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e Ben Harper
farão shows na
capital paulista

TURISMO

destinos

GETTY IMAGES

expresso.estadao.com.br

Melhores

PÁG. 10

No ranking dos lugares para visitar em 2020, a Amazônia
está em primeiro lugar. Conheça todas as escolhas dos
jurados e veja dicas para viajar mais e melhor
PÁGs.. 2 a 6
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‘A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata’ (foto)
Romance chileno discute sociedade e ditadura

SEXTOU!

Diversão, passeios, gastronomia e decoração

PÁG. 7

PÁG. 7

PÁG. 8
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A alta do dólar e a tendência à busca por lugares mais inusitados
e menos explorados ajudam a explicar que na lista de 2020
destinos internacionais clássicos, como Nova York, ﬁquem
atrás de África do Sul, Israel, Egito, Cingapura e Colômbia

TURISMO

Os melhores destinos para

2020
A Amazônia conquistou o pódio e desbancou o Japão
em ano de Olimpíada. O ranking é marcado por uma seleção
de destinos que têm a natureza como atrativo

2º
JAPÃO

1º
AMAZÔNIA

• Por que ir: pelas riquezas naturais
e culturais. Destaque para o Pará.
• Quando ir: quentes o ano todo,
Amazonas e Pará vivem a seca de
junho a novembro, quando surgem
as praias de rio. Na época chuvosa,
os igarapés estão cheios de vida.

• Quem gosta: os mais urbanos
podem desbravar as capitais; os de
natureza, a ﬂoresta.
• O que ver no Pará: Belém, Ilha
de Marajó e Alter do Chão, com a
praia do Rio Tapajós, a ﬂoresta e as
comunidades ribeirinhas. No Amazonas: Manaus (Teatro Amazonas,
boto cor-de-rosa, encontro dos rios

Negro e Solimões), Tapuruquara
(comunidades indígenas), Presidente Figueiredo (cachoeiras) e
Silves (artesanato de mulheres).
• Como ir: de São Paulo, são 3h30
até Belém e 3h50 até Manaus. De
Belém à Ilha de Marajó, 2h de barco.
Para Alter do Chão, voe até Santarém de Belém, Manaus ou Brasília.

•Porqueir:há muitas novidadesporcausadosJogosOlímpicos(24/7a9/8).
O país estará em festa.
•Quandoir:durante os
Jogos, prepare-se para
muvuca, preços altos e
festa mundial.
•Quemgosta:de fãs de
anime a viajantes solo,
casais e famílias.
•Oquever:a cidade-sede dos Jogos, Tóquio,
é vibrante e intensa. Vale
sair do circuito turístico
para conhecer pontos
como Yanaka Ginza, rua
de comércio autêntico
e casas baixas. É fácil explorar o país de trem.
•Comoir:não há voos
diretos. Para os Jogos,
espere preços acima dos
R$6mil.Maspodemsurgir
ofertas;monitoreembuscadores de passagens.

3º
BAHIA

• Por que ir: Salvador está tinindo. Tem Afropunk
(maior festival de cultura
negra do mundo), praias
e Chapada Diamantina.
• Quando ir: de setembro
ao ﬁm de março, o sol
predomina. Junho, julho
e agosto são chuvosos.
• Quem gosta: fãs de
vilarejos, praias, história,
cultura, gastronomia...
• O que ver: além de
Salvador, a costa tem
as praias badaladas e as
sossegadas. A Chapada
Diamantina destaca o
ecoturismo.
• Como ir: de São Paulo,
são 2h20 de avião até
Salvador. Há voos diretos para Porto Seguro e
Ilhéus. Para a Chapada,
sai de Salvador o voo
para Lençóis.

5º
ÁFRICA DO SUL

4º
PARQUES

NACIONAIS

• Destaques: das 39 unidades de conservação, os mais
visitados são Tĳuca, Foz
de Iguaçu e Jericoacoara.
Lençóis Maranhenses, Foz
e Jeri tiveram a privatização
liberada em dezembro.
• Em família: Foz tem ótima
infraestrutura. O aeroporto
melhorou a acesso a Jeri.
• Com emoção: em Lençóis
caminha-se em dunas fofas
sob sol quente. Chapadas
dos Veadeiros, Guimarães e
Diamantina têm trilhas para
diversos perﬁs.
• Contexto: quem é a favor
da privatização diz que ela
vai melhorar acesso, segurança e infraestrutura. Quem
é contra acredita que uma
administração privada poderia colocar a preservação em
segundo plano, prejudicando o turismo de base comunitária. A conferir.

9º
COLÔMBIA

• Por que ir: safáris,
alojamentos bacanas,
câmbio favorável e voos
em promoção.
• Quando ir: de novembro
a março é alta temporada.
Costuma chover na capital
durante o inverno (junho a
agosto), mas os preços são
menores e é melhor para
ver a vida selvagem.
• Quem gosta: aventureiros e apaixonados por
viagens de luxo; famílias.
• O que ver: Kruger National Park; Reserva Blyde
River Canyon Nature; Table Mountain; lembranças de Nelson Mandela
em Johannesburgo e na
Cidade do Cabo; a região
vinícola de Stellenbosch,
em Cape Winelands.
• Como ir: a South African
e a Latam voam direto
para Johannesburgo. No
trânsito, a mão é inglesa.

• Por que ir: tem a festiva Cartagena, a cosmopolita Bogotá, a jovem Medellín e um
Caribe acessível.
•Quandoir:de dezembro a abril, a seca deixa os
dias mais bonitos em Cartagena e nas praias.
Chove de setembro a novembro; Bogotá é mais
fria por causa da altitude (2.640 metros).
• Quem gosta: Cartagena tem lugares charmosos para comer e comprar. Urbanóides
encontram museus, gastronomia e agito em
Bogotá. Fãs de praia vão ao Caribe. Os de
arquitetura, a Medellín.
• O que ver: na primeira visita, Cartagena,
Bogotá e Medellín.
• Como ir: as companhias Latam, Avianca e
Azul voam direto para Bogotá a partir de São
Paulo, em seis horas de voo. Voe de lá para
Cartagena e Medellín.

6º
ISRAEL

•Porqueir:o crescimento
econômico trouxe avanços, como a nova linha de
trem de alta velocidade
entre Jerusalém e Tel-Aviv
e os novos hotéis.
• Quando ir: o verão vai de
abril a outubro e o inverno
de novembro a março. É
bem quente e úmido em
torno de julho e agosto.
• Quem gosta: moderninhos gostam de Tel-Aviv;
Jerusalém é rica em
arqueologia e, claro, nas
referências religiosas.
• O que ver: Mar Morto,
Tel-Aviv, Jaﬀa, vinícolas
no norte do país; Galileia,
Museu do Holocausto e
Muro das Lamentações.
• Como ir: a Latam tem
voos diretos de SP a
Tel-Aviv (13h). Atenção:
semana “útil” começa no
domingo. O ﬁm de semana é sexta e sábado.

7º
EGITO

•Porqueir:o Grande Museu
Egípcio, em Gizé, a dois quilômetros das pirâmides será a
grande atração de 2020.
•Quandoir:para ver o museu, a
partir do 2º semestre. Março e
abril, outubro e novembro têm
temperaturas mais amenas. O
verão é baixa temporada.
•Quemgostar:fãs de história,
gastronomia e conforto. Há
luxuosos resorts à beira do Mar
Vermelho, e boa gastronomia.
•Oquever:Pirâmides de Gizé e
Grande Esﬁnge; monumentos
históricos e o Vale dos Reis em
Luxor, no sul do Egito.
•Comoir:tome vacina contra
febre amarela. O visto é feito no
desembarque e custa US$ 25
dólares. Não há voos diretos.

8º
CINGAPURA

•Porqueir: é um destino
multicultural que oferece gastronomia diferente, safáris e
curiosidades.
•Quandoir:faz calor. Entre
novembro e janeiro, chove bastante (monções).
•Quemgosta:aventureiros,
famílias e turistas de luxo.
•Oquever:Marina Bay Sands
Hotel, um resort de luxo e complexo de entretenimento com
piscina de borda inﬁnita no
último andar; Jardins da Baía
e o Zoo. Este é considerado
um dos melhores do mundo:
os animais circulam livres;
Chinatown e Teatro Ópera
Esplanade.
•Comoir:não tem vôo direto.
Não exige visto de brasileiros.

Tem mais: da Jordânia até a Alemanha, na página 4 você encontra
os vencedores do 11º ao 20º lugar. Siga em frente e, na 6, há dicas
certeiras para que suas viagens sejam ainda mais incríveis

10º
NOVA YORK

•Porqueir:o Hudson Yards, complexo
com shopping, hotel, jardins e restaurantes, é coroado por The Vessel, instalação com escadas e vidros que já virou
cartão-postal.
•Quandoir:primavera e outono são
amenos. O inverno é rigoroso. No verão,
espere multidões.
• Quem gosta: todo mundo. NY é atraente, vibrante, interessante e preparada para perﬁs e idades diferentes.
•Oquever:Times Square, Central Park
e Empire State. Soho, Chelsea e Meatpacking District. Harlem e Williamsburg
estão em alta.
•Comoir:as companhias American Airlines, Delta e Latam voam direto para o
aeroporto JFK; a United usa o de Newark.
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VIAGEM
A LISTA CONTINUA

O ranking é resultado da votação feita por um júri
especializado. Ao todo, 22 pessoas elegeram os lugares
que estão em alta neste ano, entre blogueiros, jornalistas,
proﬁssionais do mercado e a equipe do Viagem

Do turismo de aventura na Jordânia à estimulante e variada Alemanha, outros dez destinos imperdíveis

11º
JORDÂNIA

13º
PORTUGAL

12º
JALAPÃO

14º
RUANDA

Repleta de belezas naturais, resgata histórias de civilizações milenares, está em uma zona segura
e é considerada região de paz. O
turismo de aventura e ao ar livre está em expansão. Há cada vez mais
segurança e conforto.

Vegetação nativa, cachoeiras,
dunas e fervedouros. A 300 km de
Palmas, ainda é pouco explorado
porque tem acesso difícil. Mas isso
só torna o parque estadual mais
especial e exclusivo.

Vencedor da votação de 2018, Portugal continua vivíssimo e os preços subiram desde que entrou na
moda. Mesmo assim, o país ainda
é dos mais baratos e interessantes
da Europa. A hotelaria se renovou.

Depois de anos de guerras e genocídio, Ruanda tem sido procurada
para viagens de luxo – e por quem
gosta de contato com a natureza.
O turismo cresceu, a pobreza extrema caiu, há mais segurança e
hotéis cheios de comodidades.

15º
CHINA

Grande, populosa e nervosa a China
é repleta atrativos: riqueza histórica;
metrópoles futuristas; campos de
arroz; templos milenares. Há boas
promoções de passagens aéreas,
mas convém esperar uma solução
para o coronavirus.

16º
UBATUBA

Além de lindas praias, abriga comunidades caiçaras, indígenas e quilombolas e oferece novas experiências
culturais e históricas perto da capital.
Neste ano, estará mais agitada por
causa das competições de surfe.

Com informações de Adriana Moreira, Bruna Toni, Thiago Lasco e Anelise Zanoni. Colaboração: Denise Bonﬁm

17º
ITÁLIA

19º
PERU

18º

20º

Canais, moinhos e tulipas emolduram um país onde tudo funciona. Amsterdã continua fascinante, embora tenha endurecido as
regras para turistas. A conexão
fácil com o aeroporto faz dela ótima opção para stopover.

Tradicional e moderna, suas atrações históricas, românticas, culturais e originais atraem viajantes
de perﬁl amplo e variado. Em 2020,
celebram-se os 250 anos de Beethoven com dias festivos em Bonn. Tem
novo voo direto saindo do Brasil.

Berço da civilização ocidental,
da arte, da pizza, da pasta, do design e do bom gosto, a Itália sempre foi um clássico, mas os livros
de Elena Ferrante a recolocaram
em evidência. Agora, o país até
avalia medidas para conter o
turismo exagerado.

HOLANDA

Terra dos incas, o país se reinventa
ao mesmo tempo em que mantém
viva uma cultura milenar. Dos principais destinos turísticos na atraente América do Sul, o Peru está na
moda, com novos hotéis e restaurantes de qualidade reconhecida e
uma forte cena cultural.

ALEMANHA
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EM EDUCAÇÃO,
SOMOS SUPERIORES.
SAÚDE
Biomedicina
Ed. Física
Enfermagem
Farmácia

EDUCAÇÃO

Fisioterapia
Psicologia
Est. Cosmética
Adm. Hosp.

DR. JOAQUIM GRAVA

Pedagogia
Letras
Adm. Escolar

Adm. Infantil
Or. Educacional

DRA. SANDRA MARTINI

SEGURANÇA
Direito
Segurança Pública
Serviços Jurídicos
Serviços Notariais
CEL. DR. RICARDO PEIXOTO

COMUNICAÇÃO
Publicidade e Propaganda - Jornalismo - Rádio e TV - Relações Públicas
Relações Internacionais - Marketing - Mídias Digitais - Talentos
PROF. MARCO ANTONIO SABINO

ADMINISTRAÇÃO
Administração
Ciências Cont.
Turismo
Com. Exterior

Gest. Comercial
Gest. Financeira
Rec. Humanos
Hotelaria

DR. JOAQUIM GRAVA

INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA
Ciência da Computação
Desenv. de Sistemas
Sistema da Informação
Matemática
Estatística
DR. EDGARD DIAS

INFRA E
ENERGIA
Engenharia de Produção
Engenharia Civil
Design de Interiores
Recursos Energéticos
Engenharia de Mobilidade
DR. EDMAN ALTHEMAN

CONSTRUÇÃO DE STARTUPS
MBA - Finanças Corporativas - Marketing e Finanças - Governança Corporativa - Empreendedorismo
DR. ROBERTO PINA - CEO SEVENSE7E

I - A UNB convoca os alunos que prestaram o Enem para realizar sua matrícula sem vestibular
em quaisquer dos cursos oferecidos.
II - Alunos de outras instituições terão desconto de 50% no valor pago da última mensalidade
da instituição de origem.

uniaobandeirante.edu.br - 4637-2000

Rua Maria Cândida, nº 1813, Vila Guilherme, São Paulo - SP
vestibular@uniaobandeirante.edu.br
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Mala que não chega, atrasos, ﬁla da imigração, problemas com
reservas de carro e de hotel, mal-entendido cultural: não há viagem sem
encrenca. Para rir e reﬂetir, o perﬁl do Instagram @perrengue_chique
faz o maior sucesso com esse tipo de “história para contar”

Viaje mais e melhor

Dicas para colocar energia no lugar certo e ter uma experiência feliz e inesquecível

PIXABAY

ADRIANA MOREIRA
O ESTADO DE S. PAULO

Planeje a viagem
com antecedência
Planejar signiﬁca gastar
menos, especialmente em
feriados e meses de alta temporada. Signiﬁca conseguir
vaga no hotel disputado – que
custa o mesmo de outro que
nem é tão bom assim, mas
que será o único com vaga para quem deixa para comprar
em cima da hora. Se você já
sabe que vai sair em férias em
julho, comece a organizar
agora – dá até para parcelar e,
quando chegar a hora, a viagem estará paga.
Viaje leve
Não há razão para levar uma
mala gigantesca – e as empresas aéreas estão cada vez
mais restritivas em relação
ao tamanho das bagagens.
Leve curingas que possam ser
combinados entre si e invista
nos acessórios (que ocupam
menos espaço) para mudar o
visual. Se não der para resistir às comprinhas, preﬁra levar uma mala dobrável extra
dentro da sua a viajar com
uma mala grande demais.
Dessa forma, você não vai
cair na tentação de levar na
mala de viagem coisas que
não vai precisar.
A mala certa
Para não sofrer arrastando
um trambolho por aí, invista
em uma boa mala de quatro
rodas e tamanho médio – tem
ótimo custo-benefício. Eu
particularmente gosto da
rígida com extensor. Mas ela
não é a melhor companhia

CALENDÁRIO
Coloque em prática as resoluções de viagem perfeita nos
feriados prolongados de 2020.
Spoiler: são vários
• 25 de fevereiro (terça)
Carnaval (ponto facultativo)
• 10 de abril (sexta)
Paixão de Cristo

para deslocamento em barcos
(como para a Ilha Grande,
por exemplo) ou ruas de areia
(como Jericoacoara). Nesses
casos, uma sacola de viagens
é mais eﬁcaz – algumas têm
até rodinhas para facilitar o
vaivém nos aeroportos.
As compras
Invista em qualidade, e não
em quantidade. Não se deixe
levar pela empolgação – pondere antes de comprar para
não correr o risco de gastar
demais em algo que vai acabar sem usar. Consumo consciente é fundamental na vida,
mas durante uma viagem
(especialmente em tempos de

real desvalorizado) signiﬁca
uma economia preciosa.

para absorver a cultura local,
e não para impor a nossa.

• 21 de abril (terça)
Tiradentes

Seja consciente
Viajar não é só se divertir: o
viajante tem responsabilidades. Cuide de seu lixo e não
deixe nem o papelzinho do
sorvete voar para ele não ir
parar no estômago de alguma
tartaruga. Não faça passeios
em que animais sejam maltratados (se você está tirando
foto abraçado com um leão,
ele está dopado). Valorize a
comunidade local: em vez
de comprar lembrancinhas
“made in China”, compre algo feito ali mesmo. E respeite
os moradores – a gente viaja

Organize as fotos
Celular com câmera cada vez
mais potente, espaço na nuvem e milhares de fotos tiradas
que nunca mais serão localizadas. Tire um tempinho para
organizar – e imprimir – cenas
de viagem. Há muitos sites que
fazem isso sem que você precise sair de casa: dá para criar um
projeto e alimentar o futuro
álbum aos poucos. Eu uso o
fotoregistro.com.br, que tem
muitas possibilidades e descontos progressivos. Outras
opções (não testadas): phooto.
com.br, nicephotos.com.br.

• 1º de maio (sexta)
Dia do Trabalhador
• 11 de junho (quinta)
Corpus Christi
• 7 de setembro (segunda)
Dia da Independência
• 12 de outubro (segunda)
Dia de Nossa Senhora Aparecida
• 2 de novembro (segunda)
Finados
• 25 de dezembro (sexta)
Natal

Três destaques entre as estreias de fevereiro no streaming:
o musical La La Land (1º, Netﬂix); a nova temporada de
Better Call Saul (24, Netﬂix); e a série Hunters (21, Amazon
Prime), com Al Pacino, sobre um grupo de caçadores de nazistas

São Paulo, sexta-feira 31 de janeiro de 2020
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CULTURA

LIVRO PARA O FIM DE SEMANA

STREAMING

‘Formas de Voltar Para Casa’ em 160 páginas

Cinco ﬁlmes para quem gosta de livros

A editora Tusquets acaba
de lançar nova edição do
romance Formas de Voltar Para Casa, escrito em
2010 pelo chileno Alejandro Zambra, um dos autores mais importantes da
literatura latino-americana atual. Na obra, o leitor
acompanha as observações de um menino cuja
infância é vivida durante
a ditadura de Augusto
Pinochet. Mais que as
atrocidades de um governo de exceção, o que
sobressai no texto é a população silenciosa, com
medo e até conivente
com os acontecimentos.
(Ubiratan Brasil)

|

A LIVRARIA
Netﬂix
No ﬁnal da década de 50, uma
mulher (Emily Mortimer) recém-chegada em uma pacata cidade do litoral da Inglaterra decide
abrir uma livraria. A conservadora comunidade local não aprova. Mas ela encara o desaﬁo.

Formas de Voltar Para Casa
Alejandro Zambra
Tradução: José Geraldo Couto
Editora: Tusquets (160 páginas; R$ 29)

A SOCIEDADE LITERÁRIA E A TORTA DE CASCA DE BATATA
Netﬂix
Na Londres de 1946 uma escritora (Lily James) decide visitar Guernsey, uma ilha
invadida pela Alemanha na Segunda Guerra. Ela quer saber a história de um clube
do livro local fundado durante o conﬂito e sobre o qual resolve escrever.

MINHAS TARDES
COM MARGUERITTE
YouTube e Google Play
Retrata o encontro improvável
entre um cinquentão quase
analfabeto (Gérard Depardieu)
e uma senhora apaixonada por
literatura (Gisèle Casadesus).
Ela lê em voz alta, expondo-o à
magia dos livros. Só que a mulher está perdendo a visão.

Positivo recomenda o Windows 10.

+ Produtividade

+ Privacidade

TOUCHPAD NUMÉRICO

WEBCAM COVER

Detalhes que
garantem
conforto na
sua rotina.
• Processador Intel ® Quad-Core®
• Windows 10 Home
• Armazenamento de 32GB
• 2GB de memória RAM
• Tela de 14” LED, com resolução HD

+ Entretenimento

TECLAS EXCLUSIVAS

Ideal para assistir a seus vídeos e séries.
© 2019 Positivo Tecnologia S.A. Todos os direitos reservados. Os computadores Positivo têm garantia balcão de um ano para peças e mão de obra, sendo nove meses de garantia contratual e 90 dias de garantia legal. Para acessar a internet, o cliente
deve possuir uma linha telefônica ﬁxa ativa e arcar com os custos de pulsos e/ou interurbanos ou contratar o serviço de banda larga de sua preferência, adquirindo os periféricos necessários para o uso do serviço. Microsoft® e Windows® são marcas
registradas da Microsoft® Corporation nos EUA e em outros países. Intel, o logotipo da Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Este produto Positivo
é compatível com a instalação do Netﬂix, o qual não está previamente instalado. A Positivo não se responsabiliza por tal instalação, para a qual é necessária uma conexão banda larga de Internet e a assinatura de um plano oferecido exclusivamente
pela Netﬂix. Para mais informações, acesse www.netﬂix.com/termsofuse. Produto beneﬁciado pela legislação de informática. Imagens meramente ilustrativas. Janeiro/2020.

Viagem para três ou quatro dias em família? Trindade:
vila de praia perto Paraty, cercada de Mata Atlântica e
com infraestrutura suﬁciente. As praias são lindíssimas
e há trilhas, piscinas naturais e passeio de barco
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SEXTOU

COMES E BEBES
Três corredores gastronômicos
cheios de lugares muito legais
Rua Guaicuí,
perto do Largo da Batata
O bar Pitico e a despojada
pizzaria Bráz Elettrica
brilham no reduto boêmio
mais charmoso e disputado
do Baixo Pinheiros.
Rua Cônego Eugênio Leite,
em Pinheiros
A Cônego é como um rio e
suas travessas são aﬂuentes
gastronômicos. Um res-

DIVIRTA-SE

Um dia em São Paulo

taurante clássico (Vinheria
Percussi) ou um bar que foca
no protagonismo feminino
(Eugênia)? Aqui tem.
Rua Major Sertório,
no centro
Comece pelo Coﬀee Stories,
que ﬁca no térreo de um
edifício modernista dos anos
1940, e termine na pizzaria Veridiana, que ocupa um casarão de 1903. Sabor e história.

ESCOLHAS
AFETIVAS
Pingado em copo americano;
café na caneca (e vice-versa)

Das 6h30 às 22h, uma sugestão de roteiro na capital.
Faça tudo ou escolha o que tem mais a ver com você
6h30 às 10h30: visite o
Pateo do Collegio que, além
de tudo, tem um gostoso
café da manhã
11h às 12h: faça uma visita
guiada ao Teatro Municipal
12h às 13h30: almoce na
Casa de Francisca
14h às 15h: suba ao alto do
Edifício Martinelli
15h30 às 17h: vá para a
Biblioteca de São Paulo (San-

tana) ou à Mário de Andrade
(Consolação)

Caneca São Paulo.
Na Elo7 (R$ 26,90)

17h30 às 19h: que tal um parque de trampolim? O Impulso
Park ﬁca na Barra Funda
19h30 às 20h30: no Bom Retiro, combine a Oﬁcina Oswald
de Andrade e o Café Colombiano (para jantar!)
21h às 22h: na Praça Roosevelt,
vejaumaboapeçanoOsSatyros.
Depois, siga para a Mooca e termine a noite no bar BTNK

FOTO: ELO7

FOTO: NADIR FIGUEIREDO

BTNK
Um vagão de carga convertido em
bar e restaurante é o centro das
atenções nessa antiga fábrica (dos
anos 1930). Inspirado na geração
beatnik, o espaço tem shows e sala
de cinema e exibe ﬁlmes clássicos
e jogos de futebol

15% OFF na Lavemcasa o seu app de lavanderia

Parcerias que
facilitam o seu dia
a dia e ajudam
a cuidar de você

O famoso copo
americano da Nadir
Figueiredo: R$ 1 (190 ml)

Aproveite a comodidade de ter uma
lavanderia na palma da sua mão.
Busca, lava, passa e entrega as suas
roupas. Tudo com desconto exclusivo.
Ainda não faz parte do Clube+Estadão?
Acesse: assine.estadao.com.br/clubemais1
ou ligue 0800 770 2166 e faça sua assinatura*

Descanso para prato com deﬁnição de café e de pingado.
Na Westwing (R$ 29,90 cada) FOTO: WESTWING

10% OFF em serviços
de limpeza na Blumpa
Desconto especial em serviços
de diarista e limpeza proﬁssional
para a sua residência ou escritório.
Contrate de forma rápida e segura.
Conﬁra o regulamento completo em clube.estadao.com.br
ou no app do Clube+Estadão

*Valido somente para assinatura digital completa ou impresso (ﬁns de semana e todos dia). Imagens meramente ilustrativas.

AVENIDA PAULISTA
Laje corporativa, 500 m² de área
privativa, 12º andar, excelentes
vagas. Aluguel de ocasião!
Tratar direto com proprietário

(11) 3241-3855 horário comercial
REPRESENTANTE
COMERCIAL
Indústria de Fraldas.
Contrata Representante
Autônomo.

Enviar CV:
contato@caheprodutos.com.br

Área
Guarulhos

Minha Casa,
Minha Vida
Logística/ind.,
Topograﬁa Plana.

33.000[m2],
R$650 o [m2].

(21)99878-9494
bueno.assessoria@uol.com.br

NOVA IGUAÇU – RJ
Terreno 15.000m² na Rua Oliveira
Rodrigues Alves, 1.524 - CEP
26030-010 Bairro da Posse, a 100mts
Rod. Pres. Dutra, todo murado.
50% calçado e 50% compactado.
Tratar com Sergio
(21)96442-9117

BROOKLIN
Nova laje corporativa, 1300 m² de área
privativa ou 4 conjuntos de 325 m²,
excelente quantidade de vagas, ótimo
local, próximo metrô. Aluguel de ocasião!
Tratar direto com proprietário.

(11) 3241-3855 horário comercial.

Valinhos – SP

Vendo Barracão
Terreno 2.000,00[m2],
área construída 1.521,00 [m2].
Valor R$ 2.000.000,00.
Estudo proposta.

Tratar
(19)99747-6107

LANCHA PRINCESS V 42
Motor 2 Kad 44,
260HP rabeta DP
Acess.:
ar, carreta gerador
GPS, sonda, VHF.

Revisada (12) 99769-4112
Fazenda em Campinas
e região
Valor R$ 3.950.000,00
60 alqueires, para gado.
Frente represa.
Ver código 075

(11)4014-7779/99621-1064
site : www.vilmarquesimoveis.com.br

COTIA

Aluga-se Galpão

9.087,88m²ác., Av. J.P.Ablas,3.127, Km.24 da
Raposo Tavares, liga Regis
Bitencourt/Rodanel, capac. 07docas, 87vgs.
de carro, 21vgs.de caminhão, 06 vagas. PMR,
34 vagas de motos,
pé direito 12m,
portaria blindada,
1 portão, Piso 6.5 TF.

(11)99493-9491

ALUGA-SE

PRÉDIO
com 10 andares
3.267m²

R$ 45mil

Totalmente Reformado.

CENTRO

Rua Alvares Penteado
Próx metrô São Bento e Sé

Tratar com Gilberto
Tel: (11) 2989-3430 / (11) 99695-5237

COMUNICADO À PRAÇA

O

ALIDA
DE

P RÊ

Anuncie seu produto ou serviço em nossa próxima edição.
LIGUE:

3855 2001

soniamesquitasp@gmail.com

anunciar.classificados@grupoestado.com.br

A parceria entre o Clube+Estadão
e Magalu garante até

10%

DE DESCONTO
para assinante Estadão em compras.

Todos os produtos
do Magalu com
desconto exclusivo
para você.

Ainda não faz parte do Clube+Estadão?
Acesse: assine.estadao.com.br/clubemais1
ou ligue 0800 770 2166 e faça sua assinatura*
*Válido somente para assinatura digital completa ou impresso (ﬁns de semana e todos os dias).

Lá você encontra produtos
de informática, celulares,
eletrodomésticos
e outras linhas de produtos.

É sua chance de trocar aparelhos
e equipar sua casa!
Conﬁra o regulamento no app
ou site do Clube+Estadão.

IL

ˆ

AS

MI

P QU
TO

BR

TODESCHINI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, fabricante dos produtos TODESCHINI, visando preservar suas responsabilidades e
prevenir interesses dos consumidores, vêm informar ao público em geral e a quem interessar possa, que desde 22 de janeiro de 2020,
não mantém relações comerciais com a loja e empresa ZEM COMÉRCIO DE MÓVEIS E PROJETOS EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, CNPJ nº 15.556.997/0001-38, regularmente estabelecida na Av. Pio XI, nº 798, Bairro Alto da Lapa, CEP 05060-000, São
Paulo, SP. Os produtos TODESCHINI, no entanto, continuam no mercado, nas melhores lojas do ramo de atividade. Solicitamos aos
nossos amigos e clientes que em caso de dúvida ou quaisquer outras informações acerca dos produtos TODESCHINI, façam contato
com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone 08009790210. TODESCHINI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

{
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CULTURA

Leia no ‘Estadão’ a reportagem de Renato Vieira sobre
um ensaio inédito de João Gilberto, um dos nomes mais
importantes da música brasileira, feito há mais de 50 anos e
que foi descoberto por um pesquisador: bit.ly/joaoinedito

NOTAS MUSICAIS
Billie Eilish, Ben Harper e os 35 anos de ‘We Are The World’
ROBYN BECK/AFP/GETTY IMAGES

VENCEDORADOGRAMMY
Ela foi a grande vencedora
do Grammy 2020 (canção,
álbum, gravação do ano e
artista revelação). Escolhida
para compor e interpretar o
tema do próximo 007, Billie
Eilish, de 18 anos, composições sombrias e milhões
de seguidores crianças e
jovens, faz show em 30 de
maio, no Allianz Parque.
Os ingressos custam entre
R$ 320 e R$ 680.

estadaoexpresso@estadao.com

BOA SORTE
O norte-americano
Ben Harper também
anunciou que fará turnê
no Brasil. Em São Paulo, o
show será no Espaço das
Américas, nos dias 13 e 14
de maio. Harper começou
a carreira em 1993 e tem
sucessos como Steal My
Kisses e Boa Sorte, com a
cantora brasileira Vanessa
da Mata. Os ingressos
custam de R$ 320 a R$ 600.

‘WEARETHEWORLD’
O inesquecível videoclipe que promoveu a maior união da história do pop pelo
combate à fome na África foi gravado há 35 anos. Em 28 de fevereiro de 1985, a
composição de Michael Jackson e Lionel Richie levou ao estúdio 45 dos mais
vitoriosos artistas norte-americanos, como Stevie Wonder, Tina Turner e Diana Ross.
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Classificados
IMÓVEIS
SÃO PAULO

Vendem-se
APARTAMENTOS

ZONA SUL
4 DORMITÓRIOS
OU MAIS

REAL PARQUE

URGENTE!!! 387m² . Pechincha.
Lucinha (11) 99930.4685

ZONA OESTE

CENTRO

Vendem-se

Alugam-se

2 DORMITÓRIOS

1 DORMITÓRIO

COMERCIAIS

COMERCIAIS

Kit 30m², reformada, Isento Iptu.
R$150mil. ☎3362-9982 c/Prop.
Doctos OK. Aceito financiamento

ZONA SUL

ZONA SUL

Vendem-se

Galpão 366m², c/terreno 780m²
Rua Dr. Roque de Lorenzo nº 117
c/ prop ☎(11)3814-0854.

VL JAGUARA

Vendo Apartamento,2dorms,preço
abaixo do mercado. Motivo mudança de país.(11)98442-2684

3 DORMITÓRIOS
HIGIENÓPOLIS

Apto. de 243m² á.útil, 3 dorms.
(1ste), 3 salas, 3 banheiros (social, lavabo, empreg.), 2 vagas de gar.,
próximo ao Shopping Higienópolis, Vlr. R$1.850.000. Contato Sr.
Genivaldo ☎ (11)98398-1426

Anuncie seu produto ou serviço em nossa
próxima edição.
LIGUE:

3855 2001

anunciar.classificados@grupoestado.com.br

LIBERDADE

CASAS

ZONA SUL
GUARAPIRANGA

Cond. Parque do Castelo, 774m²ác,
1.264m²á.terreno. C/ Proprietário

☎(11)3812-0002

VL SÔNIA

ZONA OESTE
RAPOSO TAVARES

Excelente Galpão Comercial para
Renda, em Cotia, A.C 2.131m², A.T
5.550m². Locação antiga, Ótimo
inquilino, rendendo R$50mil / mês.
☎(11)94013-2815

Para anunciar ligue:

3855 2001

anunciar.classificados@grupoestado.com.br

ZONA LESTE
TATUAPÉ

Lajes Corporativas. Próximo Metrô,
prédio moderno, final de obra. Andares até 1.000m², c/ 24 vagas.
Pronto para receber adaptações/
decoração. Tratar ☎(11)991069913 / b.reisjr@terra.com.br

Anuncie seu produto
ou serviço em nossa
próxima edição.

AV PAULISTA

R$2.600 Lado metrô Brigadeiro,
loja Coml 60m², dentro de galeria,
c/mezân, wc, 1vg ☎98080-3132

AV PAULISTA

Laje corporativa, 500m² á. priv.,
12º and, exc. vgs. Aluguel de ocasião! Dir prop (11)3241-3855 h c

BROOKLIN

Nova laje corp., 1300m² á. priv. ou
4 cjtos. de 325m², exc. quant. vgs.,
ót.local, px metrô. Aluguel ocasião! Dir. propr. (11)3241-3855 h c

JD EUROPA

R$3.000 Aluga-se sala comercial
Z. Sul. Av Faria Lima 1.685 cjto 3F,
60m², c/ 1 vaga. ☎ (11)30852051 ou (11)3223-7730 Marius

TERRENOS

ZONA SUL
BROOKLIN

Vendo terreno 1.400m² Rua: Prof
Henrique Neves Lefevre 610
13)99113-7266/13)3284-0805

Para anunciar
LIGUE:

3855 2001
anunciar.classificados@grupoestado.com.br

anunciar.classificados@grupoestado.com.br
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ZONA LESTE

Vendem-se

ITAQUERA

Vende-se 48.000m²át, 8.700 m²ác
Ót. local, total infraestrut. Estudo
locação. Só atendemos interessados direto. Bom preço! (11) 20929443/98175-7561 Doctos Ok

ALPHAVILLE E
TAMBORÉ

Vendem-se e
alugam-se

APARTAMENTOS

SANTOS
BOQUEIRÃO

R$550.000 Amplo 3 Dts (1ste) c/
armários, 180m²áú, copa/coz. repleto armários, dep. empreg., 1 vg
garagem grande fechada, 1 quadra da praia. ☎(13)99719-3487

TERRENOS
ATIBAIA - SP

Terreno p/sítio 20.000m².Acesso
interno pavimentado.Cond.c/port.
de controle,segur., lagos p/ pesca
c/ pacú e piraputanga. Apenas
500m Fernão Dias. Parc. e estudo
permuta. (11)98873-9870 Whats

BOITUVA - SP

R$550.000 3 dorms, c/ deps., ste,
2º andar, de frente, 1 vaga.
(13)99650-1014/99728-1076

INTERIOR
E OUTRAS
LOCALIDADES

ALPHAVILLE

Vendem-se

Linda área, 900.000m2, acesso no
1º pedágio da Cast.Branco km
109 (trevo) sent.Capital.Com liberação p/lotes 200m2 e industrial.
Doc.ok. (11)99989-0754 Márcio

CAMPINAS

CASAS /
APARTAMENTOS

COND. RIO NEGRO

Vendo R$330mil ou Alugo R$1680
Conjto. Comercial 42m². Thiago

☎(11)99956-3324
LITORAL

Lote cond industrial 2%ISS 1.100
m2 R$279mil ☎19)99190-8978

VALINHOS

Cond. Sans Souci, Casa c/ 820m²,
4dts (2ste) 6.400m²át, Ót Oport!
19)3254-6100/19)99771-7655

GUARUJÁ

Guarujá carnaval alugo de 20/02
à 26/02. Magnífica residência com
vista panorâmica do oceano. Cond.
fechado. 6 suítes, piscina, ofurô,
churrasqueira etc.. 26 mil reais ☎
(11)3031-9997(11)99488-0033

Bairro Campo Grande, área com
157.300m² Vendo, Av. Antonio Arten, (à 1200m.da IBM); Valor R$60
o m². Propr. 11)3297-1226 h.c.
Marcelo/ (11)99475-6968 Cezar

CAMPINAS

LIGUE:

3855 2001
anunciar.classificados@grupoestado.com.br

Vendo ou faço parceria em uma
área p/ empreendimento imobiliário, são 17 alqs. ou 400 mil mts,
lugar mais lindo na região de Poços de Caldas, infs. e fotos pelo
Whats C/Afonso(19)98102-8202

Sítio 22,5alq.ampla sede colonial
conservada c/5sts. casa hóspede
c/3 sts mobil., quiosque, pisc., 2
casas empregados, barracão, 6
baias, escrit.,9tanques psicultura.
Ideal: hotel fazenda, pousada. Prop
☎(11)99976-9867

ITAPETININGA - REGIÃO

100alqs, p/plantio de soja e milho. Ótimo p/pivô (15)997891075

Faz. 305Ha, 88Ha de Eucalipto p/
corte, 25 tanques de Piscicultura,
produzindo 300 T/ano, rica em
água, rio e nascentes infraestrutura completa. ☎(11)97137-0155.
www.fazendadonahelena.com.br

VALINHOS - SP

Anuncie seu produto ou serviço em nossa
próxima edição.

CACONDE / SP

SOCORRO SP

COMERCIAIS
R$2.000.000 Vendo Barracão
Terreno 2.000,00m², área construída 1.521,00 m². Estudo proposta. Tratar ☎(19)99747-6107

TERRAS E
FAZENDAS

IBITINGA - SP

Vendem-se e
alugam-se
Temporada

R$10.000.000 15.000m² na Rua
Oliveira Rodrigues Alves,1.524 CEP
26030-010 Bairro da Posse, a
100mts Rod Pres Dutra, todo murado. 50% calçado e 50% compactado. (21)96442-9117 Sergio

R$3.950.000 60alqs, p/ gado.
frente represa. Ver código 075
☎(11)4014-7779/99621-1064
www.vilmarquesimoveis.com.br

Oportunidade! Direto proprietário
Casa em Cond, mobiliada
400m²ÁC , 2.400m²ÁT,arborizada
px horto florestal 11)99972-9941

RIO DAS PEDRAS

NOVA IGUAÇU - RJ

CAMPINAS E REGIÃO

CAMPOS DO JORDÃO

Centro Comercial, Calçada das
Magnólias, 38. vendo/ troca Prédio 480m², 14 salas c/ wc, + elevador (11)99989-0754 Márcio

Área para Empreendimento, no
Centro, 14.100m². Frente para
avenida. ☎(11)99999-1600

PROPRIEDADES
RURAIS

SANTOS GONZAGA

COMERCIAIS

ITATIBA/SP

SOROCABA E REGIÃO
B.Campo Grande, 360.000m².
Ótima topogr., vários acessos, asfaltado. Perto Centro Coml. Atendo
comprador final (11)99932-1618
adaleme@uol.com.br

ITAÍ

Vdo Lote c/ 450 m², Cond. Riviera
Sta. Cistina II, Município Itaí, beira
da represa Avaré - Incluso Título
Clube SLIM, por apenas R$ 25.
000,00.Inf☎(11) 3107-5990

ITATIBA/SP

Área para Empreendimento, no
Centro, 18.400m². Frente para
avenida. ☎(11)99999-1600

Oportunidade! Fazenda 190alqs,
ótima topografia, rio, 4Km do asfalto. Ótimo preço. Tenho outros.
15)3234-2834/15)99777-1920

CHÁCARAS
E SÍTIOS
BAEPENDI - MG

Linda Chácara (35)98871-2612

INDAIATUBA

R$500.000 Vendo linda chácara,
com casa e piscina. Troco por apto. no Guarujá. (19)99255-9124

NEGÓCIOS E
SERVIÇOS
CONSÓRCIO IMÓV. CONTEMP

Crédito de R$ 416mil p/comprar,
construir, quitar, ou refinanciar.
R$54mil+ parc. (11)93470-0856

ARTES
E ANTIGUIDADES
ANTIGUIDADES COMPRO E AVALIO

Pago o melhor preço! Esculturas,
Quadros, Pratas, Móveis e Objetos
de Artes. (11) 96332-7007 Noely

QUADROS BRASILEIROS

Compro dos artistas: Aldemir Martins, Graciano,Pennacchi, Di Cavalcanti,Bonadei,Cicero Dias,Leon
Ferrari, Mira Shendel, Arte Popular.
Somente quadros de artista catalogado.Pagamento à vista.Marcelo
☎(11)99983-8658/3088-1632
m.lordello@uol.com.br

COMUNICADOS
COMUNICADO

Eu, Alison Paulo da Luz, declaro o
extravio do meu diploma do Curso
de Bacharel em Letras expedido
pela Universidade de São Paulo
(USP) concluído no ano de 2.004

COMUNICADO À PRAÇA

Conforme artigo 482 Letra I da CLT,
convocamos Anderson de Souza
Ferreira, CTPS nº 094183, Série
00419/SP a comparecer ao trabalho no prazo de 3 dias úteis. O
não comparecimento caracterizará abandono de emprego. (Tuiuti
Indústria e Comércio de Uniformes Profissionais Ltda).

EMPRESAS
E PARTES SOCIAIS

ARMAZÉM DE
CAFÉ

Interior de São Paulo 2ha, 5300m²
área coberta, vendo com toda infraestrutura para comercialização,
exportação e armazenagem.

☎(19)99965-2021

BAZAR/PAPELARIA
ARMARINHOS

Loja tradicional 55 anos no local
Excelente clientela,muito estocada,presentes,perfumes,copiadora,
papelaria,armarinhos etc.Jd.da
Saúde.tel/Whats(11)50588010
Insta:@bazarepapelariadiamante
Google business:bazar e papelaria
diamante

Anuncie seu produto ou serviço em
nossa próxima edição.
LIGUE:

3855 2001
anunciar.classificados@grupoestado.com.br

CACONDE / SP

Procuro parceria p/ empreendimento imobiliário em uma área de
17 alqs ou 400 mil metros, lugar
mais lindo na região de Poços de
Caldas. Infs. e fotos pelo Whats App
C/ Afonso ☎(19)98102-8202

CAFÉ PERDIZES
LUCRO $14MIL

|
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Supermercado em São José do Rio
Preto. Com açougue e Padaria, a
mais de 30 anos no mesmo local,
boa clientela. Ótimo ponto!!!
Aceitamos Propostas.Tratar
☎(17)99142-1590/3238-1991

POUSADA
CUMURUXATIBA - BA

RELAX /
ACOMPANHANTES

CAFÉ SHOPPING
LUCRO $6MIL

CONTÁBIL - SÓCIO

Pequeno escritorio busca parceiro,
p/ampliação. Tratar cdgiorgio@
contabilidadesg.com.br
(11)99324-0659/96614-2609

EMPRESA DE ACÚSTICA

Vende-se fabricação e instalação
de obras. Portas, revestimento
acústico, painéis e outros.
☎(11)99938-2322 - Patrícia

EMPRESA ENDIVIDADA

Compramos desde que a empres a t e n h a d í v i d a s . Tr a t a r

☎(11)5524-7499/99945-0084
ESTACIONAMENTOS

Moema - Lucro Líquido.R$ 34 Mil,
Mooca - Lucro Líquido. $12mil,
Consolação Lucro Líquido $ 35mil
Centro Lucro Líquido $15mil
Campo Belo Lucro Líquido $40mil
(11)94858-2881 Temos outros!

FÁBRICA/ LOJA DOCES,
BOLOS E CHOCOLATES

35 anos, cozinha bem equipada/
estruturada, atende supermercados SP ☎(11)99567-8683

FRANQUIA LINGERIE
CENTRO/LUCRO 12MIL

LETICIA (11) 98398-0695
Discreta/sensual. 43 anos

LETICIA (11) 98398-0695
R$2.800.000,00 Terren 3.000m²
Frente mar. 11 bangalôs, casa propr
2stes, pisc.,jardins,rest.,bar de
praia. 5 estrelas Trip Advisor. Tr. Keila
☎(11)3938-1900/98196-6102

POUSADA PX ATIBAIA

R$ 980.000 (11)97343-0945

RESTAUR. MOEMA
LUCRO LÍQ. $9MIL

Comida natural (tendência). Sem
carnes vermelhas = Baixo Custo!!
em mercadorias (sem açougue)!
75 almoç./dia. 11h às 15h Lindo
Oportuni. Pç.135mil 98315-6606

SUPERMERCADO NO
INTERIOR SP

No Centro, Há + 60 anos no local,
excelente clientela, 600m², s/dívida. c/propr. ☎(16)99601-3889

MÁQUINAS
E MOTORES

LAMINADORA DE
ROSCA TL 30

Cap. 30Ton, passante. Ótimo estado (11)2085-6511/99277-3265

PÓRTICO ROLANTE

Altura de 5m, vão 12m, Cap. 3Ton.
☎ (11)2085-6511/99277-3265

REFORME UMA PRENSA
GUTMANN

Calçadão c/alto fluxo pedestres.
Fatura bruto $55mil c/ Mark Up 2.5
Lucro Líq. R$12mil (em contrato)
1 Gerente + 2 funcionárias top!
Pç.$160mil. Ac.carro! 992518528

Pela própria Gutmann. Consulta:
☎ (11)97100-0944 e-mail:
mgutmann@terra.com.br

LABORATÓRIO DE ANATOMIA
PATOLÓGICA/CITOLOGIA

Caldeira p/queima de Biomassa e
Turbina de Condensação, com extração, detalhes. Consulte-nos ☎
16)3511-9000/16)98154-8277

Oportunidade! Vendo/arrendo em
funcionamento. Rondonópolis - MT
☎(66) 3421-5314/99969-4316

LAVANDE.ACLIMAÇÃO
LUCRO LÍQ. R$9MIL

Trabalha só 2ª/6ª Oportunidade.
Judeus não trabalham sábados!
8h/18h Apenas - Inclui 1 Courrier.
Dono vai só 1x p/ semana.Mão de
5 funcion. Pç.146mil 983156606

LANCHA PRINCESS V 42

Motor 2 Kad 44, 260HP rabeta DP.
Acess.: ar, carreta gerador GPS,
sonda, VHF ☎ (12)99769-4112

Há 11an. mesmo dono.Público “A”
Só café/chocolates finos 8h/18h
MARAVILHOSA & Informatizada.
Pço R$297mil (Aceito carro) !
Linda e lucrativa ☎99251-8528

100% café e salgados, 19 lugares
TKT médio $15. Só 2 funcionárias.
Informatizado - Sistema SENAE.
Pço R$56mil (muita urgência)!
Melhor do jornal! 99251-8528

NÁUTICA E
AERONÁUTICA

PONTO COMERCIAL VENDO

TERMOELÉTRICA
BIOMASSA - 10 MW

Discreta/sensual. 43 anos

RELAX / CLÍNICAS
RESERVA LUX
MASSAGISTAS

As mais belas mulheres,atendimento c/discrição e sigilo.☎(11)
2539-6259/97697-8777 whats

ASSISTENTE COMERCIAL

Local zona oeste/SP. Experência de
5 anos na elaboração de propostas e contratos em inglês/português. Curso superior e inglês fluente.Interessados enviar CV para:
rh@leisor.com.br

ASSISTENTE FISCAL

Com conhecimento de Livros fiscais/ECD/ECF/Defis/Dctf/Sped
Fiscal/Impostos Simples Nacional
e Lucro Presumido. Curriculo para:
areafiscal.contabil.rh@gmail.com

CHEFE/ENCARREGADO
DE COZINHA

Empresa contrata c/experiência em
carteira. Oferecemos salário compatível c/função, VT, alimentação
no local, convênio médico/odonto
e seguro vida. Interessado enviar CV
rh@restaurantetravessa.com.br

VENDEDOR INTERNO

Para loja de tecido no Brás/SP ,
com experiência. Enviar CV para:
anjo.comrh@gmail.com

Anuncie seu produto ou serviço em nossa
próxima edição.
LIGUE:

3855 2001

anunciar.classificados@grupoestado.com.br

 
 
 
  

Imagens Ilustrativas









O Sextou! traz uma curadoria completa de cultura, gastronomia, decoração e turismo
para inspirar o ﬁm de semana dos leitores.
Assim, o Estadão também atrai maior diversidade de público e multiplica
a visibilidade do novo produto.
O caderno Sextou!, toda sexta.
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