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PESQUISA Aumento se deu em um ano, segundo IBGE; na Bahia, foram 780 mil novas conexões

Brasil ganha 10milhões
deusuáriosde internet
Onúmerodeusuáriosde in-
ternet no Brasil aumentou
em cerca de 10 milhões no
período de 2016 a 2017. O
percentual de conectados
saiude64,7%para69,8%e já
são 181 milhões de pessoas
com mais de 10 anos que
acessama rede.Os dados fo-

ram divulgados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), como
parte da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad). O maior
percentual foi no grupo etá-
rio de 20 a 24 anos (88,4%).
Já a proporção dos idosos

(60 anos ou mais) que aces-
saram a internet subiu de
24,7%para 31,1%emostrouo
maior aumento proporcio-
nal (25,9%) entre os grupos
etários analisados pela pes-
quisa.Omaioracesso foi fei-
to a partir dos telefones ce-
lulares: passou de 94,6%pa-

ra 97,0%. Já o acesso por
computadores diminuiu de
63,7% para 56,6%. Na Bahia,
no mesmo período, o au-
mento de pessoas comaces-
so à internet foi de 10,7%,
passando de 7,3 milhões pa-
ra 8,1 milhões, alcançando
60,7% da população. B2

95,5%
é o percentual de pessoas
que acessaram a rede
para mensagens de texto,
voz ou imagens por
aplicativos no Brasil

Já é verão
A estação mais quente do ano começa
oficialmente hoje, embora a Bahia já
registre há muito altas temperaturas e
praias lotadas. O governo estadual
lançou ontem a Operação Verão
2018/2019, ampliando as ações de
segurança pública nas áreas litorâneas,
pontos turísticos e eventos que reúnem
gente da terra e turistas. A2 e A4

Uendel Galter / Ag. A TARDE

ARRECADAÇÃO

Brasileiro
desembolsa
R$ 2,3 tri em
impostos
em2018
Os brasileiros já pagaram
R$ 2,3 trilhões em impostos
em 2018. É a maior arreca-
dação registrada pelo Im-
postômetro desde 2005. A
Bahia arrecadou mais de
R$69bilhões, até odia 20de
dezembro, representando
2,92% do total do País. B3

MINAS GERAIS

Pane em
avião gera
pânico e
cancela
voosnoPaís
Uma grave pane elétrica
obrigouopilotodeumavião
da Latam a fazer um pouso
deemergêncianoaeroporto
de Confins, em Minas Ge-
rais. Por causa do longo pe-
ríodo de interdição da pista,
141 voos foram cancelados
pelo País. B2

INVESTIGAÇÃO

PF faz busca e
apreensão em
endereços de
AécioNeves
A segunda fase da Operação
Ross mirou no senador Aé-
cio Neves (PSDB-MG), com
realizaçãodebuscas emtrês
endereçosaele ligados, ape-
dido da procuradora-geral,
Raquel Dodge. A7

FIM DE
SEMANA

OPINIÃO \ LEITOR

ELIANE CANTANHÊDE

“As bruxas estão
soltas emBrasília,
comdecisões
contundentes” A8

“Será que não sabem
que não se aguenta
mais corrupção?” A2

JOÃO BORGES

BAHIA

Clube pode
‘trocar’ dívida
por reforço B8

FECHAMENTO: 23H06

ANO 107 / Nº 36.411

UM JORNAL
DE OPINIÃO MÚSICA

Concertos de Natal em
diferentes locais
de Salvador 1

CINEMA
ORetorno
deMary
Poppins nas
telonas 3

CÊNICAS
Ex-passo
encerra
temporada
empraias 4

Moisés Silva / Estadão Conteúdo

Por causa do incidente, aeroporto de Confins ficou interditado e as filas se multiplicaram às vésperas do Natal

Jay Maidment / Disney EnterprisesWendell Wagner / Divulgação

Osba se
apresenta
na Concha
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CONFIRA OFERTAS
NESTA EDIÇÃO

CONJUNTURA Depois de um 2018 “fraco”, especialistas apostam em um ambiente mais favorável aos negócios no novo ano

MERCADOPREVÊ ‘RETOMADA’ EM2019

“Ninguém sabe
como (2019) vai
ser. Tudo vai
depender do
cenário econômico,
da geração de
emprego e renda”

LUCAS SPÍNOLA, economista

MEDIDAS DEVEM
‘AJUDAR’ O SETOR

FGTS O Banco Central
anunciou que o valor
máximo dos imóveis
que podem ser
financiados com
recursos do FGTS será
de R$ 1,5 milhão

MAIS CRÉDITO Bancos
agora ficam obrigados
a destinar 65% da
poupança para o
crédito imobiliário

FINANCIAMENTO
Instituições financeiras
que destinarem
recursos para o
financiamento de
imóveis de até R$ 500
mil poderão ter
abatimento na regra
que obriga a destinação
dos 65% da poupança

TAXA DE JUROS Bancos
poderão conceder
crédito diretamente ao
cliente (hoje a maior
parte passa pelo
Sistema Financeiro de
Habitação) e estarão
desobrigados de
observar a taxa de
12%, mais a TR

FÁBIO BITTENCOURT

Um ambiente mais favorável
aos negócios, com taxas de
jurosmaisbaixas,maioroferta
de crédito, e o retorno da con-
fiança do consumidor. O novo
ano ainda não começou, mas
as projeções para 2019 são as
melhores possíveis, afirmam
os especialistas do mercado
imobiliário baiano.
“As perspectivas são boas, o

mercado está virando, dando
indícios de recuperação, não
só na Bahia, como em outros
estados. Temos dados da ex-
pansão do setor, nos vários
segmentos – do baixo, ao alto
padrão”, afirmao sócio diretor
da Conie Empreendimentos,
Henrique Landim.
Para o presidente da Asso-

ciação dos Dirigentes de Em-
presas doMercado Imobiliário
da Bahia (Ademi), Cláudio Cu-
nha, a resolução da crise po-
lítica com as eleições para pre-
sidente, aliada ao “descola-
mento” da economia dessa
área, traz mais do que “espe-

rança” ao setor.
“É a certeza de que teremos

um ano novomelhor do que o
que passou, commuito pouco
lançamento,eumcontextopo-
lítico ruim. A política foi pa-
cificada e, aos poucos, recu-
peramos o nível de confiança.
A inflação está controlada e os
juros mais baixos”, afirma.
“A disponibilidade de imó-

veis (novos) em Salvador é a
mais baixa dos últimos anos.
Faltam unidades em bairros
comoBarra, ImbuíePituba.Há
espaço para a recuperação e
movimento de crescimento. A
tendência é que comecemos
2019 com muitos lançamen-
tos”, fala Cláudio Cunha.
Depois de um2018 “lento”,

o empreiteiro Leonardo Segu-
ra (da construtora Segura e
Santa Emília Empreendimen-
tos Imobiliários) está “otimis-
ta” para 2019. Ele conta que o
mercado em Salvador está
aquecido, com procura tanto
para imóvel residencial, como
para comercial.
“Muitosdosclientesquenos

visitaram ao longo do ano es-
tão voltando agora. Tudo in-
dica que 2019 vai ser melhor.
Muitagente ficousensibilizada
com o ambiente político e re-
solveu deixar o investimento
para depois. Omomento para
bons negócios é agora”, diz.
“O estoque está baixando e

os preços tentem a mudar, ou
melhor, aumentar. Portanto,
diria que a melhor hora para
comprar imóvel é até o pri-

meiro semestre do ano
(2019). Até fevereiro, garan-
timos condições especiais em
três empreendimentos da
construtora”, conta ele.

Cenário ainda “nebuloso”
Paraoespecialistaemfinanças
e professor de economia da
Universidade Salvador (Uni-
facs) Lucas Spínola, o cenário
macroeconômico para 2019,
no entanto, ainda é “bastante

nebuloso”.
Na avaliação dele, o novo

governo não ajuda ao fazer
declarações polêmicas contra
a China – importante parceiro
comercial do Brasil –, e até
mesmo no caso envolvendo a
mudança da embaixada bra-
sileira de Tel Aviv para Jeru-
salém, em Israel.
“Ninguém sabe como vai

ser. Tudo vai depender do ce-
náriomacroeconômico, da ge-
ração de emprego, do imple-
mento da renda. Se isso não
acontecer, o mercado imobi-
liário vai continuar bompara o
investidor especulador”, diz.

Juros bancários
“Se a economia não deslan-
char, a classe média vai en-
contrar dificuldade na contra-
tação do crédito (imobiliário).
A taxa (básica de juros da eco-
nomia) Selic é a mais baixa da
história, mas tem menos di-
nheirocirculando,emuitagen-
te precisando”, afirma ele.
“Daí que os juros dos em-

préstimos bancários não bai-

xam como deveriam”, conta.
Sócio-diretor da Sua Casa

Imobiliária, o corretor Ricardo
Machado diz que, desde ou-
tubro, o setor dá sinais de me-
lhoras. “Uma surpresa boa,
comosclientesvoltandoaligar,
procurar por vendas”, diz.
SegundoMachado, os clien-

tes, inclusive, “estão mais ca-
pitalizados” que antes. “A gen-
tetempercebidoqueelesestão
commais dinheiro para dar de
entrada.Ouseja,passarampor
esse período de crise se capi-
talizando”, afirma Machado.
O corretor destaca que dois

perfisdeconsumidores–oude
empreendimentos imobiliá-
rios vêm se dando melhor na
atual conjuntura: os de alto
padrão e os econômicos.
“Esta semana a OR lançou

um alto padrão, no Horto Flo-
restal, que precisava de imó-
veis com mais de 280 metros
quadrados, como o lançado. E
entre os populares, há opor-
tunidade a partir de R$ 100
mil, indo até R$ 170 mil, e
vendendo muito bem”, diz.

Fotos: Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

Com estoques
baixos, os preços
tendem a aumentar

Bruno Ricci / Divulgação

Disponibilidade de
imóveis novos em
Salvador é pequena
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Negócios
& OPORTUNIDADES

MERCADO A L I M E N TAÇÃO
SAUDÁVEL RIMA COM
NEGÓCIO RENTÁVEL 4
IMAGEM EMPRESAS BUSCAM
SER RECONHECIDAS COMO
BOAS EMPREGADORAS 3

Alessandra Lori / Ag. A TARDE

GILSON JORGE

Depois de três anos com forte
restrição ao crédito, os bancos
voltam a ensaiar a possibilidade
de empréstimos a empresas.
Mas, para as pequenas e médias
empresas que não têm patri-
mônio para oferecer como ga-
rantia, o Sebrae está se propon-
do a incentivar novas formas de
crédito, como editais e finan-
ciamentos coletivos (crowdfun-
ding). Inclusive com empresas
doando a outras empresas.

“Um restaurante que queira
fazer um festival gastronômico
pode fazer crowdfunding, bem
como uma loja que pretenda
fazer um desfile de moda”, ex-
plica Adriana Pereira, técnica do
Sebrae, que apresentou a em-
preendedores no dia 15 o por-
tal 5º do Crédito. O site é man-
tido em parceria com a Fede-
ração do Comércio do Estado da
Bahia (Fecomércio), Federação
das Indústrias do Estado da Ba-
hia (Fieb) e da Federação da
Agricultura e da Pecuária do
Estado da Bahia (Faeb).

O portal 5º do Crédito vai
fornecer semanalmente con-
teúdo voltado para pequenos
e médios empresários. “Todo o
conteúdo que o empreende-
dor pode obter durante uma
consulta presencial ao Sebrae
estará disponível 24 horas por
dia no site”, explica Adriana.

Por enquanto, aderiram ao
portal a Caixa Econômica Fe-
deral e a Desenbahia. Analista
da Unidade de Gestão de Port-
fólio do Sebrae, Diógenes Silva
explica que os limites de cré-
dito são definidos por cada
banco, mas a contratação é fei-
ta via portal.

“As instituições financeiras
avaliarão os contatos dos em-
presários capacitados, consi-
derando as linhas existentes
nos respectivos bancos e os re-
cursos alocados para cada
uma”, diz Silva.

De acordo com o Sebrae, o
diferencial é que a capacitação
prévia e a intermediação da
própria entidade aumentam
as chances de o empresário
conseguir o crédito depois que

FINANÇAS Iniciativa do Sebrae, o portal 5º
do Crédito propõe, além dos empréstimos
bancários tradicionais, novos formatos,
como editais e financiamentos coletivos,
para empresas de pequeno porte

os seus conhecimentos sobre o
setor sejam aprimorados com
dicas que são dadas inclusive
pelos bancos.

“Há muita informação útil
no portal. Só é preciso que esse
conteúdo seja disseminado”,
diz o diretor-presidente do Se-
brae na Bahia, Jorge Khoury.
Para o diretor de estudos e
pesquisas econômicas da As-
sociação Nacional de Executi-
vos de Finanças (Anefac), Mi-
guel de Oliveira, o momento é
de retomada gradual da oferta
de crédito por parte dos ban-
cos. “Mas no caso das peque-
nas e médias empresas pode
haver dificuldades por causa
da falta de garantias”, ressalta
O l i ve i ra .

Prática no exterior
Uma das possibilidades que
estão levadas em considera-
ção pelo Sebrae é o crowd-
funding, inclusive entre em-
presas, uma modalidade bas-
tante difundida em países da
Europa, mas que no Brasil é
praticamente inexistente. “Ve -

mos isso ser feito por artistas,
mas é uma prática que pode
ser adotada pelas empresas”,
defende Adriana.

“É uma prática muito co-
mum em outros países e que
pode ser adotada no Brasil”,
avalia Oliveira.

Mas nem todo mundo se
entusiasma com as novidades,
como o crowdfunding para
empresas. “Essas coisas não
pegam aqui no Brasil. Você co-
meça a fazer, mas nunca vai
a d i a nt e ”, declara o presidente
da Associação Brasileira de Co-
mércio Eletrônico na Bahia
(Abcomm-BA), Júlio Pegna,
para quem na “hora H” o que
conta mesmo é conseguir cré-
dito junto aos bancos. “O pro-
blema é que os pequenos e
médios empresários têm pro-
blemas para apresentar garan-
tias”, disse Pegna.

O caso do Condomínio Solar
Cosol, fundado pelo pesquisa-
dor húngaro Csaba Sulyok, que
é professor da Universidade
Federal da Bahia (Ufba), dá um
pouco de razão ao otimismo de

Oliveira, mas também ao pes-
simismo de Pegna quanto às
novas formas de financiamen-
to. Mesmo tendo vencido um
edital do Senai e outro da Fi-
nep, a empresa responsável
por pequenas usinas de ener-
gia solar ainda tem dificuldade
em atrair investidores-anjo no
Brasil. “Isso está mudando um
pouco, até porque, como a Fi-
nep aporta a maior parte dos
recursos, os riscos são redu-
z i d os ”, diz Sulyok.

O pesquisador considera
que, para startups, tanto o cré-
dito bancário quanto o crowd-
funding são modelos de finan-
ciamento pouco viáveis. Por-
que nenhum inventor vai ar-
riscar seu patrimônio pessoal
como garantia para um pro-
jeto que pode não dar certo. E
por esse mesmo motivo pou-
cas pessoas se animariam ao
crowdfunding. “O investi-
dor-anjo pode ajudar a revo-
lucionar a economia brasileira
apoiando startups. Mas, para
isso, é preciso haver mais cases
de sucesso”, avalia.

MODELOS DE
F I N A N C I A M E N TO

CRÉDITO BANCÁRIO O
Sebrae recomenda que,
ao decidir tomar um
financiamento em um
banco, o empresário
tenha clareza do valor
de que realmente
precisa. O ideal é que
os recursos sejam
usados para aquisição
de bens de capital,
como compra de
equipamento s

CROWDFUNDING É um
financiamento coletivo,
normalmente feito por
meio de plataformas
online, a um
determinado projeto.
Esse recurso é muito
utilizado por artista
quando vão lançar uma
obra. Os doadores têm
como retorno, nesses
casos, apenas a
conclusão de um
trabalho do qual vão
desfrutar. Mas é uma
possibilidade que
também está à
disposição de
empresas. Em julho de
2017, a Comissão de
Valores Mobiliários
(CVM) regulamentou o
crowdfunding de
investimento. Empresas
com receita anual de
até R$ 10 milhões
podem captar até R$ 5
milhões por meio de
p l a t a fo r m a s
autorizadas pela CVM.
É uma modalidade
adequada para projetos
de baixo risco

EDITAIS E nt i d a d e s
como o Senai e a Finep
fazem editais para
projetos inovadores. A
Finep chega a pagar
R$ 1 milhão, desde que
o empreendedor capte
mais R$ 250 mil em
cinco cotas

INVESTIDOR-ANJO Ideal
para startups. É quando
o investidor banca uma
ideia inovadora

A n d re a
trabalha com
co n g e l a d o s

Pe q u e n a s
empresas têm
novos modelos
de crédito

Bruno Aziz

Formato: standard (6 col x 52 cm)
Veiculação: domingo
tarifa cm/col: r$ 78,41
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TURISMO COM 12 MIL KM²,
SALAR DE UYUNI, NA
BOLÍVIA, É O MAIOR
DESERTO DE SAL DO
MUNDO 4

FAROL ANDREA BELTRÃO VAI INTERPRETAR
HEBE NO CINEMA 2

Divulgação

IMAGENS A
exposição virtual
Futuro fora do
tempo: poética,
fotografia e
incertezas será
aberta amanhã, às
17h, no foyer do
Teatro Vila Velha

Leitura

PLURAL
Cassandra Barteló / Divulgação

Os 13 artistas que
integram a mostra
virtual também
lançam, amanhã,
livro homônimo,
eletrônico e
bilíngue

EDUARDA UZÊDA

A partir da indagação “como
pensar o futuro fora do tem-
po?’’, 13 artistas demestrado e
doutorado do Programa de
Pós-Graduação em Artes Vi-
suaisdaEscoladeBelasArtesda
Universidade Federal da Bahia
aceitaramodesafiodeproduzir
uma exposição virtual e um li-
vro que evidenciam o caráter
plural do universo fotográfico.
O resultado são fotos altamen-
te instigantes e criativas.
Trata-se damostra virtual de

fotos Futuro fora do tempo:
poética, fotografia e incertezas
e do livro homônimo, eletrô-
nico e bilíngue (português/in-
glês),publicadopelaEditorada
Universidade Federal da Bahia
(Edufba). A coordenação é do
professor e artista visual Fábio
Gatti, que tem bolsa no Pro-
grama Nacional de Pós-Dou-
torado (Capes/PNPD).
A exposição e o lançamento

do livro dos artistas pesquisa-
dores têm abertura amanhã,
às 17 horas, no foyer do Teatro
VilaVelha.Osvisitantesdevem
deletar damente o imaginário
de fotos emquadros palpáveis
no espaço e mergulhar no
mundo virtual.

QRCodes
Na verdade, todos que foram
ao teatro devem estar muni-
dosdeseuscelularesparaaces-
sar comseus aparelhos as ima-
gens fotográficas emQRCodes
(código de barras bidimensio-
nal que pode ser escaneado
pela maioria dos dispositivos
móveis) que estarão espalha-
das nos piso e paredes do es-
paço, transformado em um
grande ambiente digital.
A exposição e o livro são

resultados da disciplina Lin-
guagem fotográfica: produção
e reflexão, ministrada por Fá-
bio Gatti, do Programa de
Pós-Graduação em Artes Vi-
suaisdaEscoladeBelasArteda
Ufba, que não esconde a sa-
tisfação com o resultado.
“No primeiro dia de aula co-

loquei para os artistas a in-
dagação: comopensaro futuro
fora do tempo?; que era uma
provocação de como a gente
relaciona esta temporalidade
àfotografia”,afirma,acrescen-
tando que a metodologia foi
feita em conjunto.

Narrativas
A exposição traz ummergulho
em diferentes linhas de pes-
quisa que vão desde textos
poéticos até sobreposições de
imagens, passando por expe-
rimentações com a palavra,
macrofotografia, impressão
emobjetos, narrativas abertas
e imagens alteradas por
softwares de edição.
“Cada um focou no seu ob-

jetodeestudo,eomeudesafio
foi o de integrar na mesma
ideia esta turma heterogê-
nea”, afirma Fábio Gatti, que
lembraquedia21,às17horas,
haverá bate-papo com os ar-
tistas do projeto.
São imagens que possibili-

tam muitas leituras. A jorna-
lista Cassandra Barteló, edito-
radoATARDE,umadasartistas
da exposição, fala sobre seu
projeto: “Em Palavras ao tem-
po, a proposta é narrar com
imagens. A partir da provoca-
ção sobre pensar o futuro fora
do tempo, busquei inspiração
em minha atividade profissio-

nalparaabordaranarrativano
jornalismo”, diz.
“É uma espécie demetanar-

rativa, na medida em que nar-
ro a partir de fotografias e com
elementos que permeiam o
universo da prática do jorna-
lismo”, complementa.

Universo paralelo
A artista plástica Daniela Ste-
ele usouumautorretratopara,
dentro da proposta da expo-
sição, sinalizar para os univer-
sos paralelos. Já a fotógrafa
Lara Perl produziu o livro Pe-
queno Guia para um Futuro Fo-
ra do Tempo, onde “superfícies
de água e pedra são combi-
nadas com verbo”.

EXPOSIÇÃO FUTURO FORA DO TEMPO:

POÉTICA, FOTOGRAFIA E INCERTEZAS E

LANÇAMENTO DO LIVRO / AMANHÃ, ÀS

17H / TEMPORADA: QUI A DOM, DAS 17H

ÀS 21H / ATÉ 19 DE AGOSTO / FOYER DO

TEATRO VILA VELHA / PASSEIO PÚBLICO,

CAMPO GRANDE / ENTRADA FRANCA

2

Daniela Steele / Ateliê Candida Specht / Divulgação

Além do Tempo, de Daniela Steele: autorretrato e universo paralelo Nebulosa Azul, do designer e artista gráfico Fernando PJ, remete aos fenômenos celestes e estelares

Seis Acontecimentos, de Gil Maciel: sobreposição de imagens

Pequeno Guia para um Futuro Fora do Tempo: de Lara Perl A obra Alumiação, de Adriano Machado, tem força dramática

Palavras ao tempo,
de Cassandra
Barteló, aborda a
narrativa do
jornalismo

Fernando PJ / Divulgação

Gil Maciel / Divulgação Adriano Machado / Divulgação

Lara Perl / Divulgação

CadErno 2+
Formato: standard (6 col x 52 cm)
Veiculação: diária
tarifa cm/col: r$ 62,72

noVos:
1 pág - R$ 3.179,00
1/2 pág - R$ 2.543,20

sEmInoVos: 
1 pág - R$ 1.650,00
1/2 pág - R$ 825,00
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COMBUSTÍVEIS
Média de preços Salvador / R$

ETANOL GASOLINA DIESEL GNV
3,179 4,469 3,627 2,987

HONDA FIT EXL
E TOYOTA YARIS
XLS, QUAL A
MELHOR
ESCOLHA? 2

Divulgação

VW LANÇA
NOVA VERSÃO
DO POLO E
VIRTUS
PARA PCD 2

Fotos: Marco Antônio Jr. / Ag. A TARDE

Modelo fica
ainda mais
esportivo,
sem perder
a identidade

A SEQUÊNCIA
DE UM LEGADO

A história
do Camaro
O Camaro chegou às
lojas em setembro de
1966 já com a linha 1967
com foco na
esportividade e no preço
baixo, tal qual o Ford
Mustang. No primeiro
ano vendeu 200 mil
unidades e se destacou
nas competições de 1/4
de milha além da Indy
500, quando um Camaro
laranja serviu como Pace
Car entre 1967 e 1969.
Assim como o rival, o
esportivo acessível da
GM teve momentos
infelizes, mas já em 1988
tinha versões com
injeção eletrônica
sequencial. Na sexta
geração continua
brigando ano a ano com
o Mustang pela
preferência do
consumidor.

MARCO ANTÔNIO JR.
Indaiatuba (SP)

Aos 51 anos de idade, o Chevrolet
Camaro mostra o quanto o tempo
lhe fez bem. Em um mercado res-
trito para muscle cars, como o bra-
sileiro, ele continuará fazendo pa-
peldecarrode imagemedesejode
muitos consumidores. E com me-
lhorias pontuais mas bem-vindas.

Atualmente na sexta geração o
Camaro recebeu o primeiro fa-
celift, manteve a motorização V8
de 461 cv e teve pequenas atua-
lizações de estilo. Em resumo, fi-
cou mais tecnológico, mas fez se-
gredo sobre o seu preço, que será
divulgado apenas quando o es-
portivochegaràs lojas,oquedeve
ocorrer no final de janeiro. Se-
guindo o posicionamento do rival
Ford Mustang, espera-se algo em

torno de R$ 315 mil para o cupê e
R$ 350 para o conversível.

Cara nova
Visualmente o Camaro traz nova
grade dianteira formando um V
com o símbolo preto vazado da
marca incrustado na nova barra,
novos para-choques e lanternas
traseiras, estilo já conhecido nos
Estados Unidos e que não foi unâ-
nime: por lá as vendas do carro
caíram 15% no último trimestre
após estas mudanças ao longo
deste ano.

A dianteira ficou mais esportiva,
agora com assinatura das luzes em
LED, o capô que forma quase um
degrau separando o conjunto em
dois níveis e não fosse nossa obri-
gatória placa dianteira, teria uma
dianteira ainda mais arrojada. A
traseira traz um novo conjunto du-

plo oval que sugere duas dimen-
sões,ebemencaixadonopara-cho-
que, solução adotada na linha Im-
pala nos anos 1960 e repetida em
vários veículos GM.

Interior
Mantido o bom acabamento inter-
no na cor preta com bancos em
couro e grandes inscrições “SS”,
destaque para as saídas de ar bem
grandes, a multimídia MyLink de
terceirageraçãocomopçõesdeper-
sonalização de cores e visual mais
simples e intuitivo, além do retro-
visor com câmera que permite am-
pla visão – o que é útil em veículos
com vigia diminuta. O som é as-
sinado pela marca premium Bose.
Com poucas mudanças, vale des-
tacaraboaergonomiadoesportivo
e uma herança vintage mantida na
inscriçãodocarroestampadanovo-

lante e nos bancos.

Ah, o motor
O V8 6,2 litros desenvolve 461 cv
com elevados 62,9 kgfm de tor-
que controlado pelo câmbio de
dez velocidades desenvolvido em
parceria com a Ford (você não leu
errado). A suspensão não teve al-
terações além do conjunto de
pneus que são exclusivos para o
esportivo e a suspensão mantém
o sistema Magnetic Ride Con-
trol™ que reduz para 10 milis-
segundos o tempo de resposta
dos amortecedores e da suspen-
são para uma dimensão mais pre-
cisa. Tem ainda freios Brembo, ra-
diador auxiliar, sistema de modos
deconduçãoalémdoLaunchCon-
trol que ajuda o motorista a ter
melhor performance em acelera-
ções de 0-100km/h que o Camaro

cumpre em 4,2 segundos e ainda
o modo Burnout, itens que o Ford
já dispõe e que a agora o Camaro
também oferece.

Ao ligar o carro, o ruído só apa-
rece na hora de acelerar. A sus-
pensão que tem amortecedores
com controle magnético reduz ao
máximo o tempo de respostas,
mas no circuito preparado para o
evento, isso quase não foi per-
cebido. O câmbio de dez marchas
oferece torque elevado e bom
controle para manter o carro na
trajetória o tempo todo, no modo
manualenoautomático.Osfreios
atuam com força graças ao con-
junto Brembo com imensos discos
e sistema de quatro pistões. As-
sim, o Camaro entrega diversão
ao volante e espera travar em
2019 uma briga de igual para
igual com seu lendário rival.

COM MELHORIAS VISUAIS
E NO CONTEÚDO, CAMARO

VEM MAIS POTENTE
PARA ENFRENTAR SEU
ARQUIRRIVAL MUSTANG

O motor é V8 de
461 cv e o câmbio
é automático de
10 marchas

Divulgação

Formato: standard (6 col x 52 cm)
Veiculação: quarta-feira
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Formatos ComErCIaIs

Página dupla

  45 x 26cm

*Material sem sangria e sem marcas de corte

1 Página 1/2 Página

2/3 Página 1/3 Página

21,1
x

26,1cm 21,1
x

13cm

14 cm
x

26,1cm

6,
7c

m
 x

 2
6,

1c
m

Revista Muito
Formato: revista (21,1 x 26,1 cm) / Veiculação: domingo

GoVErno/sErVIÇo/IndÚstrIa/VarEJo/mErCado ImoBILIÁrIo

mErCado FInanCEIro

Página indeterminada

2/3 Página vertical

1/2 Página horizontal

1/3 Página vertical

R$ 19.649,95

R$ 16.626,38

R$ 12.091,68

R$ 7.558,27

Papel
da capa e
do miolo:
Exu 65g
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PRODUTOS ENCARTADOS

* Não válido para Governo e Mercado Financeiro.

Valor/milheiro: r$ 1.381,64

Mínimo de 05 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

Formato dias úteis: 33 x 15 cm
Formato domingo: 34 x 15 cm

Valor/unidade: r$ 2,67

Mínimo de 01 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

Formato encarte: 31 x 27 cm
Formato marcador: 08 x 06 cm

Valor/unidade: r$ 2,54

Mínimo de 05 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

Formato: sugerido pelo cliente, 
aprovado pelo Depart. de Marketing 
do Grupo A TARDE

Valor/unidade: r$ 2,54

Mínimo de 05 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

Formato aberto: 31 x 28 cm
Formato fechado: 31 x 14 cm

Valor/unidade: r$ 3,45

Formato dias úteis: 33 x 10 cm
Formato domingo: 34 x 10 cm

Mínimo de 01 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

CInta EnCartE marCador EnCartE CLIPs EnCartE mEIa CaPaCInta + ELEmEnto
(Apliques, encartes ou revistas) EnCartE VarEJo

Formato máximo: 28 x 30 cm

Valor/milheiro: r$ 604,69

Mínimo de 05 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

EnVELoPE PromoCIonaL

Formato: 42 x 32 cm (conforme gabarito)
Identificação: “Publicidade” (frente e verso)

Valor/unidade r$ 2,54

Mínimo de 05 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

EnCartE rEVIsta mUIto

Valor/milheiro: r$ 190,67

Mínimo de 05 mil unidades
OBS.: Produzido pelo cliente.

Formato máximo: 21,1 x 26,1 cm

CaPa PromoCIonaL
02 páginas (frente e verso)

Valor/unidade: r$ 3,18

Área livre para layout (conforme 
gabarito) Frente: 28,5 x 43 cm
Verso: 28,5 x 47 cm

Mínimo de 05 mil unidades
Papel kruger / OBS.: Produzido pelo 
Jornal A TARDE com layout do cliente.

CaPa PromoCIonaL 
04 PÁGInas

Valor da unidade: r$ 6,36

Área livre para layout /Frente: 
28,5 x 43 cm /  Miolo: 59,2 x 47 cm
Verso: 28,5 x 47 cm

Mínimo de 05 mil unidades
Papel kruger / OBS.: Produzido pelo 
Jornal A TARDE com layout do cliente.

CaPa PromoCIonaL 
na rEVIsta mUIto

Investimento:: r$ 74.998,44

Formato: 21,1 x 26,1 cm / Número de páginas: 04
Papel: Couché 115 gramas / Fechamento e material: 
10 dias antes da data de circulação da revista

OBS.: Capa promocional com 04 páginas.
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APARTAMENTOS

AQUÁRIUS

3 QUARTOS 116m2, suíte, sala
amp l i ada , ga r agens , l a z e r.
R$560.000,00. ✆3037-0880.
CódAP2260. CRECI/J 1687

3 QUARTOS dependências, es-
paçosissimo, varanda, piscina,
a c a d e m i a , q u a d r a .
R$460.000,00 ✆(71)98775-
6291. CRECI 3824

AV. CENTENÁRIO

3 QUARTOS Armários, Nascente,
Garagem Coberta, Elevador, Sa-
lão Festa, quadra de esporte,
R$250.000,00. ✆(71)98714-
8553.

BARBALHO

2 QUARTOS Dependência, armá-
rios, garagem. R$180.000,00.
✆(71)99125-6663. CRECI 669

BARRA

2/4
Suíte, armários, nas-
cente, varanda, gara-
gens, elevadores, ar
condicionado. Ótima
o p o r t u n i d a d e !
✆(71)99938-9524.
3 QUARTOS ✆99921-3003
109m2, reformado,armários
MDF, nascente total, 02 elevado-
res, dependências completas,
rua tranquila.

PORTO DA BARRA 3 quar tos,
127m2, armár ios, garagens.
R$750.000,00✆3037-0880. Có-
dAP2350. CRECI/J 1687.

BROTAS

1 QUARTO Sala, Cozinha, Próxi-
mo Metrô, Boa Vista de Brotas
✆(71)99129-3261.
3 QUARTOS R$260.000,00
Totais, Ármários, Suíte, Varanda,
Aceita Automovel ✆(71)99967-
4047, ✆(71)99923-3034. CRE-
CI/J 1074

CABULA

3 QUARTOS suíte, nascente,
aceito car ta. R$215.000,00.
Resga t e . ✆98681 -2759 /
98657-7097.

3 QUARTOS suíte, varanda, ga-
ragem, reformado. Silveira Mar-
tinas. R$370.000,00.✆98681-
2759/ 986577097.

CAMINHO DAS
ÁRVORES

3 QUARTOS R$530.000,00
armários, varanda, dependência,
garagens, piscina ✆(71)99967-
4047, 99923-3034 www.ne-
whouse.imb.br CRECI/J 1074
3 QUARTOS Suíte, banheiros, ar-
mários, piscina, duas garagens,
novo.✆(71)99965-3726.

MANDARIM Shopping. 1/4 mo-
bi l iado, total infraestr utura
330.000,000. ✆(71)3395-
4999 , ✆ (71)99914 -1635
✆(71)98881-6345. CRECI 5258

UMA SUÍTE PRONTO, piscina, fit-
ness, manobrista, próximo Salva-
dor Shopping. Ótimo Investimento
para aluguel R$275.000,00.
✆(71)3264-8700 CRECI PJ1063.

CANDEAL

3 QUARTOS R$315.000,00
Amplo, armários, Opor tunidade.
✆(71)99967-4047, 99923-3034
www.newhouse.imb.br CRECI/J
1074

CENTRO

3 QUARTOS Dependência, 105m2,
R$219 .000 ,00 . Po l i t eama.
✆(71)3019-6577, (71)99143-
4677. CRECI 4216

A NELSON DOURADO Avenida
Sete, 1/4, sala, suíte ,banheiro,
cozinha, elevador R$87.000,00
opor tunidade! ✆(71)3491-
1116, 98687-0625 CRECI 1688

CIDADE JARDIM

3 QUARTOS ✆3037-0880
105m2, suíte, armários, 3 gara-
gens, lazer. R$540.000,00, Có-
dAP1843. CRECI/J 1687..

COSTA AZUL

2 QUARTOS R$270.000,00
Armários, Suíte, Dependência,
Re f o rmado . www.newhou -
se . imb .b r. ✆99967 -4047 ,
99923-3034 CRECI/J 1074
3 QUARTOS R$320.000,00
Outro R$350.000,00, Armários,
Va r anda , La z e r, Ga r agens ,
✆99967-4047, 99923-3034
CRECI/J 1074

FEDERAÇÃO

CARDEAL SILVA 1/4, Sala, Nas-
cente, Vazio, Garagem Cober ta,
P r ó x i m o F a c u l d a d e s .
R$180.000,00. ✆(71)99969-
3089, Fotos. CRECI 5342

GRAÇA

4 QUARTOS Suíte, Edíficio Vila
Palma/ Vila Velha, 2 vagas soltas,
infraestrutura, depósito, estacio-
n a m e n t o v i s i t a n t e s .
✆(71)99996-9970. CRECI 17032

OITO DEZEMBRO 3 suítes, 128m2,
a r m á r i o s , g a r a g e n s .
R$750.000,00✆3037-0880. Có-
dAP1344. CRECI/J 1687. .

OPORTUNIDADE! Itagaira ótima
para consultório médico, 152m2,
com 2 garagens, ótima localiza-
ç ã o e f á c i l a c e s s o .
✆(71)99319-5967 (Whatsapp)/
www.carvalhoebrait.com.br

HORTO FLORESTAL

4 QUARTOS ✆(71)3264-8702,
Mansão Lorenzo Bermini, 199m2,
3 suítes, lavabo, armários, gara-
gens, infraestrutura. Cod:833468.
CRECI PJ1063.

ALBALONGA 4 suítes, 243m2,
d eco r ado , l a z e r comp l e t o .
R$1.850.000,00. ✆(71)3037-
0880, CódAP2330. CRECI/J 1687.
. .

ITAIGARA

3 QUARTOS 3264-8702, Morada
do Parque, piscina, 87m2, gara-
gem, exce len te loca l i zação
Cod.836533 CRECI PJ1063.

3 QUARTOS Totais, Armários, Va-
randa, Duas Garagens, www.ne-
whouse.imb.br ✆(71)99923-
3034, (71)99967-4047. CRECI/J
1074

ITAIGARA

3 QUARTOS suíte, LANÇAMEN-
TO, nascente, piso, varanda, lava-
bo, pastilhado, dependência com-
pleta. CONDIÇÕES FACILITADAS.
✆(71)3264-8700 CRECI PJ1063.

3 QUARTOS totais, suíte, 94m2,
armários, garagens soltas, lazer.
R$510.000,00.✆3037-0880.Có-
dAP2068.CRECI/J 1687.

5 QUARTOS 3264-8702, Maurice
Ravel, 4 suítes, 237m2, lavabo,
dependência completa, garagens,
total infraestrutura. COD:807494
CRECI PJ1063.

ALTO DO PARQUE 4/4, súite, ar-
mários, garagens, R$560.000,00,
3037-0880, CódAP1247. CRECI/
J 1687

WANDERLEY PINHO 3/4, 150m2,
a rmá r i o s , g a r agens , l a z e r.
R$530.000,00✆3037-0880. Có-
dAP2178. . CRECI/J 1687.

JARDIM ARMAÇÃO

2 QUARTOS R$400.000,00
Armários, varanda, vista mar.
✆(71)99923-3034, (71)99967-
4047 www.newhouse.imb.br
CRECI/J 1074
3 QUARTOS Revertido 4 quartos,
R$550.000,00, armários, área
1 0 6m 2 , l a z e r, g a r a g e n s ,
(71)99967-4047, ✆(71)99923-
3034, www.newhouse.imb.br
CRECI/J 1074

ONDINA

4 QUARTOS Suíte, dependên-
cia, Jardim Apipema, Rua Sa-
bino Silva, Edf. Saint Mathieu,
A p a r t a m e n t o 7 0 2 .
✆(75)99900-1793 (Silas).

OUTROS BAIRROS

VILA CANÁRIA novissimos. 2/4
e 3/4. Ótima localização. A par-
tir R$75.000,00 ✆(71)3395-
4999 , ✆ (71)99914 -1635
✆(71)98881-6345.

PARALELA

2 QUAR TOS N o v a C i d a d e
R$130.000,00, R$100.000,00.
Aceito Financiamento. Próximo
F a c u l d a d e J o r g e Am a d o .
www. p t n e g o c i o s imo b i l i a -
rios.com.br ✆(71)99976-7974,
(71)3178-2643.

3 QUARTOS
3 QUARTOS Para le la Park .
R$990,00 condominio incluso
✆(71)98845-0342
✆(71)98829-0342
3 QUARTOS Para le la Park .
R$990,00 condominio incluso.
✆(71)98845-0342

PATAMARES

3 QUARTOS 4/4, Suítes, PRON-
TO, nascente, piscina, quadra, tê-
nis, salão festas, próximo praia,
apar tir R$680.000,00. ✆3264-
8700. CRECI PJ1063.

PERNAMBUÉS

2 QUARTOS PRONTO, suíte, qua-
dra, piscina, garagem, piso, NAS-
CENTE. ✆3264-8700. CRECI
PJ1063.

PIATÃ

APARTAMENTO 117m2, 3 Quartos
suíte, lavabo, varanda, gara-
gem, 300m praia, acabamento de
p r ime i r a , R $ 380 . 0 0 0 , 0 0 .
✆(71)999950488. (Com propri-
etário, através de seu procura-
dor).

PITUBA

1 QUARTO R$195.000,00
armários. ✆(71)99923-3034,
99967-4047 CRECI/J 1074

1 SUÍTE 3264-8700, PRONTO,
vista mar, piso, piscina, lavande-
ria, fitness, bairro com serviços
completo. R$ 235.000,00. CRECI
PJ1063.

2 QUARTOS R$300.000,00
armários, dependência. www.ne-
whouse.imb.br ✆(71)99967-
4047, (71)99923-3034 CRECI/J
1074
2 QUARTOS reversível, depen-
dências, vista mar, elevadores,
garagem. Nascente. Portaria 24h.
✆(71)98776-9328.

3 QUARTOS 3264-8702, Lotea-
mento Aquarius, novo, luxo, 2 ga-
ragens, 105m2. Cod: 836132.
CRECI PJ1063.

3 QUARTOS R$275.000,00;
R$315.000,00; R$360.000,00.
Piscina. ✆(71)98775-6291.
CRECI 3824

3 QUARTOS R$350.000,00
armários, dependência. www.ne-
whouse.imb.br ✆(71)99967-
4047, (71)99923-3034 CRECI/J
1074
3 QUARTOS R$400.000,00
nascente, piscina, garagem, lo-
calizadíssimo. ✆(71)99338-
7205.

3 QUARTOS suíte, LANÇAMEN-
TO, nascente, piso, varanda, lava-
bo, pastilhado, dependência com-
pleta. CONDIÇÕES FACILITADAS.
✆(71)3264-8700 CRECI PJ1063.

4 QUARTOS R$525.000,00
armários, suíte, 200m2, vista mar,
Opor tunidade! ✆(71)99923-
3034, 99967-4047 CRECI/J 1074

MAGALHÃES NETO 1 quar to,
50m2, armários, elevadores, ga-
ragem, R$180.000,00, ✆3037-
0880, CódAP2375, . , CRECI/J
1687.

PITUBA VILLE Reformado,
Mansão Duque de York, 240m2,
nascente, 4 garagens, reforma-
do, ar e armários em todos os
ambientes.✆(71)99986-4444.

RUA CEARÁ 4/4, 3 suítes, 214m2,
4 g a r a g e n s .
R$850.000,00.✆3037-0880. Có-
dAP1984. CRECI/J 1687.

TORRECHIARA 4 suítes, 244m2,
andar alto, 4 garagens soltas.
R$1.600.000,00 ✆(71)3037-
0880, CódAP2315 .CRECI/J 1687.
.

PRAIAS DO FLAMENGO

2 QUARTOS Condominio Fecha-
do, frente piscina, segurança 24h,
churrasqueira, garagem, todo re-
formado. 100 metros praia, quita-
d o . D i r e t o P r o p r i e t á r i a .
R$270.000,00 ✆(71)99396-
9633✆(61)98279-2229 atende
pelo Whatsapp

RIO VERMELHO

1 QUARTO REVERSÍVEL, suíte,
Celebration. PRONTO, nascente,
piscina vista mar. R$530.000,00.
✆(71)99301-5301 www.brasil-
brokers.com.br CRECI PJ1063.

3 QUARTOS totais, 102m2, suíte,
va randão , v i s t a mar, novo .
R$600.000,00 ✆ (71)3037 -
0880,CódAP1960. CRECI/J 1687.

STIEP

3 QUARTOS totais, suíte, varan-
da, 2 garagens, alto, piscina, qua-
dra, completo, R$490.000,00
✆(71)99969-3089. CRECI 5342

VILA LAURA

2 QUARTOS R$167.000,00
Armários, escada ✆(71)99967-
4047. www.newhouse.imb.br
CRECI/J 1074

VITÓRIA

3 QUARTOS 3264-8702, Palais Du
Versant, 130m, suítes, varandas,
frente mar, garagens, infraestrutu-
ra. Cod: 813841 CRECI PJ1063.

3 QUARTOS ✆3264-8702, Por-
tão do Mar, vista mar, 123m2,
varanda, dependência, armá-
rios, garagens varanda. Cod:
837422. CRECI PJ1063.

3 QUARTOS Suítes, Decorado,
Garagem. ✆(71)99965-4727.
CRECI 3957.

4 SUÍTES, ✆3264-8702, Porto
Victoria, vista mar, garagens,
200m2, pier, armários, depen-
dência, varanda. Cod:792186.
CRECI PJ1063.

PORTÃO DO MAR ✆3037-0880
3 quar tos, suí te , v is ta baía.
R$880.000,00, CódAP2332.
CRECI/J 1687..

CASAS

BARRIS

3 QUARTOS 2 Banheiros, varan-
da, ampla área de serviço,
1 6 6 , 8 5m 2 . R$440 . 0 0 0 , 0 0
✆(71)99247-0407 WhatsApp

NELSON DOURADO Casarão
com 720m2, ideal para hotel,
Churrascaria, prédio comercial
e t c . R $ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
✆(71)3491-1116, 99354-0000
CRECI 1688

BROTAS

ENGENHO Velho de Brotas. 3/4,
suíte, garagem, reformadíssima.
Ó t i m a o p o r t u n i d a d e !
✆(71)98789-0459.

CAJAZEIRAS

PRÉDIO Cajazeiras IX. 02 casas
e ponto comercial.✆(71)3395-
4999, ✆98881-6345, 99914-
1635. CRECI 5258

CENTRO

A NELSON DOURADO 7/4, 2
salas, 2 cozinhas, área serviço,
banhe i ros , qu in ta l g rande
R$260.000,00 opor tunidade!
✆(71)3491-1116, 98687-0625
CRECI 1688

IAPI

A NELSON DOURADO Cidade
Nova 2/4, 2 salas, cozinha, área,
varanda, cozinha, ventilada,
R$57.000,00 recebo carro.
✆(71)3491-1116, 99354-0000
CRECI 1688

ILHA DE ITAPARICA

ARATUBA , 3 / 4 a p a r t i r d e
R$129.000,00. 2/4, R$79.000,00.
condomínio, escritura, 100m praia.
proprietaria.✆(71)98743-5204,
3638-2884, (71)98602-1412.

ITAPARICA,
casa, frente mar, Junto SESC, 6/
4, suítes, área verde, mobiliada,
R$680.000,00. ✆(71)99935-
6960.

IMBUÍ

A NELSON DOURADO 2/4 sala,
cozinha, térrea, banheiro, área de
serviço, R$47.000,00. Troco
ca r r o . ✆ ( 71 )3491 -1116 ,
98687-0625 CRECI 1688

ITAPUÃ

2 QUARTOS R$230.000,00
Armários, Piscina, Village, Ótima
Localização ✆(71)99967-4047,
(71)99923-3034. www.newhou-
se.imb.br CRECI/J 1074

4 SUÍTES condominio Fechado.
R$800.000,00 ✆(71)99971-
9259

LITORAL NORTE

JACUÍPE Condomínio, 2/4 suíte.
R $ 1 2 9 . 0 0 0 , 0 0 , s i n a l :
R$25.000,00. ✆(71)99717-
6242, (71)99643-4971.

PITUBA

RIO DE JANEIRO 4 quar tos,
1 6 7m 2 , s u í t e s , g a r a g e n s ,
R$700.000,00, ✆3037-0880,
CódAP2292, CRECI/J 1687. .

RIO VERMELHO

4 QUARTOS Sala, Área, Alto da
S e r e i a , R $ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ,
✆(71)99233-4809, (71)98662-
5158.

VITÓRIA

NELSON DOURADO, 5/4, salas,
cozinha, dependências, gara-
gem, R$950.000,00 Opor tuni-
d ade . ✆ ( 71 ) 3491 -1116 ,
99354-0000 CRECI 1688

OUTROS

CHÁCARAS E SÍTIOS

A N E L S O N D O U R A D O
21.000m2, duas casas mobilha-
da, arvores, etc. R$340.000,00.
✆(71)3491-1116, 98687-0625
CRECI 1688

ABRANTES sítio 5.000m2, com
casa, arvores frutiferas, próxi-
mo pedágio. ✆(71)98869-
8929
VENDO Sítio, Simões Filho, arbo-
rizado.✆(71)98713-0849.

PONTOS COMERCIAIS

LAURO de Freitas! Passo lancho-
nete, padaria e Mercadinho Villas
do Atlântico. Ótima Localização!
R$150.000,00 ✆(71)99357-
3250
PASSO Padaria em Itapuã, Próxi-
mo escola, Ponto Ônibus. Aceito
Automóvel como parte de paga-
mento.✆(71)99298-2244.
VASCO DA GAMA Prédio Comer-
cial com Galpão. Frente Rua,
Aceito Troca.✆99962-9402.
VENDO Mercado. Excelente fatu-
ramento.✆(71)98866-0386

SALAS E LOJAS

AV. TANCREDO NEVES, Salas
2 6 m 2 , R $ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ,
✆(71)99923-3034,(71)99967-
4047,www.newhouse.imb.br
CRECI/J 1074
CIDADELA Profissional Center,
vendo sala, 30m2, garagem.
✆(71)4101-1827, (71)98249-
8855.

MULTIPLUS EMPRESARIAL
23m2, nascente, nova, original
constr utora. R$140.000,00.
✆3037-0880, . CódSA0054,
CRECI/J 1687 .

TERRENOS GDE.
SALVADOR

A NELSON DOURADO Amourei-
ra Ilha, frente mar, 6.000m2,
plano, R$800.000,00 Vista Lin-
da! ✆(71)3491-1116, 98687-
0625 CRECI 1688
EXCELENTE Oportunidade! Terre-
no 1000m2 próximo a Tend Tudo,
Lauro de Freitas. R$900.000,00
✆(71)98128-0513

TERRENOS URBANOS

CAJAZEIRAS 11 lotes a par tir
R$22.000,00. Condominio fe-
c h a d o , i n f r a e s t r u t u r a .
✆(71)3395-4999, ✆98881-
6345, 99914-1635. CRECI 5258

APARTAMENTOS

BARRA

3 QUARTOS ✆3330-1511
suítes, armários, garagens, infra-
estrutura, vista mar. www.kelsor-
fernandes.com.br CRECI/J 790
3 QUAR TOS R$ 1 . 3 0 0 , 0 0 .
✆(71)98608-0313 CRECI 21286
BARRA AVENIDA alugo quarto sala
mobiliado.✆(65)8135-7098.

BROTAS

2 QUARTOS ✆3330-1511
suíte, varanda, dependências.
www.kelsorfernandes.com.br
CRECI/J 790

BROTAS

3 QUARTOS ✆3330-1511
d e p e n d ê n c i a s , a r m á r i o s ,
R$800,00 www.kelsorfernan-
des.com.br CRECI/J 790

CABULA

DORON, 1/4, sala, cozinha, ba-
nheiro. R$470,00 ✆(71)98629-
8739.

CAMPO GRANDE

1 QUARTO Sa la , mob i l i ado .
R$900,00. ✆(71)99904-5769
CRECI 21286

CENTRO

1 QUARTO Kitnet, cozinha, ba-
nhe i ro , e levador. R$550,00
✆(71)3248-1709

CIDADE JARDIM

4 QUARTOS suíte, varanda, ar-
marios, piscina, quadra poles-
po r t i v a , l u x o . C r e c i 5466 .
✆(71)99682-6369, 3388-1410.

COSTA AZUL

2 QUARTOS ✆3330-1511
d e p e n d ê n c i a s , g a r a g em .
www.kelsorfernandes.com.br
CRECI/J 790
2 QUARTOS Armários, dependên-
c i a , s u í t e , C o s t a L e s t e .
R$1.100,00. ✆(71)3342-3500
www.newhouse.imb.br CRECI/J
1074

GARIBALDI

2 QUARTOS ✆3330-1511
suíte, armários, dependências.
www.kelsorfernandes.com.br
CRECI/J 790

ITAPUÃ

1 QUARTO ✆(71)98190-9073
e s a l a . ó t ima l o c a l i z a ç ão .
✆(71)3249-0724
2 QUARTOS ✆(71)98190-9073
Novíssimo, Ótima localização!
✆(71)3249-0724
APARTAMENTO mobilíado,perto

do mar.✆(71)99611-6006.

LIBERDADE

2 QUARTOS R$700,00
Damião de Goes, segundo andar.
✆(71)3329-6086, (71)99122-
2435.

MATATU

2 QUARTOS ✆3330-1511
suíte, garagens, novo. www.kel-
sorfernandes.com.br CRECI/J 790

NAZARÉ

3 QUARTOS ✆3330-1511
suíte, dependências. www.kelsor-
fernandes.com.br CRECI/J 790

OUTROS BAIRROS

2 QUARTOS Pa u d a L ima .

✆98867-8604

PITUBA

1 QUARTO Armários, R$750,00,
Joia do Sol ✆(71)3342-3500
www.newhouse.imb.br CRECI/J
1074
1 QUARTO Armários, R$800,00,
Mar Baltico ✆(71)3342-3500
www.newhouse.imb.br CRECI/J
1074

1 QUARTO R$1.400,00
aréa serviço, 56m2, banheiros,
decorado, garagem. Próximo
Igreja.✆(71)99134-8332

2 QUARTOS ✆3330-1511
suíte, garagens, infraestrutura.
www.kelsorfernandes.com.br
CRECI/J 790
2 QUARTOS piscina, academia,
salão de festa, varanda e gara-
gem.✆(71)98786-9342

SÃO RAFAEL

2 QUARTOS Depend ênc i a ,
R$600,00. ✆(71)99125-6663.
CRECI 669
2 QUARTOS sala, cozinha, ba-
nheiro, colina Pituaçu. Rua B3.
R$700,00.✆(71)98877-4142

STIEP

1 QUARTO sala, cozinha ameri-
cana, banheiro, armários, área
serviço, garagem privativa, in-
fraestrutura, R$1.550,00 (inclu-
so condomínio, água, IPTU).
✆(71)98193-8287 (Zap).

TEMPORADA

2 QUARTOS decorado, mobilia-
do, suíte, 2 sanitários, área ser-
viço, garagem, ventilado. Barra.
✆(71)98830-1949

2 QUARTOS sala, mobiliado,
Frente mar. Temporada ou anu-
al . Local izad íss imo. Ót ima
Opor tunidade! ✆(71)99112-
3474, (71)99953-8031

VILA LAURA

1 QUARTO ✆3330-1511
sala, garagem. www.kelsorfer-
nandes.com.br CRECI/J 790
2 QUARTOS ✆3330-1511
sanitário, armário cozinha, gara-
gem, R$700,00. www.kelsorfer-
nandes.com.br CRECI/J 790
2 QUARTOS Suíte, Armários, Es-
cada.✆(71)3342-3500 www.ne-
whouse.imb.br CRECI/J 1074
3 QUARTOS ✆3330-1511
dependências, armários, eleva-
dor, garagem. www.kelsorfernan-
des.com.br CRECI/J 790

SALVADOR, 15 DE JANEIRO DE 2019
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FORMATOS COMERCIAIS 
(CLASSIFICADOS)

PatroCínIos
a – Patrocínio VIP

F – Patrocínio com rodapé (capa)

Formato: 9 col x 3 cm Investimento mensal: r$ 13.590,50

Formato: 9 col x 3 cm Investimento mensal: r$ 13.590,50

sEÇão
C – Patrocínio de seção

Formato: 1 col x 4 cm Investimento mensal: r$ 2.013,78

Disponível somente no Caderno Populares.

LEGEnda
B1 – Formato 1

B2 – Formato 2

Formato: 2 col x 5 cm Investimento: r$ 5.033,80/mês

Formato: 1 col x 5 cm Investimento: r$ 2.516,90/mês

rEtranCa
d – retranca ou rodapé de retranca

Formato: 1 col x 4 cm Investimento mensal: r$ 2.013,78

observações:

Cor para os patrocínios: P&B ou Color. Varia de acordo com a programação 
dos anúncios por palavra. Todos os layouts devem ser enviados nas duas 
versões.

*Investimento para 30 dias de veiculação. 
Para customizações, consultar o Departamento Comercial.

VEÍCULOS
Compra & Venda

EMPREGOS
Cursos & Concursos

DIVERSOS
Negócios & Pessoal

IMÓVEIS
Venda & Aluguel

CONFIRA
AS OFERTAS

DO INTERIOR

PITUBA

PITUBA

PITUBA

PITUBA

PITUBA

PITUBA

PITUBA

PITUBA

PITUBA

PITUBA

PITUBA

PITUBA

PITUBA

PITUBA

PITUBA

PITUBA

A

C

D

F

B1 B1 B1B2 B1
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CoLUnaGEm standard CLassIFICados

Al
tu

ra
: 5

2 
cm

4 col

12,5 cm

1 col

3 cm

2 col

6,2 cm

3 col

9,4 cm

5 col

15,7 cm

6 col

18,9 cm

7 col

22,1 cm

8 col

25,3 cm

9 col

28,5 cm 59,2 cm

Página dupla central

Formato standard CLassIFICados

1 Página
9 col (28,5 cm) x 52 cm

468 cm/col

r$ 27.523,08

1/2 Página
9 col (28,5 cm) x 26 cm

234 cm/col

r$ 13.761,54

1/4 Página
5 col (15,7 cm) x 26 cm

130 cm/col

r$ 7.645,30

rodapé
9 col (28,5 cm) x 10 cm

90 cm/col

r$ 5.292,90

1/8 Página
4 col (12,5 cm) x 15 cm

60 cm/col

r$ 3.528,60

rouba-página
7 col (22,1 cm) x 40 cm

280 cm/col

r$ 16.446,80

FORMATOS E COLUNAGEM
(CLASSIFICADOS)
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Caderno 2

Caderno 2

Muito

Caderno 2

Imobiliário

A TARDE Autos

Caderno 2

A TARDE Cad 1

Populares 

Caderno 2

Negócios & Oportunidades

(Noticiário)

Caderno 2

Caderno 2

A TARDE Cad 1

A TARDE Cad 1

Populares

CADERNO

Segunda-feira

Quarta-feira

Domingo

Sexta-feira

Sábado

Quarta-feira

Domingo

Ter. a sáb.

Ter. a sáb.

Terça-feira

Domingo

Quinta-feira

Sábado

Segunda-feira

Domingo

Dom. a seg.

DIA DE PUBLICAÇÃO

CA
D

ER
N

O
S 

D
IÁ

RI
O

S
CA

D.
 S

EM
AN

AI
S

Sexta-feira | 14h

Segunda-feira | 12h

Quinta-feira | 18h*

Quarta-feira | 12h

Quarta-feira | 18h

Sexta-feira | 18h

Terça-feira | 18h

15h da véspera

16h da véspera

Sexta-feira | 18h

Quarta-feira | 18h

Terça-feira | 12h

Quarta-feira | 18h

Sexta-feira | 18h

Sexta-feira | 16h

Sexta-feira | 16h

PRAZO DE RESERVA

Sexta-feira | 18h

Segunda-feira | 18h

Sexta-feira | 18h*

Quarta-feira | 18h

Sexta-feira | 12h

Segunda-feira | 12h

Quinta-feira | 18h

16h da véspera

18h da véspera

Sexta-feira | 18h

Sexta-feira | 12h

Terça-feira | 18h

Quinta-feira | 18h

Sexta-feira | 18h

Sexta-feira | 18h

Sexta-feira | 18h

PRAZO DE MATERIAL

*Semana anterior à publicação.

PRAZOS
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OBSERVAÇÕES GERAIS

- Encartes com conteúdo editorial: consultar o Departamento Comercial.
- Quantidade mínima de 1.000 (mil) exemplares.
- Cada lâmina equivale a 2 páginas (frente e verso),
formato máximo de tabloide 24 x 29 cm.
- Uma lâmina no formato standard equivale a 2 (duas) lâminas no formato tabloide.
- O material deve ser produzido pelo cliente e entregue na sede do Jornal A TARDE em 
até dois dias úteis antes da publicação, juntamente com a nota fiscal para a confe-
rência dos dados.

oBsErVaÇõEs dos EnCartEs:

- Em situações especiais, A TARDE reserva-se o direito de não publicar um 
determinado anúncio.

- Posição de anúncios indeterminados (color) fica limitada aos espaços colo-
ridos disponíveis na edição.

- Anúncio na capa de Populares: altura máxima de 41 cm ou página inteira 
(se não houver veiculação do Índice VIP).

- Os pedidos de inserções deverão ser enviados com, no mínimo, 24h antes 
da primeira exibição.

- Os materiais para exibição deverão ser enviados até as 17h30 do dia ante-
rior à primeira exibição. No caso de finais de semana deverão ser enviados 
até as 18h da sexta-feira. Em casos de formatos e cadernos especiais, consul-
tar o Departamento Comercial.

- Os materiais deverão ser enviados pelas agências ou clientes na extensão 
estabelecida pela área técnica.

- Os pedidos de inserções e materiais deverão ser enviados apenas para os 
executivos comerciais e assistentes comerciais.

- Acréscimo de 30% para anúncios com formato diferenciado.

- Valor para determinação de página não especificada na tabela sob consulta.

- Acréscimo para a multiplicidade de assinatura de 10% por marca adicional.

- Anúncios iguais ou superiores ao formato de 1/2 página (09 col x 26 cm do 
Classificados ou 6 col x 26 cm do indeterminado) terão prioridade sobre os 
menores.

- Anúncios que não se caracterizam dentro dos padrões considerados conven-
cionais deverão conter, na parte superior em, no mínimo, corpo 7, a frase: 
“Informe Publicitário”.

- Pedidos de inserção para anúncios de publicidade eleitoral, informe publicitário, ex-
pressão de opinião, denúncia ou transcrição devem ser enviados com 48h de antece-
dência para a avaliação da redação, com firma reconhecida (original) anexa. Esse tipo 
de anúncio deve ser caracterizado como Informe Publicitário e seu texto deve ter uma 
tipografia diferenciada  da utilizada por A TARDE.

- Para o cancelamento de anúncios antes da publicação, o contato deve ser feito 
por carta ou e-mail enviado ao setor de Atendimento Comercial, com cópia do pe-
dido de inserção especificando a partir de que data o anúncio deve ser cancelado, 
até às 9h do dia anterior à publicação e aos domingos, até quinta-feira, às 18h. 
O anúncio deve ser cancelado dentro dos horários estabelecidos, ficando o anun-
ciante obrigado ao pagamento total do mesmo caso isso não ocorra.
- Para o cancelamento de encartes e outros segmentos deve-se consultar 
o Departamento Comercial.

- As agências de publicidade e os agenciadores cadastrados de A TARDE têm 
direito à comissão sobre o preço bruto dos anúncios autorizados, de acordo 
com a Lei nº 4.680/65, regulamentada pelo decreto nº 57.690/66 e alterada 
pelo decreto nº 2.262/97.
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GRUPO A TARDE SALVADOR

Departamento Comercial Publicidade
Tel.: (71) 3340-8585/8560
publicidade@grupoatarde.com.br

Dept. Comercial Classificados
Tel.: (71) 3340-8906
classificados@grupoatarde.com.br

OPEC Jornal
Tel.: (71) 3340-8572/8812/8829
End. para envio do material:
E-mail: anunciosatarde@gmail.com
http://info.atarde.com.br/anuncios

OPEC Rádio
Tel.: (71) 3340-8939
E-mail: opecradio@grupoatarde.com.br

OPEC Digital
Tel.: (71) 3340-8812
E-mail: opecatardedigital@gmail.com

NOSSOS SITES
www.atarde.com.br
www.agenciaatarde.com.br
www.jornalmassa.com.br
www.atardeservicosgraficos.com.br
www.atardefm.com.br

ENGENhO DE MÍDIA
Recife - Luciano Moura
Tel.: 81  3126-8150
Tel.: 81 9940-5383
engenhodemidia@engenhodemidia.com.br

REPRESENTANTE/INTERIOR
VISãO PROPAGANDA
José Carlos Lima
Tel.: (71) 99966-7495
visaopropaganda.ltda@gmail.com
jcarloslima4@gmail.com

MEDIAPLUS BRASIL
REPRESENTANTE COMERCIAL
São Paulo - Sergio Albacete
Tel.: 11 97610.8167
Tel.: 11 3819.1794
sergio.albacete@mediaplusbrasil.com.br
Brasilia - Giuliano Pamplona
Tel.: 61 98376-7773
Rio de Janeiro - Humberto Matos
Tel.: 21 98276-3558
contato@mediaplus.com.br

CONTATOS


