FERNANDO BATTISTETTI/DIV.

Verão

Viagem ao passado
Além de visitar mais de
400 espécies de animais,
também é possível um
outro tipo de passeio
pelo Zoológico de São
Paulo. Em meio à área de
preservação da Mata
Atlântica, estão cerca de
25 réplicas robotizadas
de animais pré-históricos, que compõem a mostra permanente ‘Mundo
dos Dinossauros’.
Para este verão, o espaço está com dois novos
dinossauros: um tiranossauro rex e um dilophossauro de dois metros de
altura. Além dos robôs,
completam a visita
réplicas de fósseis.
Para conhecê-los, o
ingresso do Zoológico sai

tem o espetáculo ‘Nina,
uma História de Conservação’, sempre às 14h30.

um pouco mais caro.
Adultos e crianças acima
de 12 anos pagam R$ 45.
Nas férias escolares, o
parque também recebe
outras atividades. Em
janeiro, às quartas e às
sextas, a Arena Cultural

Av. Miguel Stéfano, 4.241,
Água Funda, 5073-0811.
9h/17h. R$ 45 (crianças
de 6 a 12 anos, R$ 16;
até 5 anos, grátis).

Refresco alcoólico

roz, s/nº, portão 1, Cidade

6

DIVIRTA-SE

Frente
fria

Jardim, 3031-5141. 12h/15h

A Sorvetes Jundiá –
que nasceu de uma pequena sorveteria em Jundiaí
(SP), em 1977 – abre sua
primeira loja, na região
dos Jardins. Os freezers
já estão abastecidos com
a linha completa, que
inclui o novo picolé ‘Grego’, de iogurte, nas versões frutas silvestres e
amarelas (R$ 4,50, cada).

e 17h/0h (sáb. e dom., 12h/

Al. Lorena, 1.930, Jd. Paulis-

0h; 3ª e 4ª, 12h/15h; fecha

ta, 3062-2468. 10h/ 20h

2ª). Sáb. (24), 12h/15h;

(dom., até 18h). Sáb. (24),

fecha de dom. (25) a 5/1.

até 18h; fecha dom. (25).

IULIA GASTRONOMIA/DIV.

Inaugurado em setembro, no Jockey Club, o
Iulia Gastronomia &
Eventos é um bom programa para a estação.
Com varanda com vista
para a pista de turfe, o
restaurante tem um
cardápio especial para
happy hour, com petiscos, sanduíches e drinques refrescantes, a exemplo do ‘Tanqueray N. Ten
Triple T’, que mistura
gim, água tônica, mexerica e chá de mel (R$ 39;
foto). R. Dr. José de Quei%HermesFileInfo:-6:20161223:YYQ::

Verão

Dicas para aproveitar a cidade ao ar livre – ou se refrescar nos dias mais quentes

O GUIA DO ESTADÃO

23/12/16 A 29/12/16

