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DesignerdeSPcria
turismodeárvores
uma empresa sustentável, aÁrvores Vivas. Foi a transformação da
paixão em negócio. Entre os produtos ecológicos que oferece, estão os passeios verdes.
Os grupos são heterogêneos.
Num dos roteiros, as crianças fazem broche de folhas que colam
na roupa paraconhecer adiferença entre manacá e quaresmeira.
“Estimulo o contato físico.”
O que ela gostaria para a cidade? “Despertar nos paulistanos a

Ela organiza passeios
pela cidade para mostrar
detalhes e curiosidades
da vegetação
MARICICAPITELLI
marici.capitelli@grupoestado.com.br

Pode-se dizer que são turistas. E
dos mais diferentes: visitam árvores da cidade como se fossem
obrasdearte.Eàfrentedessesgrupos de exploradores urbanos está
a paulistana Juliana Gatti Pereira,
de 29 anos. Organizadora e idealizadora do que chama de passeio
verde, ela mostra durante o roteiro detalhes nas árvores que passam despercebidos para a maioria das pessoas. Um exemplo é o
fruto da chichá, árvore encontrada em Perdizes, que tem formato
de coração. São informações como essa e não apenas técnicas
que ela ensina sobre as espécies
durante os roteiros turísticos.
Designer, formada pela Belas
Artes, Juliana começou a prestar
mais atenção nas árvores há quatro anos. “Alguma coisa”, como
ela mesma diz, reacendeu dentro
delatrazendodevoltaaslembranças das férias escolares em meio a
árvores, na casa dos avós em Tietê, interior de São Paulo.
Comoolhardedesigner,conseguiaidentificarnasárvorespaulistanas nuances únicas em cada
uma das espécies que encontrava
pelocaminho.“Euconseguiaperceber a arquitetura das copas e o
desenho das folhas.”
Juliana foi estudar Botânica na
USP.Fezcursodepaisagismo,jardinagemesaiuembuscadelaspelas ruas. O resultado é que acabou
identificando muitas árvores. Se
você quiser saber onde tem ipês, é
só perguntar. “Os mais belos, você vai encontrar nos cemitérios.”
O amor pelas árvores acabou
provocando uma mudança na
sua vida profissional. Ela abriu

CIDADE COLORIDA
>> O climadesteanoantecipou a
floraçãodealgumas espécies
>> Osipês roxospodem servistos
emváriospontos,como naConsolação,Parquedo Ibirapuera ena
PraçadaRepública, por exemplo
>> Umadas característicasé que
asflores têmformato detrombeta.Alguns ipêspodem chegaraté
a35metrosde altura
>> Emalguns pontosdacapital
tambémépossívelavistarosamarelos.Masestesestão comafloraçãoadiantada,por causadas chuvasedo calor desteano

sensibilidadeparaasárvores.”Para ela, a percepção das espécies
queestão no caminho decada um
nodiaadiapodeseruma“meditaçãonocaosdeSãoPaulo”.Asárvores, segundo ela, ensinam sobre o
tempo. Não o do relógio, mas o
tempo das coisas na vida. Afinal,
elassemodificamseguindoasmudançasdasestações,filosofaJuliana, que organiza em setembro a
1ª semana cultural das árvores,
no Parque da Luz. ::

Serviço
Existem13roteirosdepasseios.
Ospreçosdependemdecadaumedo
númerodepessoas.Entreosdias21e
26desetembro,serárealizadaa
semanaculturaldasárvoresno
ParquedaLuz,regiãocentral.Entre
váriasatividades,acontecerão
passeiosverdes.Tudogratuito.
Maisinformaçõespodemserobtidas
pelosite:www.arvoresvivas.com.br

JT.COM.BR
Vejaosroteiros de onde
estãocadaespéciedeárvore
nasruas deSão Paulo
Acesseo nosso siteem:
www.jt.com.br/cidade/

Juliana, ao lado de uma
paineira-da-Índia, na
Barra Funda

ROTEIRO

Tipuana
Deorigemboliviana,é umadas mais
comunsna cidade.
Existemvárias no
canteirocentral
daAv.Dr.Arnaldo
Guapuruva
Conhecidacomo
ficheira,porque a
sementetem
formatodeficha.
EstãonaMarginal
doPinheiros

ROTEIRO
Manacádaserra
Floraçãocomeça
combrancoeterminaem lilás.Chamadadenataleiro,
porquefloresce
próximoao natal

CLAYTON DE SOUZA/AE

Quaresmeira
paulistana
marçoe abrile no
inícioda primavera.Existem muitasna Avenida
23de Maio

Ipê roxo,
no Parque
Ibirapuera,
deixa cidade
mais bonita

Passeios verdes já
‘deram frutos’ no
centro da cidade
Doispasseiosverdes realizadoscommoradores efrequentadoresdo Sesc Consolação,naregiãocentral, deramfrutos.O roteiro turísticopassou
por24 árvoresdaVila Buarque.
“Aprendemoscoisas queno dia a
dianemreparamos ”, diz Silene
AmorimMonteiro, animadora
culturaldo Sesc.Ela participou
dopasseio comafilha de6 anos.

“Elaaprendeu, por exemplo, a
identificaruma pata-de-vaca.”
Depoisdospasseios,que acontecerememjunho, o Sescfez folderscomalocalização dasespéciesmapeadas,com informações
decadauma. Omaterial éprocuradopor pessoasqueagora fazemo passeiosozinhas.
Alémdisso,os roteiros turísticosabriram caminhopara uma
discussãoentreos moradoresda
VilaBuarque,o Sesce outrosparceirosde uma redesocialna região.“Aideia équeacomunidade
discutao quequerpara o bairro.”

Oprimeiro encontro está marcadoparao dia20.Tambémaconteceráuma caminhadadereconhecimentopelaregião. Dessavez,
nãoparaveras árvores,mas para
quesejamapontadosos problemasqueincomodam eas melhoriasquepodem serfeitas.
OSescConsolaçãojáencomendouo mapeamentodas árvores
daPraçaRoosevelt. No finalde
setembroeinício deoutubro, a
entidadefarápasseiosverdes
comos alunosdo Colégio Caetanode Campos.Masalém dasplantas,o roteiro terá também o ma-

peamentodo patrimôniocultural
aoredorda praça.O objetivo do
Sescé queacomunidade,além de
reconhecer,seaproprie do espaçopúblico.A SecretariaMunicipaldo Verde eMeio Ambiente
consideraospasseios deJuliana
umaboa iniciativaparaacidade.
Apastajá realizou ações ambientaisemparceria comela. Entre
elas,foramtrilhas dereconhecimentono ParquedaLuz. Estimativadapasta équeexistem na
cidade,doismilhões deárvores.

Cerejeira
Éaépoca devê-las
emtodoo
esplendor.Estão
emgrande
quantidadeno
Parquedo Carmo
Jacarandá
mimoso
Porcausa dacor,
costumaserconfundidacomo ipê.
Dassuas vagens
sefazbijuterias

Aniversário

HomenagemaAdoniranvirafestanocentro
WERTHER SANTANA/AE

Centenário do
compositor foi lembrado
com encenação que
envolvia o público
ANABIZZOTTO
ana.bizoto@grupoestado.com.br

Apesar de ter sido anunciada na
TV, a apresentação que homenageou ontem o centenário de Adoniran Barbosa no saguão da Estação da Luz, centro de São Paulo,
surpreendeu até quem chegou
com antecedência para assisti-la.
Inspirada na flash mob – reunião
rápida e espontânea em local público, geralmente organizada por
jovens –, ela começou pontualmente ao meio-dia, mas de forma
inusitada e camuflada.
Um mendigo entrou sorrateiro
no saguão para pedir esmolas e
chegou a assustar algumas pes-

PROGRAMAÇÃO
Hoje
>> Vânia Bastose MariaAlcina,no
CentroCulturalSão Paulo(R. Vergueiro,1.000,tel.3397-4002).
19horas. Grátis. Ingressos devem
serretiradosapartir das 14 horas
Amanhã
>> OsvaldinhodaCuíca, Fabiana
Cozzae Milena,no CCSP, às18
horas.Grátis. Ingressos devem
serretiradosapartir das 14 horas
Público acompanha bailarinos na homenagem, na Estação da Luz

soas. Mas, em poucos segundos,
uma conhecida voz surgia do
alémeanunciava:“Essa éaminha
maloca!”. A partir daí, todos se deram conta de que o pedinte fazia
parte do espetáculo que acabara
de começar.

Trinta bailarinos, misturados
ao público com roupas comuns,
surgiamdetodasasparteseentravam no círculo de espectadores
que se formou rapidamente. Ao
som dos principais sucessos do
compositorpaulistano,elescanta-

ram, dançaram e logo convidaram o público a acompanhá-los.
A coreografia terminou com a formaçãodeumgrandevagãohumano, ao som de Trem das Onze. Tudoemapenasdezminutos,encerradoscomaplausoseumaexplica-

ção sobre a homenagem.
“Foi curtinho, mas gostoso. Valeu por uma eternidade”, disse a
dona de casa Maria Aparecida
Paes, de 63 anos. Como ela, a costureira aposentada Juracy Pedrosa, de 69 anos, adora dançar e foi
atéaLuzespecialmente paraver o
espetáculo.Elachegouasegurara
bolsa ao ver o bailarino-mendigo,
mas pouco depois foi a primeira a
entrar na dança. “Morei no Jaçanã e ia à estação de trem quando
tinha filmagem com o Adoniran.
Quem estava lá de curioso eles
chamavam para participar.”
O motorista aposentado Pedro
Araújo,de69anos,entrounaestação atraído pela música. Não sabiadizerquemfoiAdoniranemuito menos que faria cem anos.
“Mas as canções eu conheço desde moleque.”
Promovido pela São Paulo Turismo (SPTuris) e a Companhia

Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM), o espetáculo foi elaborado pela coreógrafa Nanah Pereira, do Instituto de Artes do Brasil.
“A ideia era mesmo surpreender
as pessoas e convidá-las a se juntaraogrupo,paraumagrandefesta”, diz Nanah. Filha de um maestroeumacantoraderádioquetrabalharam com o compositor, ela
tirou do próprio acervo o material
sonoro. “Tenho gravações originais de discos e da voz dele.” ::

JT.COM.BR
Vejareportagem especialsobre
AdoniranBarbosa, suasmúsicas
eimportância paraSãoPaulo
Acesseo nosso siteem:
www.jt.com.br/variedades/

