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Referência em gastronomia na 
zona sul paulistana, GattoFiga 
é opção para confraternização
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São Paulo reduz intervalo para 
aplicação de dose de re forço

Desde a tarde de ontem, 
dia 2 de dezembro, as pesso-
as que tomaram a segunda 
dose da vacina há quatro me-
ses já podem buscar os pos-
tos para receber o reforço. 

Vale destacar que a dose adi-

cional é indicada para todos, 
independente de qual tenha 
sido a vacina que tomou ini-
cialmente - Coronavac, As-
trazeneca ou Pfizer. Ainda 
para conter novo avanço da 
pandemia, em especial por 

conta do surgimento da va-
riante Omicron, a Prefeitura 
anunciou o cancelamento do 

Reveillon na Paulista e a con-
tinuidade da obrigação do 
uso de máscaras, mesmo em 

ambientes abertos  Página 3

Serão sete árvores ao 
redor do lago, muitos 
efeitos especiais e - como 
atrações especiais - o fato 
de a festa ser ao ar livre 
e valorizar a relação en-
tre o público e a nature-
za. A decoração voltao 
ao Parque do Ibirapuera 
com o desafio de evitar 
aglomerações e, ao mes-
mo tempo, garantir o cli-
ma natalino. O mote será  
“Natal no Parque: a festa 
da natureza”, com obje-
tivo de dar sequência à 
fábula encantada focada 
na fauna e flora do Par-
que. Haverá projeção ho-
lográfica na fonte do lago, 
criando efeitos que simu-
lam animais e objetos, e 
esculturas iluminada. Sai-
ba os detalhes. Página 6
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M E I O A M B I E N T E
Resíduos sólidos e o saneamento básico

Doenças relacionadas ao 
Saneamento Ambiental Ina-
dequado (DRSAI) causaram 
cerca de 0,9% dos óbitos ocor-
ridos no Brasil entre 2008 e 
2019. Entre as mortes ocorri-
das apenas por doenças infec-
ciosas e parasitárias no Brasil, 
as DRSAI representam 21,7% 
dos óbitos no período.

Os dados estão incluídos na 
terceira edição do Atlas de Sa-
neamento: Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário, 
divulgados dia 24 de novem-
bro pelo Instituto Brasileiro de 
Geogra� a e Estatística (IBGE).

E quando se fala em sane-
amento básico, a maioria das 
pessoas pensa em sistemas de 
fornecimento de água potável 
e coleta regular de esgoto. Re-
almente, esses serviços essen-
ciais fazem diferença na saúde 
das pessoas, mas é importante   
relacionar saneamento básico 
também à questão dos resídu-
os sólidos, ou seja, do descarte 
correto de lixo.

D e  2 0 0 8  a  2 0 1 9 ,  f o -
ram notificados no Brasil 
11.881.430 casos de DRSAI, 
com 4.877.618 internações 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS). As principais causas 
de morte, foram Doença de 
Chagas, diarreia e disenteria, 
que corresponderam a quase 
81,5% dos óbitos no período.

A terceira causa de óbitos 
nas regiões Sudeste e Centro-
-Oeste foram por dengue, zika 
e chikungunya. Já na região 
Norte, as leishmanioses fo-
ram as principais causas. No 
Nordeste a principal causa foi 
a esquistossomose e no Sul, a 
leptospirose.

Ou seja, o contato com água 
contaminada, a falta de acesso 
à água potável para atividades 
básicas cotidianas como cozi-
nhar e fazer higiene pessoal 
comprometem a saúde. 

A carência de serviços de 
água e esgoto explica, portan-
to,  esse prejudicial contato das 
comunidades mais carentes 
com agentes contaminantes. 

Mas, a população também 
precisa ter acesso constante e 
de qualidade a serviços rela-
cionados aos resíduos sólidos 
para garantir saúde e qualida-
de de vida. 

Marco Legal do 
Saneamento

Em julho, o novo Marco 
Legal do Saneamento Básico 
chegou a um ano desde que 
foi aprovado. Essa nova lei 
prevê a universalização dos 
serviços de água e esgoto até 
2033 e viabiliza a injeção de 
mais investimentos privados 
nos serviços de saneamento.

Trata diretamente não só 
sobre as condições estruturais 
do saneamento básico, como 
a universalização e a presta-
ção dos serviços de abasteci-
mento de água e esgotamento 
sanitário, mas também sobre 
a limpeza urbana e o manejo 
dos resíduos sólidos.

Determina, por exemplo, 
que os planos municipais de 
gestão integrada de resíduos 
sólidos deverão ser revisados, 
no máximo, a cada dez anos.

Estabelece, ainda, um prazo 
para o � m dos lixões no país. 

Nesse cenário, entretanto, 
é importante destacar que a 
cidade de São Paulo já está 
bastante avançada e não conta 
com lixões há décadas. 

Aqui, além de haver coleta 
separada de recicláveis e lixo 
comum, porta a porta, eco-
pontos para entulho e outros 
materiais de difícil descarte, 
operações cata-bagulho, há 
também aterros sanitários 
tecnicamente preparados para 
receber adequadamente os 
resíduos domésticos, ou seja, 
o lixo comum composto por 
material orgânico e rejeitos, 
como papel higiênico sujo, 
fraldas, absorventes, restos de 
cigarros, etc. E há os aterros 
de inertes, destinados a sobras 
de material de construção e 
outros resíduos especiais. 

Mas o Marco Legal do Sa-
neamento Básico ainda estabe-

lece que todos os municípios 
deverão cobrar taxas para 
garantir serviços de limpeza 
pública e coleta de resíduos 
já a partir de 2022. A cidade 
de São Paulo, entretanto, por 
enquanto optou por não esta-
belecer a chamada “ecotaxa”. 

Aterros 
são fi nitos

A cidade, entretanto, terá 
grandes desafios pelos pró-
ximos anos. Em menos de 
dez anos, o aterro sanitário 
existente na capital estará com 
capacidade esgotada. 

Os sacos de lixo comum que 
cada família paulistana coloca 
do lado de fora de casa na data 
da coleta não desaparece ma-
gicamente. Esse material todo 
soma nada menos que doze 
mil toneladas. Por dia. 

Além de mobilizar um exér-
cito de aproximadamente 16 
mil pro� ssionais, sendo 10 mil 
de varrição e 6 mil de coleta 
domiciliar e saúde, a limpeza 
pública na cidade ainda de-
manda uma frota de aproxi-
madamente 1500 veículos. 

Nas zonas sul e leste da ca-
pital, esses serviços são presta-
dos pela concessionária Ecour-
bis Ambiental, que também 
gerencia a Central Mecaniza-
da de Triagem de recicláveis 
Carolina Maria de Jesus, na 
região de Santo Amaro. 

A empresa ainda implan-
tou e opera o aterro sanitário 
Central de Tratamento Leste 
e monitora três aterros que 
já tiveram sua capacidade de 
receber resíduos esgotada e 
hoje estão desativados.

No futuro, a se manter o 
ritmo de geração de resíduos 
atual, a cidade de São Paulo 
pode ter que pagar para expor-
tar seu lixo. 

Várias soluções precisarão 
ser estudadas em conjunto 
pela população, poder pú-
blico e indústrias geradoras 
para reduzir a quantidade 
de lixo que vai para o ater-
ro e, talvez, para transfor-

Brasileiros criam embalagens que não se transformam em “lixo”
O uso do plástico já faz 

parte da modernidade por 
sua praticidade e baixo custo, 
Por outro lado, ambientalistas 
vêm alertando para o custo 
ambiental do excesso do uso 
e, pior do que isso, das conse-
quências sobre sua não reutili-
zação e reciclagem ou descarte 
incorreto. 

Por isso, cada vez mais ga-
nham importância as inicia-
tivas no sentido de trazer de 
volta o plástico à economia, 
seja por meio de embalagens 
que o consumidor pode apro-
veitar em casa, sem descartar, 
seja pela viabilidade econômi-
ca de sua reciclagem. Ou ainda 

pela qualidade biodegradável 
do material utilizado, ou seja, 
a capacidade de se decompor 
com mais rapidez e sem con-
taminação de solo, água ou ar. 

Dessa forma, no mundo 
todo tem sido realizados con-
cursos e prêmios de incentivo 
para designers e engenheiros 
que proponham embalagens 
sustentáveis. 

No ano passado, o brasileiro 
Allan Gomes venceu um dos 
prêmios - o Beyond Plastic 
(“Além do Plástico”) Award, 
com a proposta de uma em-
balagem de pasta de dente 
que impede o desperdício, 
usa tintas não tóxicas e ainda 

se decompõe no ambiente. 
Mais do que isso, a Coolpaste 
- nome dado ao projeto - não 
vem envolta em uma caixa de 
papelão como a maioria das 
disponíveis hoje no mercado e 
que representam um desperdí-
cio de material e energia para 
sua produção.

Esse ano, outras duas equi-
pes brasileiras se destacaram. 
Most Practical Impact

“Solo packaging”, desenvol-
vida por Ana Clara Argento, 
Mateus de Freitas Viana, Yago 
Bunim, na categoria “Impacto 
Prático”. Eles propõem uma 
embalagem para delivery feita 
com folhas secas da palmei-

ra, ou seja, folhas que caem 
naturalmente das árvore e 
cujo material pode ser rea-
proveitado para a produção 
das embalagens, totalmente 
biodegradáveis. 

Já a brasileira Julia Correia 
venceu na categoria “Solução 
mais bonita” com a Emba-
lagem para petiscos, feita de 
celulose bacteriana e casca de 
ovo. Além de abundante na 
natureza e totalmente com-
postável, o material  tem baixo 
custo. Foi desenvolvido em 
parceria com o Ponto Design, 
um laboratório experimental 
que desenvolve materiais com 
celulose bacteriana e sobras de 
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mar esses rejeitos em energia. 
O que sua família pode fa-

zer desde já? Participar da 
coleta seletiva é uma das ações 
essenciais e que ainda tem um 
caráter educativo importante, 
mostrando a quantidade de 
coisas que podem ser transfor-
madas e voltar à economia na 
forma de produtos reciclados.

Vale destacar a responsabi-
lidade das empresas em via-
bilizar operações nesse senti-
do - é a chamada “Logística 
Reversa”.

Para participar da coleta se-
letiva na cidade, basta separar 
vidro, papel, metais e plástico. 
Enxágue e coloque todos jun-
tos em um único saco bem 
fechado. Depois, é só consultar 
o site ecourbis.com.br/coleta/
index.html e ver o horário e 
data em que a coleta seletiva 
acontece em sua rua ou levar 
os recicláveis para os Pontos 
de Entrega Voluntária  - como 
aqueles contêineres verdes 
espalhados pela cidade. 

Poluição de 
solo, ar e água

De qualquer forma, a dis-
cussão sobre saneamento bá-
sico está totalmente vinculada 
ao destino dos resíduos que 
geramos diariamente. 

Em regiões mais carentes e 
menos estruturadas em termos 
de abastecimento, a contami-
nação da água acontece jus-

tamente porque não há redes 
de esgoto e porque ainda há 
cidadãos que despejam os re-
síduos irregularmente no meio 
ambiente, provocando polui-
ção da água, do ar e do solo. 

Capitais e grandes cidades 
como São Paulo contam com 
infraestrutura mais avançada, 
com serviços estruturados e 
adequados para coleta e desti-
nação � nal de lixo. Mas, mes-
mo nesses grandes centros ur-
banos quando pessoas  deixam 
de cumprir com ações cidadãs  
acabam provocando  poluição 
e compromete a saúde de toda 
a população. 

Pelos dados divulgados pelo 
IBGE, a falta de saneamento 
básico tem provocado doenças 
como zika, dengue, leptospi-
rose, leishmaniose, além de 
várias outras causadas por 
parasitas. 

Todas essas doenças tam-
bém registram casos em São 
Paulo, mesmo tendo a cidade 
sistema de coleta de esgoto, 
fornecimento de água potável 
e coleta universal de resídu-
os sólidos, ou seja, coleta de 
lixo porta a porta, mesmo em 
comunidades,  onde é feita 
manualmente. 

Por que?
Porque há ainda pessoas 

jogando sujeira nas ruas, em-
balando lixo incorretamente, 
deixando resíduos - ainda que 
descartáveis - fora de horário 

arriscando que sejam levados 
pela enxurrada... Sem falar 
naqueles cidadãos que despe-
jam entulho, móveis e outros 
inservíveis em áreas públicas. 

Outro sério problema é com 
os materiais contaminantes. 
Aparelhos eletroeletrônicos, 
lâmpadas, tintas, baterias e 
pilhas são alguns exemplos de 
itens que não devem ser joga-
dos em lixo comum, pois po-
dem poluir água e solo, e que 
precisam de descarte especial. 
Embora as indústrias sejam 
responsáveis pelo encaminha-
mento desse tipo de produto, 
muitas vezes o consumidor 
ignora o caminho correto para 
o descarte. 

Sempre que tiver dúvidas, 
entre em contato com o fabri-
cante. Também é importante 
ressaltar que objetos velhos 
e quebrados, estofados, col-
chões, entulho podem ser 
deixados em ecopontos - há 
mais de 100 pela cidade e o 
descarte é gratuito, desde que 
no volume máximo de um me-
tro cúbico por dia. Para saber 
os endereços acesse prefeitura.
sp.gov.br. 

Pela poluição que pode cau-
sar, além do custo urbano, des-
cartar incorretamente entulho, 
móveis e eletrodomésticos 
velhos ou mesmo a carcaça de 
um carro é considerado crime 
ambiental passível de multa de 
até 18 mil reais. 

comida da região. O objetivo 
era desenvolver uma solução 
com impacto menos negativo 
no meio ambiente do que 
embalagens plásticas de uso 
único.
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•SAÚDE

São Paulo reduz intervalo da 
dose de reforço para 4 meses

•CORONAVÍRUS

Reveillon foi cancelado e uso de 
máscara continua obrigatório

Cansado do home offi ce? 
Do aluguel fi xo?
Conheça a Cozy Work: salas de reunião, endereço 
fi scal, endereço comercial, espaços compartilhados, 
espaço ao ar livre, salas privativas. 

Monte seu pacote

(11) 2577-0009
contato@cozywork.com.br

Rua Luís Góis, 2004
Mirandópois - São Paulo - SP 

A redução do intervalo 
para aplicação da dose de re-
forço não foi a única medida 
anunciada pelo poder público 
em São Paulo, levando em 
conta o cenário epidemiológi-
co ao redor do mundo. 

A proposta de liberar o 
uso de máscaras em espaços 
públicos abertos na capital 
foi suspensa, ou seja, mesmo 
a partir de 11 de dezembro, 
data em que estava prevista 
a flexibilização, ainda será 
obrigatório usar máscaras em 
qualquer lugar, sejam espaços 
abertos ou fechados. 

Além disso, a Prefeitura 
paulistana anunciou o cance-
lamento da festa de Reveillon. 
A festa de Carnaval ainda 
permanece programada, mas 
novas alterações podem ser 
anunciadas, a depender dos 
números da pandemia nos 
próximos meses.  

Segundo o Governo, a re-
dução do intervalo para a dose 
adicional da vacina vai bene-
ficiar cerca de 10 milhões de 
pessoas que se vacinaram nos 
meses de julho e agosto e levou 
em consideração que São Paulo 
é porta de entrada, via portos 
e aeroportos, de pessoas de 
todo o mundo e o Brasil ainda 
não tem a obrigatoriedade da 
apresentação de comprovante 
de esquema vacinal completo 
para os viajantes.

Sobre a continuação do 
uso de máscaras, o governa-
dor João Doria classificou a 
decisão como precaução. 

“Decidimos adotar essa 
medida por prudência com 
o cenário epidemiológico no 

loco de pessoas em situação 
e rua.

Megapostos e Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) aten-
dem 8h às 17h. AMAs/UBSs 
Integradas das 7h às 19h.

No dia 05/12/2021 – Do-
mingo, haverá aplicação nas 
farmácias Avenida Paulista, nº 
2371 e 266, das 08h às 16h. E 
em alguns parques das 8h às 
17h. Na Zona Sul, haverá os 
parques da Independência e 
Guarapiranga. 

A partir do dia 06/12/2021. 
Mega drive-thrus e Farmá-
ciasfuncionam das 8h às 17h; 
Megapostos  das 8h às 17h; 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) das 7h às 19h. e AMAs/
UBSs Integradas das 7h às 
19h.

Zona Sul
Para evitar fi las, é sempre 

bom conferir o movimento 
pelo aplicativo deolhonafi la.
prefeitura.sp.gov.br.

Na região sul, há alguns 
endereços bem práticos de 
receber a vacina contra Covid 
19, como o Mega Drive Thru 
do Tribunal de Contas do Mu-
nicípio, que também atende 

pessoas a pé ou de bicicleta e 
fi ca próximo à estação AACD 
Servidor da Linha 5 - Lilás do 
metrô. 

Há farmácias da rede Dro-
gasil aplicando as vacinas em 
tendas externas, também, 
como na Avenida do Cursino 
ou na Rua Carneiro da Cunha. 

Outras opções interessan-
tes são os postos volantes 
como o do Hospital do Ia-
mspe, que funciona também 
como drive-thru, com entrada 
pela Avenida Ibirapuera, ou 
da Igreja de São Judas, no 
salão paroquial. 

O Shopping Santa Cruz 
conta com posto volante. Já 
os shopping centers Ibira-
puera, Campo Limpo e Vila 
Olímpia contam com “mega-
postos” de vacinação. 

O Hospital Dom Alvarenga, 
no Ipiranga, também funciona 
em esquema drive-thru. A 
UNiSA e a FMU Santo Amaro 
contam com megapostos 
instalados. 

Para conferir a lista com-
pleta e endereços, visite: 
prefeitura.sp.gov.br/vacina-
sampa;

A chegada da variante 
Ômicron e a proximidade 
das festas de fi m de ano, que 
devem gerar uniões de fa-
mílias e grupos, levaram o 
Governo Estadual a reduzir o 
intervalo para receber doses 
de reforço, que já havia sido 
modifi cado para cinco meses 
após a segunda dose e agora 
foi novamente diminuído para 
quatro meses. Ou seja, todos 
aqueles que tomaram a se-
gunda dose da vacina contra 
covid - seja ela Astrazeneca, 
Pfi zer ou Coronavac - há qua-
tro meses ou mais já podem 
buscar os postos de saúde 
para receber o reforço.

A informação, inicialmente 
divulgada pelo governador 
João Doria em redes sociais, 
foi confi rmada pela Secretaria 
Municipal de Saúde e a popu-
lação da capital pode buscar 
os postos de aplicação a partir 
dessa sexta, 3 de dezembro.

Nessa sexta, 2, os Mega 
Drive-Thrus e farmácias es-
tarão aplicando  D1, D2 e DA 
(dose adicional)  das 8h às 
17h. Os Megapostos também. 
As Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) atenderão das 7h às 
19h. As AMAs e UBSs Integra-
das abrem das 7h às 19h.

No sábado, a SMS pro-
move um Dia D de Mega Va-
cinação, com busca ativa de 
faltosos. Haverá busca por 
adolescentes que não toma-
ram segunda dose, aplicação 
de dose de reforço em maio-
res de 18 anos com esquema 
vacinal completo há mais de 
quatro meses, vacinação casa 
a casa, ligações a faltosos, 
busca ativa e vacinação in 

estado. Todos os números 
demonstram que a pandemia 
está recuando em São Paulo, 
mas vamos optar pela precau-
ção.”, disse Doria.

Na recomendação feita 
ao Governo de São Paulo, o 
Comitê Científico apontou 
que há incertezas quanto ao 
impacto da variante ômicron 
às vésperas do fim de ano. 
Os períodos de Natal e do 
Réveillon costumam provo-
car grandes aglomerações, o 
que facilita a transmissão de 
doenças respiratórias como 
a Covid-19. 

Janssen
Durante uma reunião co-

mandada pelo secretário mu-
nicipal da saúde, Edson Apare-
cido, com a equipe técnica da 
Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS), Vigilância em Saúde e 
diretores de hospitais, essa 
semana, fi cou defi nido que a 
capital passa a utilizar a vacina 
da Pfi zer para segunda dose 
de quem foi vacinado com o 
imunizante da Janssen.  

 Com a descoberta da va-
riante ômicron, a expectativa 
é vacinar rapidamente as mais 
de 300 mil pessoas que rece-
beram a dose da Janssen. A 
intercambialidade segue do-

cumento técnico do governo 
de São Paulo, que permite a 
utilização do imunizante da 
Pfi zer em caso de indisponi-
bilidade de doses da Janssen. 

 Também ficou definido 
que deixa de ser obrigatória 
a apresentação de compro-
vante de endereço na cidade 
de São Paulo para tomar qual-
quer uma das doses na rede 
municipal de saúde. Com o 
alto índice de imunização para 
primeira e segunda doses na 
capital e para fortalecer a 
vacinação nacional, qualquer 
pessoa pode se apresentar 
para receber o imunizante, 
independentemente do local 
de residência. 

São Paulo já aplicou cer-
ca de 22 milhões de doses 
das vacinas anti Covid 19 e é 
uma das cidades com maior 
cobertura vacinal no planeta. 
Na população com mais de 18 
anos está em 108,6% para D1 + 
DU, em 100,8% para D2 + DU e 
em 14,2% para DA.

Em adolescentes de 12 
a 17 anos, foram aplicadas 
904.599 D1, representando 
uma cobertura vacinal de 
107,2%. Também foram aplica-
das 504.077 D2 nesse público 
(56%).

A esperança em São Paulo 
agora é muito maior do que 
tudo que já superamos.

Capital Mundial
da Vacina
A cidade já tem 100% do público 
adulto vacinado com  
as duas doses da vacina contra a 
Covid-19. 

Mas a pandemia ainda não 
acabou. Precisamos manter os 
cuidados: usar máscaras e lavar 
as mãos sempre. 

Se você tem mais de 18 anos e 
tomou a 2ª dose há pelo menos 
5 meses, já pode tomar a dose 
adicional. 

E se você tem entre 12 e 17 anos, 
não deixe de se programar para 
a 2ª dose e completar o seu ciclo 
vacinal.

Baixe o App 
e-saúdeSP 
e saiba mais

https://jornalzonasul.com.br/intervalo-de-dose-de-reforco-cai-para-quatro-meses/
https://prefeitura.sp.gov.br/vacionasampa
http://cozywork.com.br
https://jornalzonasul.com.br/reveillon-e-cancelado-e-mascaras-seguem-obrigatorias-em-espacos-abertos/
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Casas de repouso Odontologia

Estética e Saúde

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional) Fone:

5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

- Vagas para ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

• IMPLANTES (IMPLANTODONTIA)
• PRÓTESES (FIXAS OU MÓVEIS)
• ESTÉTICA (DENTÍSTICA)
• APARELHOS FIXOS/MÓVEIS (ORTODONTIA)
• ALINHADORES ESTÉTICOS (POLÍMEROS - CREDENCIADO CA E EA)
• CIRURGIAS (DENTE DO SISO, EXTRAÇÕES)
• TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX)
• ENZIMA DE PAPADA (ÁCIDO DEOXICÓLICO)
• PREENCHIMENTO FACIAL (ÁCIDO HIALURÔNICO)
• CLAREAMENTO A LASER E/OU MONITORADO
• TRATAMENTO GENGIVA
• RASPAGEM E LIMPEZA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

DR. MÁRIO TERUO MINAMI
CROSP 69147 | FORMAÇÃO UNESP SJC/1996

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147

Rua Caramuru, 19 - Sala 11
(em cima da loja Alô Bebê da Rua Luís Góis, 885 - próx. metrô Santa Cruz) 

www.mtmodonto.com.br

} PERIODONTIA

5594-3814 | 5594-4270

CIRURGIÃO-DENTISTA

•CULTURA

João Caetano tem peça sobre nazismo
O espetáculo “O Ovo de 

Ouro” chega aos palcos do 
Teatro João Caetano no início 
de dezembro. A peça dirigi-
da por Ricardo Grasson gira 
em torno da vida de Dasco 
Nagy, judeu sobrevivente do 
campo de concentração de 
Auschwitz. 

Desde o lançamento, em 
2019, o personagem era in-
terpretado pelo veterano 
Sérgio Mamberti, conhecido 
por papéis como o Dr. Victor 
em “Castelo Rá-Tim-Bum” 
e o mordomo Eugênio em 
“Vale Tudo”. Sérgio faleceu 
em setembro de 2021, aos 
82 anos, mas sua atuação 
na peça lhe rendeu o Prêmio 
Bibi Ferreira postumamente, 
na categoria Melhor Ator - 
homenagem que dividiu com 
Tarcísio Meira, também fale-
cido neste ano. Nesta nova 
temporada, quem assume o 
papel de Dasco é seu filho, 
Duda Mamberti. 

Em “O Ovo de Ouro”, o 
espectador mergulha na sub-
jetividade fragmentada do 
protagonista, profundamente 
marcada pela experiência em 
Auschwitz-Birkenau . Num pri-
meiro momento, dois planos 
são apresentados - a realida-
de e o delírio - para retratar 
a relação do protagonista 
quando jovem (Luccas Papp) 
com seu melhor amigo Sán-
dor (Leonardo Miggiorin), 
com a prisioneira Judit (Rita 
Batata) e com o comandante 
alemão Weber (Ando Camar-
go). 

Mais à frente, somos leva-
dos ao presente, numa cena 

que traz uma entrevista de 
Dasco, já em idade avançada, 
por uma jornalista, elaboran-
do e relatando os traumas e 
os horrores vividos durante 
o período do Holocausto. 
Dentre elas, está a dura expe-
riência como Sonderkomman-
do, como eram chamados os 
prisioneiros obrigados a tra-
balhar nos campos, em troca 
de sua sobrevivência. Esses 
colaboravam para acelerar a 
máquina de morte nazista, 
conduzindo outros judeus à 
câmara de gás, queimando os 
corpos e ocultando as provas 
do Holocausto.

Assim, “O Ovo de Ouro” 
se constrói no confl ito interno 
entre sobreviver e auxiliar na 
aniquilação de seu próprio 
povo. Temas como humani-
dade, morte, identidade e os 
limites do comportamento 
humano tomam protagonis-
mo, apresentados em sua 
complexidade. 

O autor da peça, Lucas 
Bapp, conta que o texto sur-
giu de uma necessidade de 
impedir o apagamento das 
cicatrizes da Segunda Guerra 
Mundial, do Holocausto e do 
nazismo. “ A ideia de escrever 
a peça começou em 2014, 
quando eu fui apresentado ao 
universo do Sonderkomman-
do por meio de um pequeno 
artigo em uma revista. Essa 
fi gura do judeu que tem que 
auxiliar com o extermínio do 
próprio povo mexeu muito 
comigo e minha noção de hu-
manidade, e me incentivou a 
tentar entender por que eles 
faziam isso, por que eles não 

se recusavam”, explica. 
“O Ovo de Ouro” foi lan-

çado, originalmente,  em 
celebração aos 80 anos de 
Sérgio Mamberti. Para Duda 
Mamberti, que agora dá con-
tinuidade ao trabalho, a im-
portância da peça se estende 
para além de seu teor político, 
tendo sido a última apresenta-
ção de seu pai em vida. 

“Já fi z alguns personagens 
que ele viveu no teatro ou 
no cinema, mas esse traba-
lho é mais uma homenagem 
que eu presto a ele. Eu estou 
muito feliz por isso”, explica, 
emocionado. O espetáculo 
também é especial por ser o 
primeiro depois da pandemia. 
“É um momento de felicidade, 
voltar a sentir o teatro, viver 
aquele frio na barriga, são 
sensações de prazer indescri-
tível”, conta. 

“O Ovo de Ouro” é apre-
sentado no Teatro João Cae-
tano nos dias 3 e 4 de dezem-
bro, às 21h, e no dia 5, às 19h. 
Para acompanhar a experiên-
cia, o público também pode 
adquirir o livro Sérgio Mam-
berti: Senhor do Meu Tempo 
(Edições Sesc), escrito pelo 
ator junto com o jornalista 
Dirceu Alves Jr. 

SERVIÇO: 
O OVO DE OURO  - Teatro 

adulto: 3 a 5/12 ; Sexta e sába-
do às 21h e domingo às 19h . 
Presencial no teatro. Classi-
ficação: +12 anos. Duração: 
90 min 

O Teatro João Caetano fi ca 
na Rua Borges Lagoa, 650 - 
Vila Clementino.
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•GASTRONOMIA

Referência gastronômica na região, 
Pizza Bar é ideal para confraternizar

A GattoFiga Pizza 
Bar não tem nem 
três anos de portas 
abertas, mas já se 
tornou referência 
gastronômica na re-
gião. Ou melhor, na 
cidade. Sempre mo-
vimentada e repleta 
de clientes em busca 
do ambiente român-
tico e bem cuidado, 
de luz amena e jazz 
como som ambien-
te, a casa chamou a 
atenção também do 
crítico Saulo Yassu-
da, que escreve para 
a Revista Veja São 
Paulo - publicação que, por 
sua vez, é também parâmetro 
em se tratando de editorial 
de gastronomia e coquetela-
ria na maior capital do país.

“O GattoFiga tem tudo 
para agradar, principalmen-
te, aos casais. O clima do 
pequeno salão, escurinho e 
rústico, se estende para as 
duas calçadas que ladeiam 
o imóvel”, inicia Saulo, em 
texto bastante positivo e que 
pode ser conferido na íntegra 
em  vejasp.abril.com.br/blog/
notas-etilicas/gattofi ga/.

O crítico ainda elogia as 
entradas, os drinks e o am-
biente caprichado da Gatto-
Figa, qualidades que certa-
mente explicam o sucesso 
tão precoce da pizzaria de 
inspiração napolitana. 

Cida Montagner e Edson 
Leite, casal que criou a Gat-
toFiga, conta que embora 
a casa tenha sido inaugura-
da em junho de 2019, esse 
foi um sono que começou 
em novembro de 2018, ou 
seja, há exatos três anos. Eles 
apontam que a crítica gastro-
nômica positiva na Veja São 
Paulo foi a comprovação de 
que “deu tudo certo!”

A pizzaria já fazia parte do 
roteiro de indicações da edi-
ção especial Comer & Beber 
2021 da Revista, mas a crítica 
veio coroar um trabalho, se-
gundo os idealizadores

“GattoFiga Pizza Bar é fru-

to do amor pela gastronomia 
napolitana e pelo sonho da 
família Leite e Montagner. 
Agora, esse sonho ganhou o 
reconhecimento de um dos 
maiores veículos da país, a 
VejaSp”, apontam. “Por isso, 
queremos agradecer a nossa 
equipe, aos nossos clientes e a 
todos que nos ajudaram nessa 
linda trajetória”, celebram.

Confraternizações
E por falar em celebrar, de-

pois de atravessar um ano tão 
difícil por conta da pandemia 
e todas suas consequências, 
muita gente busca um mo-
mento de relaxamento, de en-
contro descontraído.É tempo 
de confraternizar, comemorar 
a vida. E a GattoFiga listada 
e estrelada pela revista Veja 
São Paulo, é uma ótima opção 
para encontros românticos, 
familiares ou de negócio, por 
conta de seu caráter intimista, 
decoração e cardápio capri-
chados  - porque viver expe-
riências especiais faz a vida 
valer a pena e deixa marcas 
na memória. 

Vale destacar que, além 
das pizzas napolitanas indivi-
duais especiais, a casa ainda 
conta com entradinhas super 
originais e saborosas. São 
mais de dez opções, entre 
elas a Burrata, bem completa 
e ideal para começar bem a 
noite: a burrata vem acom-
panhada de molho pesto, 
nozes e tomatinhos confi ta-
dos, além de um crostini, que 

pode ser alecrim, flor 
de sal e pimenta do rei-
no; ou grana padano, 
orégano e azeite; ou 
lemon pepper.

Outra pedida ide-
al de entrada para as 
confraternizações é a 
Clementine: a massa de 
crostini vem recoberta 
de Mascarpone, Lingui-
ça Blumenau, Cebola 
Roxa, Parmesão, Azei-
tona Preta e Cebolinha.

Essa fase inicial do 
encontro pode ser 
acompanhada pelos 
drinks da casa - há co-
quetéis autorais e ou-

tros clássicos. Escolhe entre 
Moscow Mule, Bloody Mary, 
Cachaça Sour, Negroni, Li-
moncello Spritz... 

Para acompanhar as pi-
zzas de massa fi níssima e de 
longa fermentação, muitos 
clientes preferem solicitar a 
carta de vinhos, que traz op-
ções em tinto, rosé e branco, 
além da seleção de vinhos 
nacionais do evento especial 
que vai até dezembro “Sele-
ção Vinhos Brasileiros - Lega-
do Italiano” - incríveis! Os fãs 
de cervejas bem geladas para 
as noites quentes de verão 
também encontram opções. 

Qual pizza pedir? Bom, o 
cardápio traz várias pedidas 
bem saborosas e diferentes, 
como a Pancetta, que vem 
com Mascarpone, gorgonzo-
la, pancetta artesanal, tomi-
lho e geleia artesanal de alho 
com pimenta calabresa. Ou 
da Parma, que leva presunto 
cru, fi or di latte, stracciatella, 
rúcula e raspas de limão si-
ciliano. A pizza que leva o 
nome da casa - GattoFiga - 
também é uma delícia: molho 
de Tomate, Burrata, Pesto de 
Manjericão e Nozes.

Confira o cardápio com-
pleto em gattofi ga.com - para 
retirada, há desconto de 10%. 
A GattoFigga fi ca na Rua Luís 
Gois, 1.625 - Esquina com Rua 
das Rosas - divisa entre Miran-
dópolis e Vila Clementino. Tel/
WhatsApp (11) 5587-1360.

HORÁRIO: terça a domingo, das 18h00 às 23h00
Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Retirada e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas
Site: www.gattofi ga.com - Redes sociais: @gattofi gapizzabar

Faça sua confraternização com a gente!

https://jornalzonasul.com.br/pizza-bar-e-referencia-gastronomica-para-confraternizar/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551155871360&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://jornalzonasul.com.br/espetaculo-no-joao-caetano-discute-nazismo/
https://jornalzonasul.com.br/sobre/
https://pt-br.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoes/
http://casaderepousoadonai.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971372147&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20seu%20an%C3%BAncio%20do%20jornal%20SP%20Zona%20Sul
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Prefeitura estabelece nova parceria para
aulas gratuitas de tênis e entidade protesta

Incentivar o tênis como 
prática esportiva parece um 
bom projeto para diferentes 
faixas etárias e pessoas de 
todas as camadas sociais ou 
bairros da capital. Mas, uma 
recente parceria estabeleci-
da entre a Prefeitura de São 
Paulo e o Instituto do Tênis, 
da Fundação Lemann, pegou 
praticantes do esporte de sur-
presa. Isso porque a parceria 
prevê que, a partir da próxima 
semana, crianças carentes vão 
passar a ter aulas de tênis em 
espaços do Centro Esportivo 
Mané Garrincha, da Rua Pedro 
de Toledo - ao lado da sede da 
própria Secretaria de Esportes, 
aliás. 

E qual o problema? As qua-
dras eram usadas pela SATI 
(Sociedade Amigos do Tênis 
do Ibirapuera) há 35 anos. A 
entidade conta com cerca de 
500 associados, em grande 
maioria, idosos e informou 
ter sido “surpreendida no 
último dia 22/11/21, com a no-
tícia repentina, de que será 
desalojada”.

A entidade defende que 
as quadras foram construídas 
com recursos dos próprios as-

sociados, “desalojando esses 
idosos que tanto lutaram para 
deixar o espaço em perfeitas 
condições de uso”

Procurada, a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer 
(SEME) informou que a par-
ceria com o Instituto do Tênis 
benefi ciará 15 mil crianças de 
escolas públicas, pelos próxi-
mos cinco anos, nas atividades 
que serão realizadas no Centro 
Esportivo Mané Garrincha, na 
Vila Clementino.

E explicou que o Instituto 
do Tênis foi selecionado, por 
meio de chamamento público, 
após comprovação de habilita-
ção técnica e jurídica, e que o 

acordo de Cooperação que irá 
implementar o Projeto Rede 
Tênis Brasil já beneficiou ou-
tras 40 mil crianças em todo o 
país.  Na parceria com a SEME, 
o Instituto do Tênis investirá 
mais de R$ 12 milhões, sem 
nenhuma participação de di-
nheiro público.

A Secretaria Municipal de 
Esportes ainda alega que as 
seis quadras do Mané Garrin-
cha que serão usadas pela Se-
cretaria Municipal de Esportes 
e Lazer na parceria com o Ins-
tituto do Tênis vinham sendo 
usadas de forma irregular pela 
Sociedade Amigos do Tênis do 
Ibirapuera, sem um contrato 

ORAÇÕES
Oração à Santa Clara

Oh, Santa Clara que seguiste a Cristo com tua vida de 
pobreza e oração, fazei que entregando-nos confi antes 

à Providência do Pai Celeste, no inteiro abandono, 
aceitemos serenamente sua Divina Vontade. Amém.

 Rezar 9 dias com 1 velas acesa 1 Ave Maria e,
 no último dia, deixar a vela acesa até o fi m. 

Fazer 3 pedidos, 2 impossíveis e 1 de negócios.
L. P. R.

•TURISMO E LAZER

Parque Cientec reabre para atividades 
externas e promove melponário

tec também está aberto dias 
05 de dezembro e dia 19 de 
dezembro. 

Abelhas
Nesse domingo, dia 5, das 

9h às 13h, acontece o projeto 
Tem Abelha no Meu Jardim. 
É um passeio ecológico, com 
café da manhã colaborativo e 
visita ao meliponário (coleção 
de colmeias), junto às abelhas 
nativas sem ferrão do Par-
que de Ciência e Tecnologia 
(Cientec) da USP. A proposta 
é ensinar, na prática, sobre 
as abelhas nativas do Brasil, e 
promover a cultura da criação 
e conservação das abelhas 
sem ferrão.

O Cientec fica em frente 
ao zoológico de São Paulo, 
conta com estacionamento 
para os visitantes. Além de 
um bate papo sobre as abe-
lhas, haverá caminhada eco-

lógica na Trilha das Fontes do 
Ipiranga. Sob a temática da 
água, a trilha na mata visita as 
fontes, o meliponário e leva 
o público a uma caminhada 
de observação das plantas da 
mata nativa, seus processos 
e adaptações e suas relações 
com as mudanças climáticas.

Os participantes podem le-
var doces, salgados e sua pró-
pria caneca para participar do 
café da manhã colaborativo.

Outros espaços
O passeio também vale 

a pena, seja no domingo ou 
outras datas, para conferir ou-
tros espaços externos do Par-
que. Alguns deles, entretanto, 
dependem de mediadores e é 
preciso conferir, ao chegar ao 
parque, se eles estão disponí-
veis na data,

-  Alameda do Sistema So-
lar: uma instalação ao ar livre, 

Depois de quase dois anos 
fechado ao público, um dos 
destinos mais interessantes 
na zona sul paulistana para 
praticar turismo de natureza, 
cultura e aprendizado em 
ciência reabre, ainda que par-
cialmente. Localizado na Água 
Funda, o Parque CienTec USP 
reabre as portas ao público, 
por enquanto oferece ape-
nas atrações externas - os 
ambientes fechados ainda 
não estarão disponíveis para 
visitação, como é o caso do 
planetário.

Importante também apon-
tar que, para entrar no par-
que, é obrigatório o cumpri-
mento dos seguintes proto-
colos sanitários: apresentação 
do comprovante de vacinação 
com o ciclo vacinal contra a 
covid completo (exceto para 
menores de 18 anos) e uso de 
máscara durante toda a visita. 
Além disso será aferida a tem-
peratura na portaria e no caso 
de apresentar estado febril o 
visitante não poderá entrar.

O Parque abre das 09 às 
17h (entrada até 16h) de se-
gunda a sábado (e alguns 
domingos). A entrada nesse 
momento será permitida ape-
nas pela portaria 1 (fachada 
principal do parque). Ainda 
não estão sendo realizados 
agendamentos para escolas.

Neste fi nal de ano, o Cien-

entre a portaria principal do 
Parque CienTec e o planetário. 
Esta representação artística 
do Sol, planetas e satélites, 
contém informações científi -
cas selecionadas sobre cada 
um destes corpos celestes.

- Jardim da Física: A idéia 
é aprender Física brincando, 
demonstrando seus princípios 
em equipamentos interativos, 
operados pelos visitantes e 
acompanhados pelos me-
diadores, como o giroscópio 
humano, a concha acústica e 
a esfera de granito.

- Meteorologia: A estação 
meteorológica mais antiga 
em atividade no Estado de 
São Paulo está localizada no 
Parque CienTec. Os visitantes 
conhecem equipamentos e 
registros históricos.

Espaço Geofísica:  É pos-
sível conhecer a estrutura 
interna do planeta, terremo-
tos, vulcões, descobrir como 
os continentes se deslocam.

Trilha do Lago: Contato 
com o ecossistema da Mata 
Atlântica e a contemplação de 
algumas espécies nativas da 
fl ora e da fauna. Necessário 
o uso de calçado fechado e 
calça.

Serviço: 
Parque Cientec USP
Av. Miguel Estefano, 4200 

– em frente ao zoológico de 
São Paulo

•ESPORTES

formal, inclusive com denún-
cias recebidas pela Ouvidoria 
de cobrança por parte dos 
administradores da SATI pelo 
uso do espaço público.

Segundo a Secretaria, 
entretanto, houve uma reu-
nião e ficou acordado que a 
Sociedade Amigos do Tênis 
do Ibirapuera poderá usar, 
de forma compartilhada, as 
quadras com as crianças do 
Projeto Rede Tênis Brasil. “A 
SATI, portanto, está ciente 
de que o espaço público deve 
benefi ciar todos os cidadãos, 
e não apenas uma minoria”, 
informou, em nota.

O Instituto Tênis nasceu 
em 2002 com o objetivo de 
fomentar o tênis brasileiro, 
desenvolvendo atletas e trei-
nados, com atuações que vão 
desde a apresentação da mo-
dalidade em escolas públicas 
até a formação de atletas de 
alto nível com destaque no ce-
nário internacional. O Projeto 
Rede Tênis Brasil tem centros 
em Barueri, Rio de Janeiro, 
Brasília, Recife e Porto Alegre, 
além de contar com uma rede 
de academias e polos parcei-
ros em todo o país.

IMÓVEIS
Apto sAúde - Aluguel

SEMI MOBILIADO C/2 DORMS 
Sala grande, coz c/arms, cooktop, banh 

decorado, a.serv., gar 1 auto.
Aluguel R$ 1300 + condomínio

Apto vendA R$ 395.000
SAÚDE - COM CONDOMÍNIO R$ 180,00 

Valor total com 2 dorms, sala, coz, banheiro 
+ quarto e quintal, Próximo ao metrô. 
Apto vendA pRóx. 

R. pedRo de toledo (MetRÔ)
Com 103m2 úteis

Com 3 dorms, com armários embutidos, Sala para
2 ambientes, cozinha grande, 1 suíte + banheiro, 

Quarto e WC empregada, 2 garagens, 
Condomínio Baixo, Área de Lazer, 

Valor Total R$ 980.000,00. Estudo pequena proposta

tR Fones: (11) 2659-5789
(11) 9 7679-4543

Com Giácomo ou Thelma

C
R
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COMPRO
Cédulas e Moedas
ANTIGAS

Nacionais e 
estrangeiras
Fone/WhatsApp

(11) 94117-2333

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

SEBO DO JOÃO BAURU
Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos

instrumentos musicais 
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Está de volta o Natal do 
Parque, evento que vai tomar 
o mais famoso e frequentado 
parque da cidade: o Ibirapue-
ra. A partir desse sábado, dia 
04 de dezembro, a edição de 
2021 promete trazer ainda 
mais encanto para a região 
do lago com espetáculos di-
ários, durante todo o mês de 
dezembro. A agência Innova 
AATB é a responsável pela 
criação, idealização e produ-
ção do Natal do Parque. 

Com o mote “Natal no 
Parque Ibirapuera: a festa da 
natureza”, a proposta é dar 
uma nova vida aos bichos, 
insetos e fl ores existentes no 
Ibirapuera, por meio de uma 
história mágica e emocionan-
te focada na importância da 
conservação ambiental. O 
intuito é ampliar o conheci-
mento dos frequentadores 
sobre a temática. 

Entre algumas das novida-
des previstas para este ano, a 
projeção holográfi ca na fonte 
do lago, cria efeitos mágicos 
que simulam animais e obje-
tos que poderão ser visuali-
zados de dentro do Parque, 
em qualquer ponto da grande 
margem de 1,5 km. O objetivo 
é evitar aglomerações por 
conta da pandemia da Co-
vid-19. Para complementar a 
decoração, serão colocadas 
esculturas iluminadas nos 
formatos de flores, plantas 
aquáticas e borboletas, com 

Parque do Ibirapuera terá Natal com 
tema “festa da Natureza”, até 06/01

alturas que variam entre dois 
ou três metros, por toda a 
superfície do lago. 

“Em diversos pontos do 
Parque, incluiremos deco-
rações que trazem um con-
teúdo interativo. Para isso, 
serão instalados QR Codes 
nas peças expostas e, ao dire-
cionar a câmera do celular, o 
visitante terá acesso à fábula 
de aventura encantada que 
retrata, de forma lúdica, a 
fauna e flora do Parque”, 
afi rma Samuel Lloyd, diretor 
da Urbia. 

A celebração também con-
tará com um circuito formado 
por árvores natalinas que 
fi carão expostas ao redor do 
lago, e completam a decora-
ção se tornando elementos 
presentes no show de luzes. 

Mensagens de esperança 
e de positividade também fi -

carão expostas em diferentes 
pontos do Parque. Outro di-
ferencial será a possibilidade 
de alterar a cor da iluminação 
das palavras, por meio de um 
aplicativo, antes de tirar uma 
foto em frente aos painéis. 
Posteriormente, os registros 
poderão ser enviados para a 
organização do evento para 
serem projetados por uma 
noite na fonte do lago. “Essa 
é uma forma de trazermos 
os visitantes para dentro do 
show de Natal”, completa 
Lloyd. 

Muitas atividades e diver-
sões estão esperando os vi-
sitantes para curtirem essa 
festa com os personagens 
do Parque, completando o 
circuito de Natal, que estará 
concentrado na região do 
lago das fontes. 

“Queremos convidar as 

pessoas para uma festa que 
tem como anfi triões os habi-
tantes do Parque Ibirapuera. 
Para desenvolver esse proje-
to, fizemos uma pesquisa a 
fi m de contar de forma lúdica 
como são os hábitos desses 
animais no Parque, os locais 
em que vivem e suas carac-
terísticas. Nosso intuito é 
enaltecer a maior riqueza do 
Ibira: as ricas fauna e flora 
do local”, conta Paulo Prado, 
diretor de Projetos Especiais 
da Innova AATB. 

Serviço: 
Natal no Parque Ibirapue-

ra: a festa da natureza con-
tinua 

Quando: de 4 de dezem-
bro a 6 de janeiro, a partir 
das 19h30 

Local: Parque Ibirapuera 
Entrada: gratuita 

•TURISMO E LAZER

LIGUE: 9.5584-9517 
   ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR
R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

email: contato@vivencias.tur.br

16 ANOS DE 

VIAGENS EM GRUPO

12 DE MARÇO DE 2022 - SÁBADO
CUNHA COM LAVANDÁRIO

Inclui: Micro ônibus,  lanche de bordo, Almoço, 
visita à Casa do ARtesão e Lavandário 

(Plantação de Lavandas) com guia local. 

Valor por pessoa: 250,00 à vista ou 2 x R$ 135,00

26 DE MARÇO DE 2022 - SÁBADO
SERRA NEGRA E ÁGUAS DE LINDÓIA
Inclui: Micro ônibus,  lanche de bordo, Almoço, Passeio de Tren-

zinho em Serra Negra e tempo livre para compras. 
Valor por pessoa: 269,00 à vista ou 2 x R$ 135,00

05 DE MARÇO DE 2022 - SÁBADO
SANTOS COM ESCUNA

Inclui: micro onibus,  lanche de bordo, almoço, passeio de 
escuna, city tour panorâmico pelas praias, tempo livre Ponta 

da Praia
Valor por pessoa: R$ 129,00 à vista ou 2 x R$ 70,00

PASSEIOS DE 1 DIA EM 2022 - AOS SÁBADOS
Noemi Carvalho
Guia de Turismo

9.5584-95179.5584-9517

SEGUIREMOS O PROTOCOLO COVID 19 DO ESTADO DE 
SÃO PAULO E DAS CIDADES VISITADAS, 

VIGENTE NO MOMENTO DO TURISMO DE 1 DIA
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