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Pode-se dizer que são turistas. E
dosmaisdiferentes:visitamárvo-
res da cidade como se fossem
obrasdearte.Eàfrentedessesgru-
pos de exploradores urbanos está
a paulistana Juliana Gatti Pereira,
de29anos.Organizadoraeideali-
zadora do que chama de passeio
verde, ela mostra durante o rotei-
ro detalhes nas árvores que pas-
sam despercebidos para a maio-
ria das pessoas. Um exemplo é o
fruto da chichá, árvore encontra-
da em Perdizes, que tem formato
de coração. São informações co-
mo 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 qua-
tro anos. “Alguma coisa”, como
ela mesma diz, reacendeu dentro
delatrazendodevoltaaslembran-
çasdas férias escolaresem meioa
árvores, na casa dos avós em Tie-
tê, interior de São Paulo.

Comoolhardedesigner,conse-
guiaidentificarnasárvorespaulis-
tanas nuances únicas em cada
umadas espéciesqueencontrava
pelocaminho.“Euconseguiaper-
ceber a arquitetura das copas e o
desenho das folhas.”

Juliana foi estudar Botânica na
USP.Fezcursodepaisagismo,jar-
dinagemesaiuembuscadelaspe-
lasruas.Oresultadoéqueacabou
identificando muitas árvores. Se
vocêquisersaberondetemipês,é
só perguntar. “Os mais belos, vo-
cê vai encontrar nos cemitérios.”

O amor pelas árvores acabou
provocando uma mudança na
sua vida profissional. Ela abriu

umaempresasustentável,aÁrvo-
res Vivas. Foi a transformação da
paixão em negócio. Entre os pro-
dutos ecológicos que oferece, es-
tão os passeios verdes.

Os grupos são heterogêneos.
Num dos roteiros, as crianças fa-
zem broche de folhas que colam
naroupaparaconheceradiferen-
ça entre manacá e quaresmeira.
“Estimulo o contato físico.”

O que ela gostaria para a cida-
de? “Despertar nos paulistanos a

sensibilidadeparaasárvores.”Pa-
ra ela, a percepção das espécies
queestãonocaminhodecadaum
nodiaadiapodeseruma“medita-
çãonocaosdeSãoPaulo”.Asárvo-
res, segundoela, ensinam sobreo
tempo. Não o do relógio, mas o
tempo das coisas na vida. Afinal,
elassemodificamseguindoasmu-
dançasdasestações,filosofaJulia-
na, que organiza em setembro a
1ª semana cultural das árvores,
no Parque da Luz. ::
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Apesar de ter sido anunciada na
TV, a apresentação que homena-
geou ontem o centenário de Ado-
niran Barbosa no saguão da Esta-
ção 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 pú-
blico, geralmente organizada por
jovens –, ela começou pontual-
menteaomeio-dia,masde forma
inusitada e camuflada.

Um mendigo entrou sorrateiro
no saguão para pedir esmolas e
chegou a assustar algumas pes-

soas. Mas, em poucos segundos,
uma conhecida voz surgia do
alémeanunciava:“Essaéaminha
maloca!”.Apartirdaí, todossede-
ram conta de que o pedinte fazia
parte do espetáculo que acabara
de começar.

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

ram, dançaram e logo convida-
ram o público a acompanhá-los.
Acoreografiaterminoucomafor-
maçãodeumgrandevagãohuma-
no,aosomdeTrem das Onze.Tu-
doemapenasdezminutos,encer-
radoscomaplausoseumaexplica-

ção sobre a homenagem.
“Foi curtinho, mas gostoso. Va-

leu por uma eternidade”, disse a
dona de casa Maria Aparecida
Paes, de 63 anos. Como ela, a cos-
tureira aposentada Juracy Pedro-
sa, de 69 anos, adora dançar e foi
atéaLuzespecialmenteparavero
espetáculo.Elachegouasegurara
bolsaaoverobailarino-mendigo,
maspouco depois foiaprimeira a
entrar na dança. “Morei no Jaça-
nã 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,entrounaesta-
ção atraído pela música. Não sa-
biadizerquemfoiAdoniranemui-
to menos que faria cem anos.
“Mas as canções eu conheço des-
de moleque.”

Promovido pela São Paulo Tu-
rismo (SPTuris) e a Companhia

Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM),oespetáculo foielabora-
do pela coreógrafa Nanah Perei-
ra, do Instituto de Artes do Brasil.
“A ideia era mesmo surpreender
as pessoas e convidá-las a se jun-
taraogrupo,paraumagrandefes-
ta”,dizNanah.Filhadeummaes-
troeumacantoraderádioquetra-
balharam com o compositor, ela
tiroudopróprioacervoomaterial
sonoro. “Tenho gravações origi-
nais de discos e da voz dele.” ::
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Vejaosroteirosdeonde
estãocadaespéciedeárvore
nasruasdeSãoPaulo

Vejareportagemespecialsobre
AdoniranBarbosa,suasmúsicas
eimportânciaparaSãoPaulo

Doispasseiosverdesreali-
zadoscommoradoresefre-

quentadoresdoSescConsola-
ção,naregiãocentral,deramfru-
tos.Oroteiroturísticopassou
por24árvoresdaVilaBuarque.
“Aprendemoscoisasquenodiaa
dianemreparamos”,dizSilene
AmorimMonteiro,animadora
culturaldoSesc.Elaparticipou
dopasseiocomafilhade6anos.

“Elaaprendeu,porexemplo,a
identificarumapata-de-vaca.”

Depoisdospasseios,queacon-
tecerememjunho,oSescfezfol-
derscomalocalizaçãodasespé-
ciesmapeadas,cominformações
decadauma.Omaterialéprocu-
radoporpessoasqueagorafa-
zemopasseiosozinhas.

Alémdisso,osroteirosturísti-
cosabriramcaminhoparauma
discussãoentreosmoradoresda
VilaBuarque,oSesceoutrospar-
ceirosdeumaredesocialnare-
gião.“Aideiaéqueacomunidade
discutaoquequerparaobairro.”

Oprimeiroencontroestámarca-
doparaodia20.Tambémaconte-
ceráumacaminhadadereconhe-
cimentopelaregião.Dessavez,
nãoparaverasárvores,maspara
quesejamapontadososproble-
masqueincomodameasmelho-
riasquepodemserfeitas.

OSescConsolaçãojáencomen-
douomapeamentodasárvores
daPraçaRoosevelt.Nofinalde
setembroeiníciodeoutubro,a
entidadefarápasseiosverdes
comosalunosdoColégioCaeta-
nodeCampos.Masalémdasplan-
tas,oroteiroterátambémoma-

peamentodopatrimôniocultural
aoredordapraça.Oobjetivodo
Sescéqueacomunidade,alémde
reconhecer,seapropriedoespa-
çopúblico.ASecretariaMunici-
paldoVerdeeMeioAmbiente
consideraospasseiosdeJuliana
umaboainiciativaparaacidade.
Apastajárealizouaçõesambien-
taisemparceriacomela.Entre
elas,foramtrilhasdereconheci-
mentonoParquedaLuz.Estima-
tivadapastaéqueexistemna
cidade,doismilhõesdeárvores.

Centenáriodo
compositorfoi lembrado
comencenaçãoque
envolviaopúblico

Serviço
Existem13roteirosdepasseios.

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

HomenagemaAdoniranvirafestanocentro

ANDRE LESSA/AE

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

Meioambiente

Elaorganizapasseios
pelacidadeparamostrar
detalhesecuriosidades
davegetação

Tipuana
Deorigembolivia-
na,éumadasmais
comunsnacidade.
Existemváriasno
canteirocentral
daAv.Dr.Arnaldo

WERTHER SANTANA/AE

Guapuruva
Conhecidacomo
ficheira,porquea
sementetem
formatodeficha.
EstãonaMarginal
doPinheiros

Cerejeira
Éaépocadevê-las
emtodoo
esplendor.Estão
emgrande
quantidadeno
ParquedoCarmo

Jacarandá
mimoso
Porcausadacor,
costumasercon-
fundidacomoipê.
Dassuasvagens
sefazbijuterias
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Ipê roxo,
no Parque
Ibirapuera,
deixa cidade
mais bonita

>> Oclimadesteanoantecipoua
floraçãodealgumasespécies

>> Osipêsroxospodemservistos
emváriospontos,comonaConso-
lação,ParquedoIbirapueraena
PraçadaRepública,porexemplo

>> Umadascaracterísticaséque
asflorestêmformatodetrombe-
ta.Algunsipêspodemchegaraté
a35metrosdealtura

>> Emalgunspontosdacapital
tambémépossívelavistarosama-
relos.Masestesestãocomaflora-
çãoadiantada,porcausadaschu-
vasedocalordesteano

Quaresmeira
paulistana
marçoeabrileno
iníciodaprimave-
ra.Existemmui-
tasnaAvenida
23deMaio

Manacádaserra
Floraçãocomeça
combrancoeter-
minaemlilás.Cha-
madadenataleiro,
porquefloresce
próximoaonatal

Público acompanha bailarinos na homenagem, na Estação da Luz

Passeiosverdesjá
‘deramfrutos’no
centrodacidade

Hoje
>> VâniaBastoseMariaAlcina,no
CentroCulturalSãoPaulo(R.Ver-
gueiro,1.000,tel.3397-4002).
19horas.Grátis.Ingressosdevem
serretiradosapartirdas14horas

Amanhã
>> OsvaldinhodaCuíca,Fabiana
CozzaeMilena,noCCSP,às18
horas.Grátis.Ingressosdevem
serretiradosapartirdas14horas
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