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RENAULT apresenta o novo 
Captur com motor turbo e 

benefícios exclusivos 
de lançamento

Combinando o já reconheci-
do design com a nova potência, 
o Novo Renault Captur chega 
ao Brasil revelando seus diferen-
ciais de produto, além das con-
dições exclusivas de venda du-
rante um evento de lançamento. 
A novidade da Renault é sofisti-
cada e atraente, ao mesmo tem-
po em que não abre mão de con-
forto e tecnologia. Destaque para 
o moderno motor turbo TCe 1.3 
flex de 170 cv e 27,5 kgfm a 1.600 
rpm; o maior torque da categoria, 
e que redefine o prazer ao dirigir.

Para celebrar o lançamen-
to do novo Captur, Marina Ruy 
Barbosa traz sua marca de 
moda Shop Ginger para a equa-
ção: a empresária criou uma co-
leção cápsula de edição limita-
da inspirada nos destaques do 
novo modelo, com 4 looks fei-
tos especialmente para a oca-
sião. Guiada pelo conceito que 
alia design e potência, a coleção 
“Turbo by Ginger!” traz peças 
com a estética apurada da la-
bel criada por Marina: uma pro-
posta cosmopolita que apresen-
ta uma mistura de tecidos nas 
cores preto e branco, exaltando 
modelagens versáteis com um 
toque de sensualidade. Com for-
tes elementos de alfaiataria, as 
roupas exploram shapes clássi-
cos, como um vestido tubinho, 
uma saia lápis e um blazer de 
ombros marcados. A sofisticação 
é ressaltada nos detalhes, como 
a cintura alta, os recortes geo-
métricos e uso de tecido espe-
ciais, como o micro paetê. Cada 
peça terá uma tiragem limitada 
de 5 unidades, que serão nume-
radas – como peças de arte, cobi-
çadas por colecionadores.

Mais sobre o Renault 
Captur 2022

O Captur sempre chamou 

a atenção nas ruas pelo design. 
Agora, o modelo foi reestilizado 
sem perder a sua elegância e li-
nhas bem marcadas. A nova gra-
de dianteira, com desenho fluido 
e no conhecido formato de “C”, fi-
cou ainda maior e ganhou deta-
lhe cromado. O novo para-choque 
é ainda mais envolvente e traz 
inéditos elementos tecnológicos, 
como os apliques prateados, a 
luz de circulação diurna DRL em 
LED “C Shape”, que emoldura os 
faróis de neblina LED com a fun-
ção “cornering”, auxiliar em cur-
vas, e o novo ski dianteiro com 
entrada de ar, que dá um toque 
de sofisticação e esportividade. 
Os faróis passam a ser full LED 
na versão topo de linha, em até 
com 75% de melhoria visual. 

Na lateral, há um grafis-
mo cromado na parte inferior 
das portas, acompanhando a li-
nha de cintura elevada. O SUV 
chama atenção pelas linhas flui-
das e lateral esculpida, além dos 
músculos formados pela carro-
ceria acima do para-lama trasei-
ro. As rodas de 17’’, disponíveis 
com dois desenhos e dois tipos 
de acabamento, de acordo com a 
versão, integram o conjunto em 
perfeita harmonia.

A traseira traz LEDS na 
identidade visual das lanternas, 
ponteira do escapamento cro-
mada e agora onde está o nome 
Captur passa a ser na mes-
ma cor da carroceria. E a sigla 
TCe (do inglês Turbo Control 

Efficiency), em alusão ao motor 
turbo 1.3 flex, está estampada 
na tampa do porta-malas. 

A pintura em biton oferece 
originalidade e personalização. 
São oferecidas oito combinações 
de cores, incluindo seis com-
binações em biton. O teto do 
Captur pode ser preto ou prata. 
A carroceria ganhou duas novas 
cores: bronze Sable e azul Iron, 
que se somam às cores branco 
Glacier, vermelho Fogo, prata 
Etoile e cinza Cassiopée.

O Captur acomoda cinco 
passageiros com conforto, gra-
ças aos 4,38 m de comprimento 
e 2,67 m de entre-eixos, as maio-
res dimensões entre os B-SUVs 
com motores turbo do mercado. 
Mesmo no banco traseiro, três 
pessoas podem viajar conforta-
velmente. O porta-malas tem ca-
pacidade para 437 litros, o maior 
desta categoria.

Além da regulagem de al-
tura do volante, o novo Captur 
passa a vir com regulagem de 
profundidade, facilitando ainda 
mais encontrar a melhor posi-
ção de dirigir.

Foto: Divulgação

Shoppings mantêm parceria com o 
Sebrae para capacitação de lojistas

Os shoppings Center Norte 
e Lar Center renovaram a par-
ceria com o Sebrae (Serviço 
Bra sileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas) para ofe-
recer aos seus lojistas nova pro-
gramação de cursos de capacita-
ção e consultorias individuais, 
em formato cem por cento on-li-
ne, com o objetivo de aprimora-
rem, cada vez mais, seus negó-
cios e incrementarem as vendas.

O Programa Brasil Mais, 
do Ministério da Economia em 

parceria com o Sebrae, terá uma 
duração média de quatro meses. 
Ao receber a visita de um agente 
local de inovação, a empresa será 
orientada e terá a sua disposição 
ferramentas para mensuração 
de indicadores, inovação de pro-
cesso, inovação de produtos/ser-
viços, práticas sustentáveis e di-
gitalização, com foco na redução 
de custos e aumento do fatura-
mento. Além disso, com o apoio 
do agente, terá acesso a mensu-
rações mensais do indicador de 

produtividade e construirá um 
plano de ação que será acompa-
nhado e monitorado ao longo do 
programa.

Os shoppings Center Norte 
e Lar Center operam conforme 
as orientações dos órgãos com-
petentes e mantêm todos os pro-
tocolos de Saúde e Segurança e 
medidas preventivas de comba-
te à Covid-19 para zelar pelo 
bem-estar de todos - clientes, 
colaboradores, lojistas e presta-
dores de serviço.

Julho das Pretas, shows no Dia do Rock, 
bate-papo com KL Jay, sarau e muito 

mais na agenda das Fábricas de Cultura
Toda a programação das 

Fábricas de Cultura é gratui-
ta. No dia 16 de julho, sexta-fei-
ra, será apresentado o curta-me-
tragem “Ipa Ipá”, dirigido por 
Thais Scabio, sócia proprietária 
na Cavalo Marinho Audiovisual. 
A abordagem é sobre ser mulher 
negra, periférica e liderança du-
rante a pandemia de Covid-19, fo-
cada em como evitar o efeito do-
minó deste contexto.  Também no 
YouTube das Fábricas de Cultura.

Em Fala DJ, a arte de disco-
tecar, será destacada no bate -
papo com o KL Jay, integrante do 
Racionais MC’s, no dia 17 de ju-
lho, sábado, via YouTube. Além 
de conversar sobre o talento e for-
mas para apurar os ouvidos para 
as batidas que enriquecem as 
músicas, ele, que é da Zona Norte 
de São Paulo, também levantará 
os principais desafios dessa pro-
fissão frente ao cenário atual, di-
cas para a nova geração de DJs e 
as possibilidades desse ofício no 
futuro.

Para celebrar o Dia Nacional 
do(a) Escritor(a), em 25 de ju-
lho, será apresentado o evento 
literário Busca de Encontros em 
parceria com o Sarau Ocasional. 
Pelo IGTV das Fábricas de 
Cultura, a conversa terá como 
convidado o escritor e jornalis-
ta Oswaldo Faustino, autor de 

mais de 10 livros voltados ao pú-
blico infantil e juvenil. 

Bibliotecas

A programação das Biblio-
tecas das Fábricas de Cultura 
destaca contação de histórias e 
a atividade Julho das Pretas. A 
veiculação ocorre YouTube.

Julho é marcado por duas da-
tas importantes: 25 como o Dia 
Internacional da Mulher Negra 
Latino-Americana e Caribenha, 
e 31 como o Dia Internacional 
das Mulheres Africanas. Na ati-
vidade Julho das Pretas, no dia 
15 de julho, entre 15 e 16 horas, 
Ifé Rosa Oadq, analista de bi-
blioteca, explica a origem e a his-
tória dessas datas, com reflexões 
sobre como elas apresentam o 
lugar de luta e as potências das 
mulheres negras nesses territó-
rios. Para conhecer a programa-
ção completa do mês, acesse o 
site das Fábricas de Cultura ou 
o site Mais Cultura.

Foto: Divulgação

Fique por dentro também dos 
destaques das bibliotecas do programa 

voltado para as periferias da capital

Aplicação de prova teórica do Detran.SP 
em mais um endereço da capital

Os cidadãos que precisam re-
alizar a prova teórica para con-
tinuar o processo de habilita-
ção, tem mais uma opção de local 
para aplicação. Novas vagas es-
tão abertas para quem quiser ser 
atendido no centro de São Paulo. 

Com salas cedidas pela 
CDHU, o prédio fica na Rua Boa 
Vista, 170 - próximo à Estação 
São Bento do Metrô. As pro-
vas serão aplicadas entre 8h30 e 
17h30, de segunda a sexta-feira, 
e das 8h30 às 12h30, aos sábados.

Para marcar data e horá-
rio, tanto para o novo local, 
quanto para os cinco postos do 
Poupatempo que oferecem esse 
atendimento na capital paulis-
ta, o interessado precisa reali-
zar o agendamento no portal do 
Poupatempo - www.poupatempo. 
sp.gov.br - ou do Detran.SP - 
www.detran.sp.gov.br. 

No início de julho, o Pou-
patempo anunciou a inclusão 

dos postos de Cidade Ademar e 
Lapa para realização de provas de 
CNH. Essas unidades, bem como 
as de Itaquera, Santo Amaro e Sé, 
que já ofereciam o serviço, traba-
lham em horário ampliado, ape-
nas para receber a demanda por 
esse atendimento. Também com 

hora marcada, os cinco postos do 
Poupatempo funcionam de segun-
da a sexta-feira, das 7 às 20 horas, 
e aos sábados, das 7 até 17 horas. 

As salas cedidas pela CDHU 
terão o apoio de 12 orientadores, 
além de equipes de gestão e mo-
nitoramento do Poupatempo.

Foto: Agência Brasil

Novas vagas já estão disponíveis para agendamento on-line

Rodízio noturno passa a vigorar 
em novo horário das 23 às 5 horas

Desde a sexta-feira (9), o ro-
dízio municipal para veícu-
los de passeio passou a vigorar, 
das 23 às 5 horas do dia seguin-
te, de acordo com o final da pla-
ca. A Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transportes (SMT) 
e da Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET), informa que, a 
alteração foi feita por conta da vi-
gência do toque de recolher, deter-
minada pelo Governo do Estado.

A medida, adotada desde o 
dia 22 de março, tem o objetivo 
de diminuir a circulação no ho-
rário noturno, acompanhando a 
restrição decretada pelo Estado. 
Segue suspenso o funcionamen-
to do rodízio para carros em seu 
horário tradicional: das 7 às 10 
horas e das 17 às 20 horas.

Rodízio municipal para 
veículos de passeio

Final de placa - dia da semana: 

1 e 2 - das 23 horas de segunda-
feira às 5 horas de terça
3 e 4 - das 23 horas de terça-fei-
ra às 5 horas de quarta
5 e 6 - das 23 horas de quarta-
feira às 5 horas de quinta
7 e 8 - das 23 horas de quinta-
feira às 5 horas de sexta
9 e 0 - das 23 horas de sexta-fei-
ra às 5 horas de sábado

Os caminhões continuam 

seguindo as regras do rodízio 
municipal tradicional, das 7 às 
10 horas e das 17 às 20 horas, 
de acordo com o final da placa.

Ficam mantidos também o 
funcionamento da Zona Azul e 
o horário das demais restrições 
existentes na cidade: Zona de 
Máxima Restrição à Circulação 
de Caminhões (ZMRC) e a Zona 
de Máxima Restrição aos Fre-
tados (ZMRF).

Foto: AGZN

Veja o novo horário do rodízio municipal

Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de 
São Paulo realiza webinar em comemoração 
ao centenário da Semana de Arte Moderna

Estão abertas as inscrições 
para o webinar gratuito “O pro-
blema das bibliotecas brasilei-
ras”, marcado para 20 de julho, 
das 15 às 17 horas. O encon-
tro acontecerá em comemora-
ção ao centenário da Semana 
de Arte Moderna de 1922 e con-
tará com Agenor Briquet de 
Lemos, Edmir Perrotti e Silvana 
Arduini, e mediação de Ivete 
Pieruccini. Garanta sua vaga em 
http://siseb.sp.gov.br/agenda/0

A mesa-redonda, que leva o 
nome de um dos textos do biblio-
tecário Rubens Borba de Moraes, 
irá abordar o Modernismo e a 

Biblioteconomia de forma trans-
versal. A ideia é promover a dis-
cussão das questões apresenta-
das por Rubens e tratar da 
importância do autor, de outros 
protagonistas e organizadores 
da Semana de 22 para o fortale-
cimento da política pública cul-
tural e de bibliotecas no Brasil. 
O webinar é destinado aos pro-
fissionais das áreas de Cultura, 
Biblioteconomia e Ciência da In-
formação, Leitura e Literatura, e 
interessados no tema.

O bibliotecário Agenor Bri-
quet de Lemos tem mestrado 
na Loughborough University 

no Reino Unido. Edmir Perrotti 
é pesquisador do Centro de 
Estudos Interdisciplinares do 
Século 20, da Universidade de 
Coimbra. A bibliotecária Sil-
vana Arduini atualmente está 
concluindo o doutorado em 
Ciência da Informação pela 
ECA (Escola de Comunicações 
e Artes) da Universidade de São 
Paulo. Ivete Pieruccini é docen-
te e pesquisadora, desde 2007, 
atuando como professora no 
curso de Biblioteconomia, na 
ECA. Saiba mais sobre a progra-
mação do SisEB no site www. 
siseb.sp.gov.br.

Inscrições abertas para mais de 400 vagas 
de emprego para pessoas com deficiência

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio das secretarias de De-
senvolvimento Econômico, Tra-
ba lho e Turismo e da Pessoa com 
Deficiência, abriu inscrições on-li-
ne para a 10ª edição do Contrata 
SP - Pessoa com Deficiência, até o 
dia 16 de julho, pelo site www.bit.
ly/vagasnocate. O primeiro mu-
tirão de emprego deste ano para 
pessoas com deficiência, diferen-
te das outras edições, ocorrerá em 
formato hibrido em decorrência 
da pandemia da Covid-19.

Duas unidades do Cate - 
Cen tro de Apoio ao Trabalho e 
Em preendedorismo, Central e 
Inter lagos, receberão os pré-se-
lecionados nos dias 23 e 26 de 
julho, das 9 às 17 horas, com 
agendamento prévio. O evento 
também celebra o 30º aniversá-
rio da Lei de Cotas, comemorado 
no sábado (24).

O Contrata SP já conta com 
mais de 400 vagas em áreas 
como: serviço, comércio e saú-
de. As oportunidades são para 

profissionais com escolaridade 
do Fundamental ao Superior, 
com chances para candidatos 
sem experiência. No atendimen-
to presencial os candidatos pode-
rão ter contato com equipes de 
recrutadores de empresas que 
estarão nas unidades do Cate.

As empresas ainda podem dis-
ponibilizar oportunidades no even-
to, basta enviar as informações 
pelo e-mail vagas@bkcate.com.br 
ou entrar em contato pelo telefone 
11-3357-1531 ou 3357-1525.


