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CPTM - Consórcio Gerenciador LES
A LBR atuando junto a COMPANHIA PAULISTA DE TRENS   
METROPOLITANOS   –   CPTM,   firmou em agosto de 2021 
através do CONSÓRCIO GERENCIADOR LES, um contrato 
para prestação de serviços técnicos especializados para o 
gerenciamento e apoio técnico aos empreendimentos de 
investimento ferroviário financiados com recursos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 
para as obras de intervenções da Linha 13-Jade da CPTM 
com Integração ao Centro de São Paulo.   
O CONSÓRCIO GERENCIADOR LES, é constituído pelas 
empresas LBR Engenharia e Consultoria Ltda., EGIS   
Engenharia e Consultoria Ltda. e SMZ Consultoria em 
Automação e Controle Ltda., e tem como Coordenador Geral 
o Engenheiro José Luís  Marques  Castelão.  

A  equipe é composta por profissionais das áreas de 
Engenharia, Economia, Gestão  Ambiental, Segurança do 
Trabalho e Apoio Administrativo.

Intervenções na Linha 13-Jade da CPTM para a Integração com o 
Centro de São Paulo e Terminal Barra Funda

As intervenções gerenciadas da Linha 13-Jade da CPTM, importante interligação do Centro de São Paulo  com o Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, permitirá um ganho de mobilidade para os passageiros do transporte metroferroviário da Região 
Metropolitana de São Paulo, propiciando maior atratividade ao transporte sobre trilhos, uma vez que haverá aumento de 
agilidade e capacidade de transporte impactando positivamente a experiência dos passageiros. O empreendimento sob o 
gerenciamento do CONSÓRCIO GERENCIADOR LES, compreende:

• Expansão da Linha 13-Jade para atender da Estação Luz até o Terminal Barra Funda;
• Implantação de Novo Túnel para ligação da Estação Luz da CPTM com a Linha 4–Amarela do Metrô;
• Adequação da Plataforma Central e Plataforma 5 da Estação Luz;
• Adequação das Estações Barra Funda, Brás e Luz (Integração Centro de São Paulo);
• Implantação de Ligação da Estação Luz com a Sala São Paulo na Estação Júlio Prestes

Mapa da área de abrangência
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Adequação da Estação Barra Funda
Maior acessibilidade aos passageiros 
que utilizarão a Linha 13-Jade na Barra 
Funda.

Adequação da Plataforma 5 da Estação Luz 
Ganho em conforto e exclusividade para os 
embarques e desembarques da Linha 13-Jade.

Adequação da Estação Brás 
Aumento na capacidade de passageiros e conforto no embarque e 
desembarque.

Ligação da Estação Luz com a Sala São Paulo
Mais segurança e conforto no acesso ao Centro 
Cultural Júlio Prestes.

Novo Túnel da Estação Luz 
Melhoria no fluxo de passageiros na 

transferência entre a CPTM e a Linha 4- 
Amarelo do Metrô.

Futura Atual
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Por que nos prendemos a visões antigas 
em vez de abraçar novas ideias

Em seu livro mais recente, um dos psicólogos de maior influência no mundo corporativo, conta por que é preciso aprender a desaprender.

Por comodidade ou medo do novo, nos apegamos a visões 
que construímos sobre o mundo e sobre nós mesmos. 
Porque mudar dá trabalho, e nem sempre dá certo. E então 
nos agarramos a certezas que nos limitam e que, muitas 
vezes, só existem na nossa cabeça. Afinal, o mundo continua 
girando, e o que era correto antes pode não ser mais agora. 
Repensar crenças e atitudes e ir atrás do que ainda não se 
sabe são as propostas do psicólogo organizacional Adam 
Grant em seu mais recente livro, Pense de Novo. Grant é 
considerado um dos mais influentes estudiosos da área de 
recursos humanos e atua como consultor e palestrante em 
várias empresas e instituições nos Estados Unidos, como 
Google, Pixar e Fundação Gates. Nos trechos a seguir, ele 
mostra de onde vem nossa resistência a mudanças e como, 
nas palavras dele, ser bom em pensar pode nos tornar ruins 
em repensar. 

Trecho do livro
Quando pensamos sobre o que significa 
ter preparo mental, a primeira coisa 
que nos vem à cabeça é a inteligência. 
Quanto mais inteligente é a pessoa, 
mais complexos são os problemas 
que ela consegue resolver — e com 
mais rapidez. Tradicionalmente, a 
inteligência é vista como a capacidade 
de pensar e aprender. Porém, em um 
mundo turbulento, há outro conjunto 
de habilidades cognitivas que pode ser mais importante: a 
capacidade de repensar e desaprender. Imagine que você 
acabou de terminar uma prova de múltipla escolha e começa 
a questionar uma das suas respostas. No tempo que lhe 
resta, será melhor acreditar no seu primeiro instinto ou mudar 
a opção marcada? Cerca de três quartos dos estudantes 
acreditam que rever as respostas da prova piora a nota. A 
Kaplan, maior empresa de simulados do mundo, certa vez 
alertou os alunos a “ter cautela ao decidir mudar uma resposta. 
Nossa experiência mostra que muitos acabam trocando sua 
primeira escolha pela opção errada”. Com todo o respeito às 
lições da experiência, prefiro o rigor das evidências. 
Em uma revisão abrangente de 33 estudos, um trio de 
psicólogos descobriu que, em todos eles, a maioria das 
mudanças consistia em trocar a resposta errada pela certa. 
Esse fenômeno é conhecido como a falácia do primeiro 
instinto. Em uma demonstração, os psicólogos contaram as 
marcas de borracha nas provas de mais de 1.500 alunos no 

estado americano de Illinois. Apenas um quarto das mudanças 
foi da resposta certa para uma errada, enquanto metade foi de 
uma errada para a certa. Eu mesmo vejo isso acontecer em 
sala de aula todos os anos: as provas finais dos meus alunos 
têm uma quantidade supreendentemente baixa de marcas 
de borracha, porém aqueles que repensam suas respostas 
iniciais, em vez de se manterem apegados a elas, tiram notas 
melhores. É possível, claro, que respostas repensadas não 
sejam inerentemente melhores. Talvez os estudantes relutem 
tanto em mudar suas escolhas que só o fazem quando têm 
muita certeza. No entanto, estudos recentes apresentam uma 
outra explicação: o que faz diferença não é meramente mudar 
a resposta, mas refletir se ela deve ser mudada. A questão 
não é que temos medo de repensar respostas. Temos medo 
da própria ideia de repensar.
Parte do problema é a preguiça cognitiva. Alguns psicólogos 
alegam que somos “sovinas mentais”: preferimos a facilidade 
de nos agarrarmos em visões antigas à dificuldade de 

compreender ideias novas. Mas 
existem também forças mais profundas 
por trás dessa resistência. Quando 
questionamos a nós mesmos, o 
mundo se torna mais imprevisível. 
Somos forçados a admitir que os fatos 
podem ter mudado, que algo que antes 
era correto pode ser errado agora. 
Repensar algo em que acreditamos 
piamente é uma ameaça à nossa 

identidade, nos dá a sensação de que estamos perdendo 
parte de nós. Não é em todos os aspectos da vida que 
resistimos a repensar. Quando se trata de posses, adoramos 
nos atualizar. Modernizamos nossas roupas quando saem de 
moda, reformamos nossa cozinha quando parece antiquada. 
No que se refere a conhecimento e opiniões, porém, não 
arredamos o pé. Psicólogos chamam esse fenômeno de 
apreender e congelar. Preferimos o conforto da certeza ao 
desconforto da dúvida e solidificamos nossas crenças. Rimos 
de pessoas que ainda usam o Windows 95, mas continuamos 
apegados a julgamentos que formamos em 1995. Escutamos 
opiniões que nos satisfazem, mas não ideias que nos levem a 
reflexões intensas. Dizem por aí que, se você jogar um sapo 
em uma panela de água fervente, ele vai pular para fora na 
mesma hora, mas, se jogá-lo em água morna e aumentar a 
temperatura aos poucos, o sapo morrerá. Ele não sente a 
mudança de temperatura e só percebe quando é tarde demais. 
Fiz uma pesquisa sobre essa história popular e descobri um 
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problema: isso não é verdade. Ao ser jogado em uma panela 
de água fervente, o sapo vai sofrer queimaduras graves e 
talvez não consiga escapar. Na verdade, a água morna é 
melhor: ele pula para fora assim que a temperatura começa 
a ficar desconfortável.  Não são os sapos que têm dificuldade 
em reavaliar situações. Somos nós. Uma vez que aceitamos 
algo como verdadeiro, raramente nos damos ao trabalho de 
questionar essa verdade. 
Formas de pensar se tornam hábitos que nos atrasam, e 
só nos damos o trabalho de questioná-las quando é tarde 
demais. Esperamos que o freio do carro continue funcionando 
com um barulho estranho, até que ele finalmente falha bem 
na estrada. Acreditamos que a bolsa de valores vai continuar 
subindo mesmo quando especialistas alertam sobre uma 
bolha imobiliária. Presumimos que nosso casamento vai bem, 
apesar da distância emocional cada vez maior do parceiro.
Não me lembro de outro momento da história em que 
repensar tenha sido tão essencial. Conforme se desenrolava 
a pandemia do novo coronavírus, muitos líderes mundiais 
não conseguiram repensar suas ideias com rapidez. Primeiro 
acharam que o vírus não afetaria seu país; depois, que seria 
apenas como uma gripe; e, mais tarde, que só pessoas com 
sintomas visíveis o transmitiam. Ainda estamos pagando 
o preço em vidas humanas. No ano de 2020, todos nós 
colocamos nossa flexibilidade mental à prova. Fomos forçados 
a questionar suposições que sempre demos como certas: que 
é seguro ir ao hospital, comer em um restaurante e abraçar 
nossos pais ou avós; que sempre haverá eventos esportivos 
sendo exibidos na TV; que a maioria das pessoas nunca vai 
trabalhar remotamente ou educar os filhos em casa; que 
podemos comprar papel higiênico e álcool em gel a qualquer 
momento que precisarmos. 
Se formos capazes de dominar a arte do repensamento, 
acredito que teremos mais chances de alcançar o sucesso 
no trabalho e a felicidade na vida pessoal. Rever nossos 

pensamentos pode ajudar a encontrar novas soluções para 
problemas antigos e a redescobrir soluções antigas para 
problemas novos. É um caminho para aprender mais com as 
pessoas ao nosso redor e viver com menos arrependimentos. 
Uma marca da sabedoria é identificar a hora de abandonar 
algumas das ferramentas que nos são mais preciosas — 
e algumas das partes que mais valorizamos em nossa 
identidade.  
Quanto maior a inteligência, maior a queda
Potência mental não garante sagacidade. Por mais capaz que 
seja seu cérebro, se você não estiver disposto a mudar de 
ideia, vai perder muitas oportunidades de repensar. Pesquisas 
revelam que, quanto maior o QI de uma pessoa, maiores 
os riscos de ela se deixar levar por estereótipos, dada sua 
facilidade para reconhecer padrões. E experimentos recentes 
sugerem que, quanto mais inteligente você for, mais dificuldade 
pode ter em atualizar suas crenças. (…) A psicologia aponta 
pelo menos dois vieses que levam a esse comportamento. 
Um é o viés de confirmação: a pessoa vê o que espera ver. 
O outro é o viés de desejabilidade: a pessoa vê o que quer 
ver. Essas duas tendências não apenas nos impedem de 
usar a inteligência; elas são capazes até de transformá-la 
em uma arma contra a verdade. Assim encontramos motivos 
para pregar nossa fé com mais convicção, para defender 
nosso caso com mais entusiasmo e surfar na onda da nossa 
ideologia política. O triste é que normalmente não nos damos 
conta das falhas que isso acaba gerando em nosso raciocínio. 
Meu viés favorito é o “Eu não sou tendencioso”, afirmação 
de quem acredita ser mais objetivo que os outros. O curioso 
é que pessoas inteligentes são mais propensas a cair nesse 
tipo de armadilha. Quanto mais capaz você é, mais difícil é 
enxergar as próprias limitações. Ser bom em pensar pode nos 
tornar ruins em repensar. 

Fonte: https://vocerh.abril.com.br/livros/a-arte-de-mudar-de-ideia/

Em continuidade a matéria “Por que nos prendemos a visões antigas em vez de abraçar novas 
ideias”, a dica é conferir na íntegra o livro:  Pense de Novo - Adam Grant.

“Adam Grant examina a crucial arte de repensar: aprender a questionar nossas opiniões e a abrir a 
mente das outras pessoas, o que pode nos levar à excelência no trabalho e à sabedoria na vida.”

Preço médio: R$ 37,40

Ler é saber:

Livro: Pense de Novo
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Por que seguir procedimentos é tão importante?
Não é todo mundo que gosta de seguir procedimentos. Mas 
por que é tão importante?
Muitas vezes nas organizações nos deparamos com 
procedimentos no qual não identificamos um motivo muito 
plausível para ser seguido e não damos tanta importância. Até 
mesmo pensamos: Eu poderia fazer isso de outra forma, e se 
eu fizer diferente não vai ter problema. Mas você já procurou 
saber o motivo de tal procedimento existir e o porquê de um 
padrão ter que ser seguido?
Os procedimentos existem para evitar 
que as coisas saiam do controle. 
Quando falamos de Procedimentos 
também estamos falando de Qualidade. 
Ao executar uma tarefa/atividade 
seguindo o procedimento padrão da 
empresa estamos dando continuidade 
a algo com qualidade.
Mas podemos questionar os procedimentos? Sim, podemos e 
devemos questionar os procedimentos. Se na sua visão existe 
uma maneira melhor de executar uma tarefa/atividade, então, 
você deve passar essa ideia adiante, para um supervisor 
de área. Os procedimentos não são imutáveis, ao contrário, 
eles devem estar em constante evolução, aumentando a 
Qualidade dos Serviços, e isso se chama Melhoria Contínua.
Além de levar a sua ideia sobre a mudança de um procedimento 

Dia Mundial da Água

Seção Sustentabilidade

para seu supervisor, você deve antes ter critérios bem 
estabelecidos, e algo que justifique a mudança. Lembre-se, 
apenas sua opinião não basta!
No geral, uma organização para funcionar bem e produzir 
com qualidade, tem que existir procedimentos bem definidos, 
e colaboradores que compreendam essa importância. Se 
um ou outro não segue um procedimento, então, o caos 
pode surgir através desse ato. Além do mais, se você segue 
procedimentos, passa a ser uma pessoa mais confiável. 

Nenhum supervisor precisará ficar 
conferindo suas atividades, já que tudo 
possivelmente estará sob controle.
Inclusive, algo ainda mais importante a 
se pensar, é que se um procedimento 
não é seguido, além de afetar 
internamente, possivelmente os seus 
clientes perceberão tal desajuste.

Os procedimentos devem ser sempre discutidos, melhorados, 
mas nunca descumpridos. Com certeza um procedimento é 
muito melhor que uma improvisação. Pense nisso!
Uma organização necessita de colaboradores envolvidos nos 
processos, se o processo é seguido, certamente a qualidade 
não será comprometida.
No final de tudo, só podemos colher Sucesso!

Fonte: https://marinagomes.blog/2017/06/19/por-que-seguir-procedimentos-e-tao-
importante/

O Dia Mundial da Água é uma data importante para relembrar a importância desse recurso para a 
manutenção do ecossistema e da vida (humana, das plantas e dos animais), bem como resgatar a 
pauta de conscientização e boas práticas de preservação.
A data surgiu com esse objetivo: alertar as pessoas sobre como preservar e da importância do recurso 
para a natureza. Ela foi instituída pela ONU em 21 de fevereiro de 1993. 
Para colocar isso em prática, separamos algumas dicas espertas que você pode começar a colocar em 
prática desde já no seu lar: 

1- Utilize só o necessário
Reduzir o tempo no banho, manter as torneiras fechadas 
quando escovar os dentes ou cozinhar são algumas boas 
práticas que são sempre muito bem-vindas quando o assunto 
é economizar água.
Lembre-se: pequenos gestos também contam muito! 
2- Aproveita a água da lavadora
A água utilizada para lavar a roupa pode ser reaproveitada 
para outras finalidades como lavar o quintal. Dessa forma evita 
desperdícios – e de quebra a rotina fica bem mais prática! 
3- Não lave calçadas com mangueiras
Apesar da praticidade, as mangueiras representam um gasto 

de 120 litros de água quando usadas para essa finalidade. Por 
isso, que tal substituir o uso da mangueira por uma vassoura 
ou, no máximo, um balde com água?
O mesmo vale para lavagem de carros! 
4- Verifique se há incidência de vazamentos
Infiltrações são um problema que muitas casas precisam 
lidar. Além do mofo e de todos os outros malefícios trazidos, 
ainda é um desperdício de água gigante. Para esses casos, é 
importante buscar por ajuda especializada. 

Fonte: https://casacor.abril.com.br/sustentabilidade/dia-mundial-da-agua/
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Março Azul Marinho
Você já ouviu falar em câncer colorretal? Esse tipo de 
câncer pode atingir o cólon, que representa a maior parte do 
intestino grosso, ou a área final do órgão, região que fica a 15 
centímetros do ânus, denominada reto.
O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima mais de 41 
mil novos casos de câncer de cólon e reto para cada ano do 
triênio 2020-2022. Esse é o segundo tipo mais frequente de 
câncer entre os homens, perdendo apenas para o câncer de 
próstata.
Em março, ocorre a campanha Março Azul-Marinho, que 
busca conscientizar sobre o tema e orientar sobre a prevenção 
da doença.
Fatores de Risco:
• Idade acima de 50 anos;
• História familiar de câncer de intestino;
• Ter uma dieta: pobre em fibras, com ingestão excessiva 

de carnes vermelhas, carnes processadas: salsicha, 
mortadela, linguiça, presunto, salame, bacon, peito de 
peru, entre outros.

Quais são os principais sintomas?
Presença de sangue nas fezes; diarreia ou constipação; 
perda de peso sem motivo específico; dor abdominal (cólica, 
sensação de inchaço); sensação de que o intestino não foi 
completamente esvaziado; cansaço e fadiga constantes.
Qual exame detecta câncer colorretal?
O câncer de cólon e reto é diagnosticado principalmente 
por meio de um exame chamado colonoscopia. Trata-se 

da inserção de uma haste flexível no ânus do paciente, um 
pequeno tubo que possui fonte de luz e uma câmera para 
captar imagens do órgão.
Diagnóstico precoce
Segundo informações do Instituto Oncoguia, quando o 
câncer é diagnosticado em estágio inicial, estima-se uma 
taxa de sobrevida em cinco anos para 90% dos casos. No 
entanto, 60% dos pacientes são diagnosticados quando o 
câncer já se encontra disseminado e as taxas de sobrevida 
são bem menores. Por essa razão, o diagnóstico precoce é 
fundamental para preservar vidas.

Quanto mais cedo o paciente buscar atendimento, 
mais eficaz será o tratamento contra o câncer. 

Fontes: https://www.bayer.com.br/pt/blog/marco-azul-marinho-descubra-como-prevenir-o-
cancer-no-intestino-grosso

Aumento de Casos de Dengue

Seção Qualidade de Vida e Saúde

Dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) alertam para expansão nos casos de 
dengue no Brasil em 2022.
As informações do InfoDengue, sistema de armazenamento 
dos dados das instituições, mostram que a região Sul do país 
será a principal área de atenção neste ano.
Os períodos chuvosos juntamente ao calor são favoráveis 
para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor 
do vírus da dengue, zika e chikungunya. 
Algumas atitudes simples, ajudam no combate ao 
mosquito da dengue. São elas:
• Tampar as caixas d’água;
• Não deixar água acumulada na no telhado ou laje;
• Manter os lixos fechados;
• Utilizar areia nos vasos de plantas;

• Deixar garrafas e outros recipientes de cabeça para 
baixo;

• Deixar as lonas esticadas;
• Retirar a água dos pneus.

Esses cuidados precisam ser de todos: ter a consciência de 
que é necessária uma ação coletiva é garantir uma segurança 
eficaz.

Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/fiocruz-e-fgv-alertam-para-expansao-da-dengue-
em-algumas-regioes-do-pais/

Conscientização e 
prevenção completa 

são fundamentais para 
controlar a dengue!
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Dia Internacional da Mulher
Graças a luta de mulheres ao longo da história, que hoje as 
mulheres podem estudar, votar, escolher a própria profissão, 
se divorciar, entre outros direitos. 
O dia 8 de Março é uma data para relembrar essas conquistas 
e reforçar o que ainda precisa ser conquistado. 
Por isso, é importante que todos contribuam para que 
possamos ter um mundo com cada vez mais igualdade de 
gênero.

Algumas expressões machistas para excluir do 
vocabulário:

“Só pode estar de TPM”
Esta expressão remete qualquer posicionamento mais firme 
de uma mulher, ou descontentamento à TPM enquanto os 
homens têm a liberdade de se expressarem de forma firme e 
são admirados pela agressividade.

“Não vai começar a chorar, hein?”
Nossa cultura patriarcal ensinou aos homens que demonstrar 
sentimentos é sinônimo de fraqueza e que as mulheres são 
fracas por expressá-los. Essa é uma crença ultrapassada, pois 
hoje sabemos que é preciso muita coragem para expressar o 
que sente e a maioria dos homens sofre diversas travas e 
traumas por não terem aprendido a demonstrar o que sentem. 

“Ela foi muito macho” / “Ela é o cara”
Essa expressão supõe que apenas homens são capazes de 
ter bons desempenhos e que quando uma mulher os teve ela 
se assemelhou a um deles. Que tal reconhecer que ela foi “a 
mina” e teve ótimo desempenho sendo mulher mesmo?

Além do machismo, algumas vezes sutil, outras questões 
ainda mais complicadas também impactam na vida pessoal, 

no ambiente de trabalho e na produtividade das mulheres. 
Como por exemplo: 
• Jornada contínua de trabalho 
• Violência doméstica 
• Assédio sexual 
• Barreiras para conquistar cargos de liderança 
• Salários mais baixos 
• Imposição de padrões de beleza 
• Falta de representatividade, entre outros.

Como contribuir:

Aceitar que somos machistas e reproduzimos comportamentos 
machistas. 

Entender o que é feminismo: movimento que combate a 
desigualdade de direitos entre homens e mulheres. 

Ouvir, buscar referências, manter a mente aberta ao 
aprendizado. 

Se observar e comprometer-se, buscando detectar seus 
próprios pensamentos, crenças e atitudes machistas e 
preconceituosas para mudar. 

Alertar as falas machistas na roda entre amigos, no trabalho, 
nas piadas, no dia a dia. 

Contratar, divulgar e apoiar o trabalho de mulheres. 

Fonte: Blog da Progic

“A questão de gênero é importante 
em qualquer canto do mundo. 
É importante que comecemos 
a planejar e sonhar um mundo 

diferente. Um mundo mais justo. 
Um mundo de homens mais felizes 

e mulheres mais felizes, mais 
autênticos consigo mesmos”. 

(Chimamanda Ngozi Adichie)
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Redes Sociais da LBR

Ampliação Rodovia dos Tamoios SP-099

A LBR Engenharia, integrante do Consórcio FSP-99, tem a 
honra de participar da realização de mais esse grande desafio 
da engenharia brasileira “Ampliação da Rodovia dos Tamoios 
SP-099”.

Confira os destaques nas redes sociais da LBR em Fevereiro!

Programa Novo Rio Pinheiro

Mais um serviço com o selo “LBR Engenharia” através do 
Consórcio Qualidade Rio Pinheiros. SABESP – Gestão 
Metodológica e Supervisão da Implantação de Unidade 
Recuperadora Pirajussara, localizada na Estrada do Campo 
Limpo, n° 5.965 – Programa Novo Rio Pinheiro. Quando 
finalizada terá a capacidade de processar 600 litros de água 
por segundo.

Trecho 1 – Monotrilho da Linha 17-Ouro

Mais um diferencial nos serviços prestados pela LBR 
Engenharia. Supervisão, fiscalização, acompanhamento 
e controle das obras civis remanescentes do Trecho 1 – 
Monotrilho da Linha 17-Ouro.
Consórcio LBR-REP, formado pelas empresas LBR Engenharia 
e REP Serviços. Cliente: Companhia do Metropolitano de São 
Paulo – METRÔ/SP.

Siga a LBR nas redes e fique por dentro das novidades:

@lbrengenhariaeconsultoria
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O Jump Around, considerado o maior castelo inflável da 
América Latina, estará na região do ABC Paulista até 27 
de março. É uma ótima pedida para extravasar toda aquela 
energia acumulada dos pequenos. 

A atração ocupa o estacionamento do ParkShopping, em 
São Caetano do Sul (Alameda Terracota, 545 - Cerâmica, 
São Caetano do Sul – SP) e funciona de quinta a domingo, 
das 16h às 22h.  

Os ingressos têm preço fixo de R$ 46 na venda antecipada 
através do site Sympla, e R$ 49,90 direto na bilheteria. 
Crianças de até 5 anos precisam estar acompanhadas por 
um adulto (que não paga ingresso, nesse caso).

Os tickets dão direito a 30 minutos no castelo inflável. A cada 
minuto extra, cobra-se uma taxa de R$ 2 durante a semana 
e R$ 3 aos finais de semana. 

Animação para adultos e crianças, sem limite de idade!

Com área de 2.500 m², veja o que te 
espera nesta atração única!

• Pula-pula
• Escorregadores gigantes
• Estruturas de escalada
• Pistas de obstáculos
• Quadras de basquete
• Ambiente lúdico e colorido

Fonte: https://catracalivre.com.br/agenda/jump-around-castelo-inflavel-gigante/
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Que o outono nos traga harmonia.
Que os sonhos se multipliquem na 
nossa vida como as folhas que se 

espalham pelo chão.

O Outono está chegando...

Outono: 20 de Março a 21 de Junho


