
1310812019 UOL Mail - Entrada - Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber 

o 
Seu e-mail está quase cheio 

Para garantir o envio e recebimento de mensagens. você precisa liberar espaço na conta. Veja algumas dicas: 

• /\pague rncnsagens desnecessárias cm pastas corno "Lixeira". "Quarentena" ou pastas pessoais. Vocé pude acessú-las pelo menu ú esquerda da 
1 ista de mensagens. 

• Apague mensagens não enviadas na pasta "Rascunhos". 
• Salve anexos importantes cm seu computador e exclua mensagens muito grandes. O tamanho ocupado pelo e-mail é ex ibido na coluna da direita 

na lista de mensagens. 
• Você também pode aumentar o .:spaço de sua caixa postal para 100GB contratando o UOL Giganrni l (saviço pago). saiba majs 

Olá. abouanni1 oi Sair 

(ontig!.!Ll!,ÇQfi. 1 ~jl!.lli! 

UOL Mail 

, •. 8.i l.c·l,J,ipo l:-ma t:.OL No e a, Espo1te !::nt,-., ~11i1111·t1 o Mui , H,HI o li JO 1 ~ 

o Atenção: Site inacessível 

L. Escrev,r 

f·'~ 
... Não há novas mensagens cm Entrada. Última atualização às 15:55 
- Calendário := Calendário 

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber 
Es,ümkr dçtalhes 

De: 
uber.brasi1(7f uber.com + 

Para: 
abouanni@uol.com.br • 

Cópia: 
Cópia oculta: 
Assunto: 

Sua viagem <lc qu inta-ft:ira à noite mm a Ubcr 

Data : 
09/08/2019 02: 12 
ITli!P tDk394ç-817 .. 79.25 KB 111an ID3d94ç-X17 . 83.72 KR 

Ra ixa r todos os an~xos 

As imagens t!Xtemas estão sendo exibidas. N;iu mustrar as im;1gi:wi 

Não mostrar mais esta mensagem 
~ Continuar 

Uber 

Obrigado por viajar, 
PAULO 
Esperamos que você tenha 
gostado da viagem hoje à noite. 

http://mail 1 . uai .com .br/#selectedfolder=I NBOX 

Total: RS25,08 

qui, ago 08. 2019 

1/5 



13/08/2019 UOL Mail - Entrada - Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber 

Total R$25,08 

Preço da viagem 

Subtotal 

Saldo da viagem de 08/08/19 Veia as informaçôes 

Saldo da viagem de 08/08/19 Veia as 1nforinações 

Custo fixo O 

Pedágios, cobranças extras e taxas O 

Valor cobrado 

© Pago em dinheiro Alterar 

Para mais informações, ~ -~-ª-Jli!gina da sua viag!lll 

Você viajou com Rodrigo 

4.94 * Avaliação 

Rodrigo é conhecido por: 

Excellent Service 

R$9,66 

R$9,66 

R$7 

R$7 

R$0,75 

R$0,67 

R$25,08 

Como foi a viagem? 

1 ·- t t'( 

CHUAB. Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba n)ais . 

■ 

4.83 km l 12 min 

22:59 

Praça Comandante Linneu 

Gomes, 100 - Vila 

Congonhas, São Paulo - SP, 

04627-006, Brasil 

23:12 

Rua Pintassilgo, 480 -

Moema, São Paulo - SP, 

04514-032, Brasil 
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