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Capa

Contrato SEHAB

A LBR Engenharia e Consultoria vem atuando junto ao
SEHAB (Secretaria Municipal de Habitação), na prestação de
serviços técnicos profissionais especializados de engenharia consultiva para o apoio ao gerenciamento e fiscalização,
abrangendo as etapas de planejamento, projetos e obras,
para implantação de programas de infraestrutura pública
urbana, condominial e de edifícios residenciais de interesse
social (HIS) na cidade, sob a responsabilidade da Secretaria
Municipal de Habitação do Município de São Paulo SEHAB
SETOR 3 - Empreendimentos do Programa Mananciais – Represa Billings.
O Programa Mananciais tem por objetivo fundamental a conservação e o saneamento ambiental das represas Guarapiranga e Billings que são responsáveis pelo abastecimento de
parte da população da Cidade e Região Metropolitana de São
Paulo, sendo que, a atuação do contrato está localizada na
região ao entorno da represa Billings.
Para isso, visa controlar a ocupação desordenada nas áreas
de mananciais e desenvolver ações de recuperação social e
ambiental nos bairros existentes.

O conjunto das intervenções do Programa segue estratégia
de planejamento e gestão que consiste na Integração intergovemamental, e envolve a Prefeitura da Cidade de São
Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, suas entidades
executoras de habitação (CDHU) e saneamento (SABESP),
e o Governo Federal (Ministério das Cidades).
O Programa Mananciais, por essência, representa:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

A recuperação ambiental e melhoria da qualidade de
vida da população;
Ações para reduzir as limitações hídricas da RMSP
(Região Metropolitana de São Paulo);
O controle da poluição;
A melhoria socioambiental;
O disciplinamento e ordenamento territorial;
O desenvolvimento e melhoria dos processos de
gestão, que permitem a sustentabilidade das intervenções implantadas.

Nos empreendimentos onde o contrato atua, é realizado o acompanhamento de diversos tipos de serviços. Confira a
seguir:
Nas áreas no entorno da represa que serão urbanizadas, os moradores são transferidos para locais em definitivo ou passam
a receber um aluguel social destinado a prover sua moradia. Uma vez desocupados, iniciam-se as demolições e desobstrução
das áreas.
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No entorno da represa são implantadas áreas de convívio para melhorar a qualidade de vida da região através de decks de
madeira, com vista para a represa, assim como praças e campos.

Deck

Praça Campo
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Também são realizadas obras para melhoria de infraestrutura de viário, drenagem e saneamento, sempre objetivando a melhoria da qualidade de vida da região.

A equipe é composta por 23 profissionais, entre engenheiros, técnicos, administrativos, topógrafos, laboratoristas e auxiliares,
com a coordenação do Engº Eduardo Carrano da parceira Sondotécnica e sob a responsabilidade do Gestor de Contratos
Luiz Otávio Nolasco de Almeida.

Seção Desenvolvimento

Fundação Bradesco oferece cursos gratuitos, online e com certificados

São 119 cursos disponíveis para adquirir novos conhecimentos e melhorar seu desenvolvimento:
Áreas de interesse:
• Administração
• Contabilidade e Finanças
• Desenvolvimento Pessoal e Profissional
• Educação
• Tecnologia
Além disso, conta com Trilhas de Conhecimento, que é o agrupamento de cursos para desenvolver habilidades
em temas específicos.

Confira a lista completa de cursos e inscreva-se em: https://www.ev.org.br/
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Seção Desenvolvimento

Quem você é?
O primeiro passo para fazermos uma mudança em nós mesmos é investirmos um bom tempo em olharmos para dentro,
nos conhecermos melhor e descobrirmos a nossa essência.
Você já fez esse exercício? Já parou por alguns minutos para
pensar sobre quem você é?
Aqui embaixo eu coloco algumas perguntas que podem te
ajudar nesse processo!
Quando nos descobrirmos, vemos o que temos de bom e o
que gostamos em nós. E isso é o que normalmente nos diferencia das outras pessoas e nos orgulhamos tanto em ser
únicos.
Só que tem o outro lado… Também vemos que existem alguns pontos com os quais não estamos exatamente satisfeitos. Essa segunda parte pode ser dolorosa algumas vezes, e
por isso que encarar ela de frente é mais difícil.
Daí fugimos… Fugimos para nossos smartphones, fugimos
para a frente da TV, para
as redes sociais, ou
mesmo para ler um livro
que estava guardado há
muito tempo e que resolvemos começar a ler, só
para não ter que encarar
o que dói.
Só tem um detalhe: encarar de frente o que
gostamos e não gostamos em nós, é o primeiro passo para a ação.

Começa assim:
1 – Primeiro temos sonhos e queremos chegar a algum lugar,
seja ele qual for (tem espaço para sonhos de todos os tamanhos e proporções);
2 – Depois nós reconhecemos quem somos;
3 – Aí vemos que falta alguma coisa para chegar onde queremos;
4 – E então, conseguimos começar a nos movimentar para
agir – traçamos planos, metas, ideias de como chegar lá.

Só que olha que interessante… Já conduzi alguns processos
de coaching em que o cliente não conhecia quais eram seus
hobbies, não sabia o que gostava de fazer quando estava
sozinho, não sabia muito bem quem ele era quando estava
fora do trabalho, fora do lugar onde diziam para ele o que ele
deveria ser ou fazer.
Espero que não seja esse o seu caso! Mas de qualquer forma, é tão raro guardarmos um tempo para pensarmos quem
somos, sem ter ninguém nos pedindo para fazer isso, não é?
Só que aí fica mais difícil pensarmos no que falta para atingirmos nossos objetivos, que é a última etapa do processo de
partir para a ação!
Por isso que eu te proponho o seguinte. Veja o questionário
que eu montei para começar um processo de reflexão sobre
quem você é.
Mas olha, para preencher, precisa pensar um pouco nas
perguntas e responder o
que te vem à mente. Para
isso, você vai precisar de
alguns minutos com calma e sem interrupções.
Você consegue reservar
esse tempo para você
mesmo?
Veja só – são apenas alguns minutos e estamos
falando sobre o assunto
que mais deveria te interessar na vida: VOCÊ!
Então faça esse esforço
por você mesmo, e responda. E veja a surpresa
que você vai ter.
Perguntas:
»» Qual o meu maior sucesso pessoal?
»» Em que atividade me considero muito bom?
»» O que eu mais valorizo na vida?
»» O que é sucesso pra mim?
»» Pelo que eu quero ser lembrado?
»» O que eu acho que deveria estar fazendo da vida?
por Thais Silva, Carreira X
Fonte: https://carreirax.com.br/blog/quem-voce-e/
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Seção Qualidade

Por que é importante cumprir prazos?
Algumas pessoas se sentem bastante desconfortáveis quando o assunto é atender um prazo. Talvez pela quantidade de
tarefas e compromissos, talvez pela falta de organização do
dia a dia.
Em muitas organizações isso pode ser uma doença crônica.
Muitos gestores e equipes lidam com essa dificuldade todos
os dias.
Por que será que o cumprimento de prazos é uma tarefa
tão difícil para alguns?
Aqui no Brasil existe um dito popular: “O brasileiro deixa tudo
para última hora…”
Como sabemos essa característica não é somente do povo
brasileiro, mas se torna mais evidente em nosso dia a dia,
pois de certa forma somos ensinados e aprendemos um “padrão” de deixar tudo para última hora e termos êxito com isso.
Esse “padrão” é reforçado toda vez que atingimos os objetivos, mesmo atuando sobre estresse e grande ansiedade,
que é gerado pelo atendimento a uma tarefa no limite de seu
prazo.
Já sabemos que não vivemos em uma cultura que nos ensina desde de pequenos a planejar e organizar, o que reforça
e difunde esse padrão. Em sociedades onde existem uma
valorização e reforço da organização, planejamento e disciplina na execução das atividades, percebe-se que funcionam
de uma maneira mais estruturada e por consequência, existe
uma tendência menor de ocorrer situações que promovam
a desorganização. Por outro lado, há consequências para
aqueles que agem de maneira diferente da maioria.
Em nossa vida, seja ela pessoal ou profissional, é fundamental e de extrema importância o cumprimento de prazos. Ninguém quer lidar com aquele indivíduo ou organização que
não honra seus compromissos, certo?
Esse compromisso é ainda mais importante no caso das
empresas, pois questões como crescimento, produtividade
e reputação estão envolvidas. Prazos existem para serem
cumpridos e, se não fizer isso, o negócio sofrerá com multas
por atraso, reclamações de clientes e fornecedores e com o
prejuízo de sua imagem. Tudo isso impacta negativamente
os resultados do negócio.
O não cumprimento de prazos funciona com um efeito dominó, pois todas as etapas de uma organização estão interligadas.
Sim, a saída do seu processo ou atividade é a entrada/início
do próximo processo ou atividade. Quando você deixa de um
cumprir um prazo dentro da sua organização toda a cadeia
está sendo afetada.
Lembre-se, o atendimento do prazo de sua tarefa poderá impactar diretamente na tarefa do seu colega.

A questão não está ligada apenas ao ambiente corporativo.
Esse hábito pode afetar sua vida pessoal e financeira. Quando realizamos atividades em cima dos prazos tendemos a
não nos atentarmos aos detalhes e as nossas necessidades
reais. Por consequência, o mínimo de planejamento e organização que poderiam existir, fica cada vez mais difícil de segui-los próximo do prazo.
Alguns bons exemplos são:
Compras nas datas comemorativas – todos nós sabemos
que todo ano, são comemorados o Dia dos Namorados, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Aniversários e etc. Isso não
muda. Se você tem o costume de dar presentes, o planejamento é fundamental, até para não pagar mais caro ou correr
o risco de não encontrar o que desejava.
Declaração do imposto de renda – Idem ao exemplo anterior,
com um agravante, a organização mais apurada. Ao longo
do ano você provavelmente precise reunir comprovantes, documentos, valores gastos e etc para colocar no sistema da
Receita Federal no ano seguinte, até o final do mês de abril,
que não é surpresa para ninguém.
Sendo assim, cumprir prazos traz benefícios aos consumidores, empresas, fornecedores e sociedade. E não é difícil
ou complicado entregar o que foi combinado no prazo, basta
organização, planejamento e disciplina.
Você deve estar se perguntando, “Sim, isso tudo eu já sei,
mas como faço para me organizar melhor e atender os prazos?”
Confira algumas dicas:
»» Defina prazos que você conseguirá atender;
»» Defina prioridades;
»» Saiba dizer “Não”;
»» Divida em etapas;
»» Acompanhe;
»» Antecipe os imprevistos;
»» Valorize e reconheça o cumprimento de prazos.
Esperamos que essas dicas te auxiliem e que possam tornar
mais tranquilo seu dia a dia.
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Seção Corporativa

CIPA – Gestão 2021/2022
Os novos integrantes da CIPA iniciaram a gestão 2021/2022
a partir de 01/10/2021.
A nova comissão formada pelos colaboradores: Jhosely Almeida – Presidente, Júlio Cezar – Vice-Presidente, Fábio
Feitosa – Titular e Natália Sanchez – Suplente, com o apoio
da área de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA), em
continuidade ao trabalho de prevenção de saúde e segurança no trabalho, promoverá ações em busca do bem-estar dos
colaboradores.

Aproveitamos para agradecer aos integrantes da gestão
2019/2021 (Jhosely Almeida – Presidente, Gledson Marinho
– Vice-Presidente, Adriana Moraes – Titular e Mariana Manieri – Suplente), que permaneceram durante duas gestões
seguidas, devido a pandemia, realizando os trabalhos com
empenho e dedicação.

“Se conscientizarmos que
segurança no trabalho é essencial,
então a saúde se tornará uma
consequência.”
(Charlison Soares Bispo)

Foto: Julio Cezar, Jhosely, Natalia e Fábio

Brigada de Emergência – E.C.
Em 22/09/2021, foi realizado nas dependências do Escritório
Central, o treinamento de capacitação da Brigada de Emergência da LBR / EC – Gestão 2021/2022.
A nova gestão é formada pelos colaboradores Rodrigo Schildberg, Victor Hugo M. B. da Silva, Gledson M. Vieira e Aldair
A. da Silva (membros titulares).
O treinamento também contou com os colaboradores Fernando Sant’ana, Fábio F. dos Santos e Júlio Cézar L. dos
Santos (membros suplentes).

Foto: Fábio, Rodrigo, Julio Cezar, Fernando, Gledson, Victor e Aldair
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Seção Sustentabilidade

Como evitar as queimadas e proteger
o meio ambiente
O tempo seco traz também um grande perigo: as queimadas,
que resultam na queima de grandes extensões de vegetação.
O risco de incêndios ameaça não apenas áreas de preservação isoladas, mas também centros urbanos, já que 90% dos
focos começam por razões humanas.
Entenda como você pode ajudar a evitar as queimadas e confira algumas dicas que vão ajudar a diminuir os riscos.
Todo cuidado é pouco
Qualquer fagulha pode atuar sobre a vegetação ressecada
pela falta de chuvas. Os focos de incêndio podem ter origens
naturais. Porém a maioria dos casos tem origem humana e,
em áreas urbanas, começam próximos a habitações.
Veja a seguir algumas dicas de como evitar as queimadas:
1. Evite jogar bitucas de cigarro no chão
O ideal é que você pare de fumar, mas, se continuar, evite
jogar bitucas de cigarro acesas no chão.
Procure locais específicos de descarte,
como coletores espalhados pela cidade.
Ou simplesmente jogue-os apagados em
uma lata de lixo, mas
nunca no chão muito
menos próximo a grama ou vegetação de
qualquer tipo.
2. Não solte balões
Soltar balões é crime previsto no Art. 42 da Lei de Crimes
Ambientais. A pena para quem comete esse crime é de um a
três anos de detenção além de pagar multa. Ela pode ainda
ser acumulativa em caso de reincidência.
Balões são um dos principais motivos para enormes incêndios florestais. Eles também colocam em risco a vida de centenas de pessoas se caírem em áreas urbanas, onde podem
interromper até mesmo o fornecimento de energia elétrica
por danificarem fios. Evitar balões é uma das principais formas de evitar as queimadas.

3. Não faça fogueiras próximas a vegetação
Em algumas regiões do Brasil é comum que fogueiras sejam
acesas em noites frias, mas elas são um risco. Principalmente se forem montadas em áreas próximas à vegetação seca e
pastagens, o que pode ocasionar em um gigantesco incêndio.
4. Evite queimar móveis ou lixo
Para se desfazer de lixo, muitas pessoas preferem queimá-lo
a descartá-lo da forma correta com o auxílio de limpeza urbana. Não faça isso! Descarte o lixo de forma correta.
Da mesma forma, realize o descarte de latas de alumínio e
pedaços de vidro de meios corretos. Esses objetos podem
esquentar ou refletir raios em folhas de jornal, por exemplo,
e iniciar fagulhas que se transformam em focos de incêndio
maiores futuramente.
5. Capine a área perto de sua casa
Se você mora em áreas com alta vegetação, diminua o risco de queimadas capinando faixas de terra próximas à sua
propriedade. O risco
de queimadas é maior
em propriedades cercadas com vegetação
bruta, sem qualquer
contenção.
6. Molhe faixas de
terra seca
Sempre que puder,
molhe faixas de terra e
grama que estiverem
secas próximas de
sua residência. Dessa
forma, é possível diminuir as chances de alguma faísca começar um incêndio de grandes proporções em áreas urbanas
ou de preservação.
O que fazer em caso de queimadas
Em casos de incêndios próximos a residências ou em áreas
de vegetação isoladas, o melhor a fazer é chamar os bombeiros através do número 193. Informe a localidade, se possível em detalhes, para que os profissionais cheguem a tempo
para conter as chamas. Nunca tente apagá-las você mesmo!
Afaste-se imediatamente e espere o auxílio chegar.

Fonte: https://www.selecoes.com.br/superdicas/como-evitar-as-queimadas-e-proteger-o-meio-ambiente/
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Seção Qualidade de Vida e Saúde

Outubro Rosa
Outubro Rosa é uma campanha de prevenção ao câncer de mama que tem o objetivo de conscientizar a população e incentivar a realização dos exames preventivos para que a doença seja detectada o mais precocemente possível.
O câncer de mama é a segunda maior causa de mortes das mulheres em todo o mundo e a prevenção significa diminuir ou
eliminar a exposição aos fatores de risco, a fim de reduzir a possibilidade da ocorrência da doença ao longo da vida.
Sinais de Alerta:
Os sinais de alerta são de extrema importância para a detecção precoce. O mais comum é o aparecimento de nódulo, geralmente endurecido. Podem também surgir linfonodos
palpáveis na axila.
Outros sinais são:
»» Alteração na assimetria da mama;
»» Desvio ou inversão do mamilo;
»» Alteração na cor do mamilo;
»» Vermelhidão na mama ou no mamilo;
»» Secreção transparente, rosada ou avermelhada.
O Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da
Silva (INCA), recomenda que para reduzir a mortalidade
por câncer de mama:
1. Toda mulher tenha amplo acesso à informação com
base científica e de fácil compreensão sobre o câncer de mama;
2. Toda mulher fique alerta para os primeiros sinais e
sintomas do câncer de mama e procure avaliação
médica;
3. Toda mulher com nódulo palpável na mama e outras
alterações suspeitas receba diagnóstico no prazo
máximo de 60 dias;
4. Toda mulher de 50 a 69 anos, conheça os benefícios
da mamografia e tenha oportunidade de realizá-la;
5. Toda mulher saiba que o controle do peso e da ingestão de álcool, além da amamentação e da prática
de atividades físicas, são formas de prevenir o câncer de mama;
6. A terapia de reposição hormonal, quando indicada
na pós-menopausa, seja feita sob rigoroso acompanhamento médico e com o conhecimento da mulher
sobre o aumento do risco de câncer de mama;
7. Toda mulher com diagnóstico de câncer de mama
confirmado inicie seu tratamento o mais breve possível, não ultrapassando o prazo máximo de 60 dias;

8. Quando indicado, o tratamento complementar de
quimioterapia ou hormonioterapia deve ser iniciado
no máximo em 60 dias; e o de radioterapia, no máximo, em 120 dias;
9. Toda mulher com câncer de mama seja acompanhada por uma equipe multidisciplinar especializada,
que inclua médicos, assistente social, enfermeiro,
fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo;
10. Toda mulher com câncer de mama receba cuidados
em um ambiente que acolha suas expectativas e respeite sua autonomia, dignidade e confidencialidade.
O câncer de mama quando diagnosticado precocemente tem
maiores chances de cura, por isso, a qualquer sinal ou desconforto, procure orientação médica.

A prevenção está em suas mãos!

Fontes: https://www.inca.gov.br/publicacoes/folhetos/recomendacoes-do-inca-para-reduzir-mortalidade-por-cancer-de-mama-no-brasil
https://www.saude.ce.gov.br/2019/10/07/outubro-rosa-reforca-prevencao-e-diagnostico-precoce-do-cancer-de-mama/
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Seção Qualidade de Vida e Saúde

Conheça as diferenças
entre Dengue, Zika e Chikungunya
Apesar de serem três doenças causadas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti,
a dengue, o zika vírus e a chikungunya possuem algumas diferenças clínicas fundamentais para o diagnóstico. No entanto, as três doenças podem trazer consequências
graves, como a relação entre a infecção pelo zika vírus em gestantes e o nascimento de
bebês com microcefalia, uma condição congênita em que o cérebro não se desenvolve
de maneira adequada.
Confira a seguir as diferenças:
Dengue: febre alta, dor de cabeça, dor nos olhos, perda de
apetite, manchas e erupções na pele (principalmente na região do tórax e membros superiores), náuseas e vômitos,
tontura, moleza e extremo cansaço, dor no corpo, dor nos
ossos e nas articulações, dor no abdome.
Zika: febre baixa, dor nas articulações, dor muscular, dor de
cabeça, dor atrás dos olhos, conjuntivite, erupções cutâneas
avermelhadas que podem coçar, dor abdominal (pouco comum), diarreia (pouco comum), constipação (pouco comum),
pequenas úlceras na mucosa oral (pouco comum).
Chikungunya: dor incapacitante nas articulações, febre, dor
nas costas, erupções cutâneas, fadiga, náuseas, vômitos,
dor de cabeça e dores musculares (mialgias).

Como se prevenir:
»» Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
»» Tirar água dos pratos de plantas;
»» Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
»» Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e
qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
»» Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha
de garrafa, folhas e sacolas plásticas;
»» Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de
água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis
e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.
Fonte: https://mosquito.saude.es.gov.br/Not%C3%ADcia/conheca-as-diferencas-entre-dengue-zika-e-chikungunya

Seção Informação

Porque adotar e não comprar animais
O dia dos animais é celebrado em 04 de outubro, uma data
na qual destaca a importância dos animais e também, uma
oportunidade para lembrarmos da adoção de animais.
No Brasil, embora não haja uma estatística oficial, o número
de animais simplesmente “jogados fora” e abandonados à
própria sorte pode chegar a 20 milhões.
É triste e, ao mesmo tempo, inacreditável que muitas pessoas ainda preferem comprar um cãozinho ou um gatinho, de criadores, com tantos animais
precisando ser adotados, precisando
de um lar.
Se entendermos que animais não são
mercadorias, mas seres capazes de
sentimento, que têm necessidades de amar e de serem amados, concordaremos que não há sentido em se comprar animais. Comprando um animal, você estará incentivando um
comércio muito injusto, o comércio de seres vivos.
Lembre-se que só haverá vendedor se houver comprador.
O comprador de animais em feiras de filhotes muitas vezes não tem consciência disso, assim como desconhece a

quantidade imensa de animais que aguardam adoção ou que
aguardam a morte no corredor final do CCZ, Centro de Controle de Zoonoses das prefeituras.
Adotar um animal é valorizar a vida. Um cão ou gato é capaz de sentir emoções – como dor e alegria/excitação – e
por isso, sofre tanto quanto nós, humanos. É recuperar uma
vida literalmente jogada fora. Ao adotar um animal carente, você ensina ao
seu filho, às crianças com quem você
convive, verdadeiros valores de responsabilidade, comprometimento e,
sobretudo, humanidade.
Ao adotar, você ajuda a reduzir o número de cães e gatos abandonados.
Geralmente os animais de rua ou de abrigos já passaram por
muito sofrimento e tudo o que eles precisam é de um bom lar
para serem felizes de verdade.
Se você pode mudar o destino de um animal carente, por
que não fazer isso?
Fonte: https://www.caesparaadocao.com.br/blog/por-que-voce-deve-adotar-e-nao-comprar-animais
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Sampa Sky: O novo mirante de vidro em SP
Imagina andar sobre a cidade de São Paulo, a uma altura de 170 metros?! Desde agosto, isso é possível – e com toda segurança. O Sampa Sky, espaço localizado no 42º andar do Mirante do Vale, prédio mais alto de São Paulo. Com
janelas de vidro que se estendem para fora da fachada do edifício, o visitante
terá a sensação de flutuar sobre a cidade, e conhecer novas vistas e horizontes.
O novo ponto turístico da cidade tem espaço total de 700m2. A capacidade permite receber até 400 pessoas simultaneamente. Inicialmente, esse número será
reduzido atendendo as normas de segurança indicadas pelos órgãos competentes.
São dois decks de vidro retráteis: um voltado para a face sul – vista do Vale do
Anhangabaú sobre o Viaduto Santa Efigênia; e outro para a zona leste, que fica
sobre a Av. Prestes Maia. O projeto, desenvolvido especialmente para o Sampa
Sky, tem em sua base quatro camadas de vidros de 10mm da Guardian Glass e
três camadas do PVB Estrutural da Eastman, garantindo resistência superior a
30 toneladas com total segurança.
Um café, assinado pela Três Corações, vai funcionar regularmente no local.
O Sampa Sky foi idealizado pelo chef André Berti, após visitar o Sky Deck em
Chicago (EUA), no 103º andar da Willis Tower.

Informações
Horários:
Terça à sexta – 11h às 19h
Sábados – 9h às 19h
Domingos – 9h às 16h
Sessões: de 30 em 30 minutos (devido a pandemia, foi definido a
permanência máxima de 60 minutos por visitante, a fim de evitar
aglomeração)
Endereço:
Praça Pedro Lessa, 110 - Centro
Valores:
Inteira R$60,00 | Meia-Entrada R$30,00
Preço Promocional até 07 de outubro: R$ 30,00
Gratuidade: Crianças até 8 anos (mediante comprovação).
Venda online:
www.sympla.com.br
Fonte: https://bileto.sympla.com.br/event/67668/d/103228
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Seção Datas Comemorativas

Todo adulto ainda tem um pouco de
criança na alma e no coração.
Que possamos sempre manter a nossa
criança interior viva, acreditar que todos
os sonhos são possíveis e que todos os
dias são coloridos.

Feliz Dia das Crianças!
12 de outubro
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