
de mudança de
marcha

Divulgação

Renault Zoe: simplicidade,
autonomia e conectividade
Veículo estará disponível nas ruas de São José por meio do
serviço de carros compartilhados da empresa Beepbeep
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

Um autêntico zero emissão.
Assim é conhecido o Renault
Zoe, veículo com motor elétrico, que o joseense terá a oportunidade de dirigir daqui em
diante. A prefeitura de São
José deu início na sexta-feira
(13) às operações dos carros
elétricos compartilhados em

10,90
reais
custará uma viagem de 10
minutos no veículo
no Plano Livre

parceria com a Beepbeep, responsável pelo serviço.
Os veículos disponibilizados é
reconhecido como marco na
indústria de automóveis por

ter sido o primeiro a ser integralmente projetado para ser
elétrico.
Para quem o dirigir, a promessa é de sossego. Além de não
emitir poluentes, o Renault Zoe
não faz os ruídos de motor ou
de mudança de marcha conhecidos pelos motoristas.
A sua bateria tem autonomia
para mais de 300 quilômetros
e tecnologia de recarga regenerativa durante a frenagem.
Ele ainda é fácil de carregar e
os fabricantes garantem: as ba-

terias não viciam.
Com 100% de torque desde
o início, o veículo vai de 0 a
50km/h em quatro segundos e
ele foi projetado para garantir
máxima eficiência dos componentes. Para finalizar, seu
design possui linhas suaves,
fechaduras integradas ao vidro,
lanterna de LED e rodas diamantadas 16 polegadas.
Experiência.

São José é o primeiro município a disponibilizar carros elétricos compartilhados em vias
públicas com sistema dockless
(sem estações de travamento).
Ou seja, usuários poderão usar
os carros elétricos compartilhados por toda a cidade e

devolvê-los em qualquer local
apropriado para seu estacionamento, assim como já acontece com o serviço de bicicletas
e patinetes compartilhados no
município.
São cinco planos disponíveis de acordo com o tempo
de locação, todos com valor
inicial de R$ 4,90 e cobrança
por minuto. No plano livre, o
valor do minuto é de R$ 0,60,
a partir de seis horas R$ 0,40,
a partir de 12h R$ 0,30, a partir de 24h R$ 0,20 e a partir de
48h R$ 0,18.
Em São José, as áreas de
abrangência iniciais ficarão
no Centro, Vila Ema e Jardim
Aquarius e poderão ser consultadas pelo app da Beepbeep.
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