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CAOA comemora 42 anos 
com o lançamento do 
óleo de marca própria 

A CAOA, um dos maio-
res conglomerados de produ-
ção e distribuição de veículos da 
América Latina, celebra o mar-
co de 42 anos de atuação no mer-
cado automotivo, com diversas 
e novas frentes de negócios. Em 
comemoração as mais de qua-
tro décadas de atuação, a CAOA 
acaba de entrar no segmento de 
lubrificantes com o óleo CAOA 
Supremus, primeiro produto 
próprio da CAOA. O óleo, foi de-
senvolvido em uma versão única, 
pensado de maneira estratégica 
para atingir grande parte dos 
consumidores e com uma for-
mulação que proporciona maior 
proteção e limpeza.

O CAOA Supremus, é um 
óleo API SN 5w30 100% sinté-
tico, pensado para gerar mais 
eficiência e economia para mo-
tores a gasolina, etanol e GNV. 
O lubrificante, já está disponível 

para compra em todo o Brasil 
com valor e condições especiais 
de lançamento na plataforma de 
vendas B2B da CAOA, para pes-
soa jurídica, e nos balcões de pe-
ças da rede de Pós-Venda CAOA 
para pessoa física e jurídica. 

O Diretor Executivo de 
Pós-Venda da CAOA, Rogério 

Gonzaga, destaca que, 
“agora, além de todos os 
serviços de mobilidade, 
a CAOA inova mais uma 
vez ao lançar o seu próprio 
óleo lubrificante. Com o 
Know How que a equipe 
de pós-venda da CAOA ad-
quiriu durante anos de co-
operação com nossos par-
ceiros, o CAOA Supremus 
foi desenvolvido para 
atender os requisitos de 
30 milhões de veículos, ou 
seja, 60% dos veículos dis-
poníveis na frota circulan-
te nacional, com um preço 
extremamente acessível 
para o mercado. O pro-
duto será comercializa-
do com preço especial de 

lançamento na plataforma di-
gital de vendas B2B da CAOA, 
https://www.caoa.leadb2b.com.
br/, somente para pessoa jurídi-
ca, mas pode também ser adqui-
rido por pessoas jurídicas ou físi-
cas nos balcões de peças da Rede 
de Pós-Venda CAOA”.

Foto: Divulgação

Cerca de 28 estabelecimentos foram 
aprovados para o Projeto Ruas SP

Após cinco meses 
do lançamento do pro-
jeto Ruas SP, 28 bares e 
restaurantes estão au-
torizados na cidade a 
instalar mesas e cadei-
ras para atendimento 
ao público em vagas de 
estacionamento regula-
mentado, respeitando 
todos os protocolos sa-
nitários e as regras para 
o uso do espaço público 
ao ar livre. Até agora, a 
Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria 
Mu nicipal de Urba-
nismo e Li cen cia mento 
(SMUL), se le cio nou 89 
vias para receber o pro-
jeto. Estabe leci men tos 
de outros logra douros 
também podem solici-
tar adesão ao Ruas SP.

O projeto Ruas SP 
foi regulamentado em 12 de fe-
vereiro deste ano por meio da 
Portaria nº 08/2021/SMUL-G 
após a Prefeitura avaliar como 
positivo o projeto-piloto rea-
lizado na região central em 
2020 (Portaria nº 696 / Decreto 
59.669). Em abril, a partir do 
Decreto nº 60.197, o programa 
foi ampliado para toda a cidade, 
com o objetivo de oferecer am-
paro ao setor de bares e restau-
rantes e, ao mesmo tempo, re-
duzir os riscos de transmissão 
da Covid-19 nesta fase de reto-
mada econômica estabelecida 
pelo Plano São Paulo. Pesquisas 
apontam que a taxa de transmis-
são do novo coronavírus é me-
nor em ambientes ao ar livre em 
comparação a locais fechados. 

A maior parte dos estabele-
cimentos aprovados está con-
centrada na Zona Leste (17) 
- todos situados na região da 
Subprefeitura da Mooca. Há 
ainda seis bares e restauran-
tes localizados na Zona Oeste 
(Subprefeitura de Pinheiros) e 
outros cinco na Zona Sul, sen-
do três na Subprefeitura da Vila 
Mariana e dois na Subprefeitura 
de Santo Amaro.

Os bares e restaurantes 
rece beram autorização (Termo 
de Per missão Eletrônica - TPE) 
da Secretaria Municipal de 
Ur  banismo e Licenciamento 
(SMUL) após apresentarem 
projetos de instalação do mobi-
liário para o atendimento ao ar 
livre. 

A Prefeitura não co-
brará taxa pelo uso des-
ses espaços, porém, o 
custo para instalação 
do projeto será dos es-
tabelecimentos. Para 
ajudar a viabilizar a 
implantação do mobi-
liário, o Município au-
torizou (Resolução 
S M U L . A T E C C .
CPPU/003/2021), em 
11 de maio, a inserção 
de marcas e logotipos 
de patrocinadores em 
mesas, cadeiras e guar-
da-sóis utilizados, res-
peitando as regras da 
Lei Cidade Limpa (Lei 
nº 14.223/2006). 

A fiscalização do uso 
dos espaços públicos 
será de responsabilida-
de das Subpre feituras. 
Todavia, caberá a cada 

proprietário garantir o cumpri-
mento de todas as exigências 
de segurança sanitária e social. 
O abandono, a desistência ou 
o descumprimento das obriga-
ções estabelecidas em Decreto 
farão com que o responsável te-
nha que restaurar o logradouro 
público ao seu estado original. 
Acesse a lista completa de vias: 
ruassp.prefeitura.sp.gov.br. 

Selo Ruas SP 

Para identificar os bares e 
restaurantes participantes do 
Ruas SP, a SMUL elaborou um 
selo para ser fixado nos esta-
belecimentos. Interessados de-
vem baixar o material no site da 
Secretaria.

Foto: Divulgação

Selo Ruas SP serve para identificar 
os participantes do projeto

Movimento realizado pelo Estado de São Paulo 
contra o governo de Getúlio Vargas

Getúlio Vargas estava in-
satisfeito com o desastre das 
eleições e buscou apoio em 
outros Estados, como Minas 
Gerais, Paraíba e Rio Grande 
do Sul, para impedir que o can-
didato eleito tomasse posse, 
Vargas derrubou o então pre-
sidente Washington Luís e im-
pediu a posse de seu sucessor. 
Com apoio militar, Vargas as-
sumiu o poder em 1930, após o 
Golpe de Estado, o governo de 
Getúlio era provisório, mas ti-
nha amplos poderes. 

Após tomar o governo, 
Getúlio vetou São Paulo na 
indicação de presidentes (nes-
sa época o governo do País 
era alternado entre pessoas 
de Minas Gerais e São Paulo) 
e irritou os membros da so-
berania paulista. Após o gol-
pe, Vargas reduziu a autono-
mia dos Estados e apontava 
intermediários para governar 
de acordo com os seus inte-
resses. Algumas pessoas se ir-
ritaram com as nomeações e 
organizaram comícios, mani-
festações e atos públicos.  Em 
um desses comícios, por vol-
ta de 200mil pessoas, apare-
ceram na Praça da Sé. Houve 
um conflito armado que des-
pontou no dia 9 de julho sob o 
comando de Bertolo Klinger e 
Isidoro Dias. 

A Revolução Constitucio-
nalista de 1932 foi um movi-
mento armado que aconte-
ceu no Estado de São Paulo, e 
ocorreu entre os meses de ju-
lho e outubro de 1932 e o obje-
tivo era derrubar o governo do 
presidente Getúlio Vargas que 
havia assumido em 1930.  

Quatro jovens paulistas 
foram assassinados por poli-
ciais, causando revolta na po-
pulação. Houve um conflito no 
dia 23 de maio que entrou para 
a história do Estado e, as ini-
ciais dos jovens mortos torna-
ram-se o símbolo da revolução 

(M.M.D.C. - Martins, Miragaia, 
Dráusio e Camargo). A rebe-
lião se estendeu até 2 de outu-
bro de 1932, (87 dias de com-
bate) isso aconteceu porque 
os revolucionários perderam 
para as tropas do governo, 
mais de 35 mil paulistas luta-
ram contra 100 mil soldados 
de Getúlio, mais de 900 pes-
soas morreram nos combates, 

mas as estimativas não oficiais 
citam 2.200. Após a revolução, 
o Estado de São Paulo voltou 
a ser governado por paulistas. 
Em 1934 foi decretada uma 
nova Constituição que deu iní-
cio a democratização. Getúlio 
Vargas permaneceu no poder 
do País por 15 anos (até 1945), 
em 1954 morreu com um tiro 
no peito.
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Os quatros jovens mortos durante a revolução são: 
Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo - M.M.D.C. 

Foto: Reprodução

Soldados posando para foto durante a Revolução de 1932

Revolução Constitucionalista de 1932 

Foto: Prefeitura de SP/Divulgação

Uma das homenagens à Revolução de 1932 é o Obelisco no Parque Ibirapuera 

Instituto Center Norte e Delivery Center firmam 
parceria com foco em geração de renda para 
moradores das comunidades da Zona Norte

Recentemente, o Center 
Norte inaugurou um hub de en-
tregas a fim de oferecer aos lo-
jistas mais agilidade e eficiên-
cia no atendimento remoto ao 
público, facilitando o proces-
so de compra e venda on-line. 
O Delivery Center, ecossistema 
que promove a multicanalida-
de ao integrar lojistas, marke-
tplaces e entregadores, é o 
responsável pela central de dis-
tribuição, que fica em local es-
tratégico dentro do empreendi-
mento e tem como diferencial 

as entregas rápidas – os pedi-
dos de alimentos são entregues 
em até uma hora e os bens du-
ráveis/não duráveis no mesmo 
dia ou no dia seguinte, no caso 
das compras feitas após as 17 
horas. Para garantir a mobili-
dade e sustentabilidade, a em-
presa incentiva as entregas de 
bicicleta num raio de até 3 km.

O Shopping Center Norte 
tem um grande compromis-
so com a comunidade da Zona 
Norte de São Paulo e, por meio 
do Instituto Center Norte, atua 

para contribuir com o desenvol-
vimento pessoal e profissional 
dos moradores da região. Neste 
sentido, o Instituto firmou uma 
parceria com o Delivery Center 
para a contratação de jovens 
das comunidades como en-
tregadores de bike do hub de 
delivery.

A bicicleta é um meio de 
transporte ágil, mais barato e 
acessível e totalmente sustentá-
vel, que não emite poluentes, e, 
além disso, traz benefícios para 
a saúde.

Olá sou a Rose Silva, psicanalista e terapeuta 
e quero convidá-los para participarem do evento on-line: Sintonizar com 
o Canal da Felicidade que será realizado no dia 30 de julho às 16 horas.

O ingresso é gratuito nos 50 primeiros inscritos e pago no valor de apenas 
R$ 10,00. Garanta a sua vaga - Realize a sua inscrição pelo link abaixo:

https://www.sympla.com.br/sintonizar-com-o-canal-da-felicidade__1256884


