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No mês de setembro a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 
promove uma série de atividades para comemorar a entrada da pri-
mavera. Um novo parque, plantios simbólicos para saudar a chegada 
da Primavera, palestras, vivências, show, eventos esportivos, trilhas, 
teatros e muito mais. 

No dia 21 de setembro, dia da árvore, a cidade saúda a estação com 
o plantio de cerca de 500 árvores pelas macroregiões da cidade, em 
parques, praças e CEUs. Durante o plantio serão distribuídos gibis e 
regadores do Programa de Arborização Urbana da Prefeitura, Cidade 
+ Verde. Na Zona sul o plantio acontece dentro do mais novo parque 
municipal, o Guanhembu, que será entregue à população no mesmo 
dia, a partir das 10h. 

Durante o mês de setembro, a Secretaria do Verde continua a 
Campanha de Arborização Permanente. Os munícipes que quiserem 
plantar uma árvore em casa devem procurar os parques integrantes 
da Campanha (veja a relação no site:  http://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/meio_ambiente/servicos/viveiros/index.
php?p=34). Para receber uma muda, é preciso informar as condições 
de plantio, as características do local que receberá a árvore e possíveis 
interferências aéreas e subterrâneas para que os técnicos possam 
determinar a melhor espécie em cada caso. 

A Secretaria promove ainda no dia 17 de setembro o Encontro das 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) de São Paulo, 
onde celebra a criação da primeira RPPN municipal, a Mutinga. Dois 
temas centrais devem desenvolver as discussões ao longo do evento 
– A Conservação em Áreas Privadas/ estabelecimento de RPPNs, 
e os Incentivos econômicos/ financeiros da conservação em áreas 
privadas. O objetivo do encontro é mostrar o que vem sendo feito no 
município para incentivar a criação de RPPNs, além de trocar experi-
ências, junto a outros órgãos ligados ao meio ambiente, de exemplos 
bem sucedidos de criação destas reservas.
O Parque da Luz abriga a Segunda Semana Cultural das Árvores, pro-
movida pela ONG Árvores Vivas, com piquenique, troca de sementes, 
observação de aves, plantio e outras atividades. A Comissão Municipal 
de Direitos Humanos da Prefeitura promove a quarta edição do 
Festival de Curtas Metragens ENTRETODOS, no CineSesc e na Matilha 
Cultural, que conta com a presença de Cao Hamburger na abertura e 
show de Criolo no encerramento, no Parque da Aclimação. A Matilha 
Cultural, por sua vez, promove o Setembro Verde, recheado de 
mobilização, arte, cinema e música. O Planetário e a Escola Municipal 
de Astrofísica Professor Aristóteles Orsini, no Ibirapuera, promovem 
sarau, leitura de varal de poemas e exposição em comemoração ao 
Equinócio de Primavera.

Foto: Helena Quintana 



ENCONTRO DAS RPPNs PAULISTAS CELEBRA A CRIAÇÃO DA PRIMEIRA RPPN 
MUNICIPAL EM SÃO PAULO

No dia 17 de setembro, diversos temas relacionados à criação e manutenção de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) de São Paulo 
serão discutidos no Encontro das RPPNs Paulistas, organizado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, Fundação Monoti Okada, Fundação 
Florestal, Fundação Grupo Boticário e Solo Sagrado de Guarapiranga.
Dois temas centrais devem desenvolver as discussões ao longo do evento – A Conservação em Áreas Privadas/ estabelecimento de RPPNs, e os 
Incentivos econômicos/ financeiros da conservação em áreas privadas. O objetivo do encontro é mostrar o que vem sendo feito no município para 
incentivar a criação de RPPNs, além de trocar experiências, junto a outros órgãos ligados ao meio ambiente, de exemplos bem sucedidos de criação 
destas reservas.
Hoje, no município de São Paulo, existe apenas uma RPPN - a Mutinga, localizada no distrito de Pirituba. A Fazenda Mutinga possui área de 77.500 
m², dos quais 25.000 m² compõem a RPPN Mutinga. Este pequeno fragmento de mata na mancha urbana da metrópole é composto por elementos 
arbóreos nativos de Mata Atlântica, que abrigam fauna composta principalmente por aves. A presença dessas espécies indica a sua importância 
para a manutenção da biodiversidade no município, por representar oferta de alimento e de ambientes para a reprodução. Durante o encontro, será 
entregue o certificado de criação da RPPN Mutinga ao proprietário, a Mutinga Empreendimentos Imobiliários.

A RPPN é um instrumento extremamente importante para a conservação no Brasil, que contribui para o aumento das áreas protegidas em locais 
estratégicos, como em ecossistemas ameaçados e zonas de amortecimento de Unidades de Conservação (UCs), colaborando com a formação de 
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SÃO PAULO GANHA SEU 80º PARQUE MUNICIPAL

corredores ecológicos e com o aumento da conectividade da paisagem. Através da compreensão do papel da RPPN e da participação em sua 
criação e manejo, o proprietário de terras complementa os esforços de conservação empregados pelo Poder Público, atuando como elemento 
chave nas relações sócioambientais.

Para a incentivar a criação de RPPNs, os proprietários destas reservas têm direito a Isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
(ITR), no caso de zona rural; Desconto no valor do Imposto Territorial Urbano (IPTU), proporcional ao percentual do terreno com presença de 
área verde inserida na RPPN, no caso de zona urbana; análise prioritária de projetos que pleiteiem a concessão de recursos oriundos do Fundo 
Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FEMA), dentre outros benefícios. 

No dia 21 será entregue o 80º parque municipal de São Paulo, o Guanhembu. A entrega acontece a partir das10h, com plantio e atividades de 
educação ambiental.

Localizado em Interlagos, possui 71.920 m² de área verde e duas áreas de mata atlântica, ambas em de regeneração natural, compostas 
por diversas espécies nativas e algumas exóticas.  Duas pistas de caminhada, dois campos de futebol de areia, uma quadra de futsal e uma 
poliesportiva, pergolado, dois quiosques para atividades 
sociais, além de praças de estar internas e externas, mesas 
com tabuleiro, bebedouros e paraciclos compõem o parque. 
Completam a infraestrutura sanitários masculino e feminino 
e sanitários com acessibilidade para cadeirantes. O projeto 
Clube Escola da Secretaria Municipal de Esportes, utiliza as 
quadras do parque. 

O Guanhembu localiza-se em área de manancial, a poucos 
metros da represa Billings. Serve como rota de passagem 
para aves que circulam entre as represas Guarapiranga e 
Billings. O Parque fica na Rua Daniel Ribeiro Calado nº40, 
Subprefeitura da Capela do Socorro, zona Sul da capital. Seu 
funcionamento é das 5h30 às 18h.

// Serviço
Encontro das RPPNs Paulistas
Data: 17/09
Horário: 8h30
Local: Solo Sagrado de Guarapiranga 
Av. Professor Hermann Von Ihering, 6567 - Jardim Casa Grande/ Parelheiros



NUCLEOS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PROMOVEM PLANTIOS PELA CIDADE

Os dez Núcleos de Gestão Descentralizada da Secretaria do Verde fa-
rão juntos, no dia 21, o plantio de mais de 500 árvores para comemo-
rar a chegada da Primavera e o dia da árvore. Durante as atividades 
serão distribuídos gibis ambientais, regadores de plástico reciclado e 
bottons do Programa de Arborização da Prefeitura, Cidade + Verde. 

Os dez Núcleos promoverão ainda diversas atividades no mês de setembro, espalhadas por diversos pontos na cidade. São palestras, plantio de árvores,  
trilhas monitoradas, exposições, pintura em tecidos, oficina de produtos degradáveis, curso de cultivo de orquídeas, cinema, atividades esportivas, dentre 
muitas outras atividades, que se desenvolvem nos parques, em CEUs, UBS, Subprefeituras e vários outros espaços. Basta selecionar a atividade mais próxima 
de você e participar. 
Acesse a programação completa: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/nucleos_de_gestao/index.php?p=32112
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PARQUES COMPLETAM ANIVERSÁRIO E SAÚDAM A PRIMAVERA

O Parque Jardim Felicidade completa 21 anos e comemora em meio 
à Virada Esportiva, nos dias 17 e 18/09. Haverá apresentação de 
kung fu, caminhadas, campeonatos de basquete e bocha. O Parque 
Guarapiranga celebra aniversário no dia 21 com palestras e plantio 
simbólico nos bosques. Promove ainda gincana, trilha monitorada 
e Teatro Ambiental Santo Dias. O Parque do Cordeiro promove aula 
de tai chi, teatro de fantoches, pintura de rosto e várias outras ati-
vidades no dia 29 de setembro. O Parque Buenos Aires completa 98 
anos e promove o Projeto Arte no Parque, música, danças circulares 
e outras atividades. O Parque Burle Marx promove um mês musical 
com apresentações de Bocca Chiusa e do Projeto Agnus Camerata. O 
Parque Ermelino Matarazzo promove palestras, oficina de terrário e 
doação de mudas. 

Parque Burle Marx
11/09 – domingo – 11h
Música no Parque: Bocca Chiusa (Formado por musicistas do coral da 
OSESP, apresenta canções de grandes nomes da MPB). 
25/09 – domingo – 11h
Projeto Agnus Camerata (apresentação de música erudita)
Endereço: Av. Dona Helena Pereira de Morais 200

Parque Jardim Felicidade
17 e 18/09 – sábado e domingo 
21 anos do Parque + Virada Esportiva (campeonato de basquete e 
bocha, apresentação de kung fu, caminhada monitorada e outras 
atividades). 
Endereço: Rua Laudelino Vieira de Campos 265

Parque Guarapiranga
21/09 – quarta-feira – 10h às 16h
Aniversário com várias atividades programadas: Palestra sobre 
arborização urbana e plantio simbólico de uma espécie arbórea nati-
va nos bosques do parque (10h às 11h); gincana (11h às 12h); Teatro 
Ambiental Santo Dias (14h às 15h); Trilha monitorada (15h às 16h).
Endereço: Estrada Guarapiranga, 575. Parque Alves de Lima. //
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Parque do Cordeiro
25/09 – domingo – 9h às 13h
Aniversário com aula de tai chi (9h às 10h30) e atividades para crianças, 
como teatro de fantoches, pintura, pintura de rosto, participação de 
Miriam Morata, da ONG Recriar com Você (10h às 13h)
Endereço: Rua Breves 968 – Chácara Monte Alegre 

Parque Buenos Aires – 98 anos
Até 25/09 
Comemorações de aniversário até o final do mês de setembro, com pro-
gramação que inclui Projeto Arte no parque, Projeto Música para Todos e 
Intervenções Artísticas
18 a 30/09 – Intervenção artística Oxigênio 3 com tema sustentabilidade 
(Guto Lacaz, Sandra Martinelli, Lucila Meirelles, Fernando Cobra, Regina 
de Barros, Nair Kremer, Isabelle Ribot, Cláudio Bueno Rodrigo Sassi, 
Rodrigo Passarello, Serge Etienne Huot)
24/09 – Danças Circulares – 10h às 14h
25/09 – Projeto Arte no Parque (Toninho Nascimento, no Mirante) – 11h
Endereço: Av. Angélica s/n, altura do número 1.500

Parque Tenente Siqueira Campos (Trianon) 
18/09 
9h às 17h40 – Mundo Gaia , evento promovido pelo Mundo Pensante 
Criação e Produção, que tem como objetivo promover a consciência 
ecológica de forma lúdica, divertida de interativa. O evento promoverá 
oficinas de toy-art a partir do lixo, de yoga, teatro Green peace e a oficina 
Gestos Sonoros, além de performances e música lounge. 
Endereço: Rua Peixoto Gomide 949 – altura do n. 1700 da Av. Paulista



SHOW GRATUITO DO CRIOLO 

FESTIVAL DE CURTAS ENTRETODOS

No dia 25/09 acontece no Parque da Aclimação a partir das 14h, dentro da 
programação do Festival de Curtas Metragens de Diretos Humanos ENTRETO-
DOS, show com Criolo, o talentoso compositor de composições contundentes e 
letras bem construídas traz versos habilidosos como MC sem necessariamente 
usar rimas. Prefere vocais que surpreendem pela beleza e versatilidade.
Paulistano nascido em Santo Amaro e Criado no Grajaú, Criolo mistura agres-
sividade, humor e delicadeza para criar o aguardado trabalho “Nó na Orelha”, 
compondo e entoando gêneros diversos como samba, afrobeat, bolero, 
reggae, rap e romântico. 
Aos 35 anos, 23 deles dedicados ao rap, Kleber Gomes lança seu primeiro 
álbum de canções com apoio da Matilha Cultural. Totalmente autoral, o disco 
traz dez faixas com produção de Daniel Ganjaman (ex-Planet Hemp e produtor 
de discos de nomes como Nação Zumbi e Sabotage ) e Marcelo Cabral. O 
álbum foi gravado e mixado em 2010 por Daniel Ganjaman e masterizado 
por Fernando Sanches no estúdio El Rocha (gravações adicionais estúdio Fine 

A quarta edição do Festival de Curtas Metragens de Direitos Humanos ENTRETO-
DOS, promovido pela Comissão de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, 
acontece de 17 a 25 de setembro no CineSesc, na Matilha Cultural e em vários 
outros espaços. A abertura oficial acontece no dia 20 de setembro, terça-feira, 
em debate com o cineasta Cao Hamburger (diretor de “Castelo RáTimBum” e do 
filme “O ano em que meus pais saíram de férias”, além do ainda inédito “Xingu”) 
no CineSesc. Cao apresenta trechos de suas produções e haverá exibição de seu 
curta “O menino, a favela e a tampa de panela”. A abertura acontece a partir 
das 21h. Os curtas do Festival serão exibidos também na Universidade Aberta 
de Meio Ambiente e Cultura de Paz (UMAPAZ) no Ibirapuera, e em várias outras 
localidades, como a Casa do Zezinho, a associação Ninho Criança Esperança, 
Perifacine e muitas outras entidades parceiras. 
Confira a programação completa em www.entretodos.com.br.

Tuning). A banda é formada por Daniel Ganjaman (teclados), Marcelo Cabral 
(baixo elétrico e acústico), Guilherme Held (guitarra), Samuel Fraga (bateria), 
Maurício Alves (percussão) e Thiago França (sax tenor e flauta).

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação
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SETEMBRO VERDE

SEGUNDA SEMANA CULTURAL DAS ÁRVORES

De 02 de setembro a 02 de outubro, a Matilha Cultural em parceria com outras 
instituições, inclusive a Prefeitura de São Paulo, promove o Setembro Verde 
2011: Ocupação com programação multimídia, voltada aos principais conflitos 
sócio-ambientais brasileiros. Em sua terceira edição, o projeto oferece ativida-
des gratuitas que ocorrem na Matilha Cultural e em outros espaços da cidade. 
Iniciativa da Matilha Cultural, o foco do Setembro Verde é usar a cultura para 
aproximar o público dos movimentos que estão acontecendo no país. Temas 
como o
Código Florestal, a construção da usina de Belo Monte, a mobilidade em São 
Paulo, além de projetos e eventos que já adotaram princípios de sustentabilida-
de, fazem parte da programação. Oficinas, cinema, arte, música e muitas outras 
atividades serão oferecidas durante o mês. Acesse a programação completa em: 
http://www.matilhacultural.com.br/ 

De 21 a 24 de setembro, o Parque da Luz abriga a 2ª Semana Cultural das 
Árvores. Promovido pela ONG Árvores Vivas com apoio da Secretaria do Verde, 
o evento promove passeio verde, plantio de mudas, reciclagem de coco verde, 
exposição do acervo de elementos das árvores, exposição de fotos de edições 
anteriores do concurso “Árvores de São Paulo” (promovido anualmente pela 
Secretaria do Verde em parceria com o Senac), concurso de desenho infantil 
promovido pela Associação dos Artistas Coreanos do Brasil, dança circular, 
contação de historias, piquenique de troca de sementes, observação de aves, 
dentre outras atividades. A programação completa está em http://semanacul-
turalarvores.wordpress.com/cronograma-de-atividades/ 
Endereço: Parque da Luz – Praça da Luz s/n, Bom Retiro 

Foto:André Camilli



PLANETÁRIO E EMA COMEMORAM O EQUINÓCIO DE PRIMAVERA

O Planetário e a Escola Municipal de Astrofísica e Professor Aristóteles Orsini, no 
Parque Ibirapuera, prepararam atividades para comemorar o início da prima-
vera. No dia 23, às 19h, na laje de observação, acontece o Sarau “Equinócio de 
Primavera” que irá se iniciar com uma explicação sobre o equinócio de prima-
vera ao ar livre, parte externa do Planetário, para mostrar como a Astronomia 
explica a entrada desta estação do ano. Na seqüência haverá leitura de poemas, 
varal de poesias e uma exposição especial de Felt (técnica milenar utilizando lã 
de ovelha), tudo isso com o tema “Pégasus o cavalo alado”.

A palavra Equinócio vem do Latim, aequus (igual) e nox (noite), e significa 
“noites iguais”, ocasiões em que o dia tem a mesma duração que a noite. Ela 
acontece duas vezes ao ano e a próxima será dia 23 de setembro. A atividade é 
gratuita e aberta a todos os interessados em aprender mais sobre equinócio e a 
constelação do Pégasus na programação especial de Primavera.

Foto:Acervo SVMA

// Serviço
Sarau Equinócio de Primavera, leitura de poemas, varal de poesias e exposição
Data: 23 de setembro
Horário: 19h
Local: Planetário e Escola Municipal de Astrofísica Prof. Aristóteles Orsini
Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 10 (para pedestres) ou portão 3 para esta-
cionamento, com uso de cartão zona azul  - Parque do Ibirapuera, São Paulo/ SP
Informações: 11 5575-5425
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Este informativo é produzido pela Assessoria de Comunicação da SVMA
Textos: Camila Moreti, Érika Sena, Mariana Belmont e Victor Barcellos François 
Projeto Gráfico: Fábio Lopes, Gabriela Casellato e Luiz Henrique Lula

//Créditos

CELEBRAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA ÁRVORE NA UMAPAZ
//
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A Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (UMAPAZ) realiza no dia 21 de setembro, dia internacional da árvore, no Espaço 
da Serraria - Parque Ibirapuera, uma grande comemoração com danças circulares “Celebração ao Dia Internacional da Árvore”. O evento 
contará com a presença de Judy McAlister, Kaká Werá, Jerusha Chang, Vitor Lucato e Sandra Siciliano. Será um momento de enfatizarmos 
a importância destes grandes seres para a vida no planeta reforçando o plantio, cuidado e respeito na convivência com as árvores da cida-
de. Tudo isto com muita alegria, meditação e danças. Essa atividade faz parte da programação de eventos para a chegada da primavera.

A Universidade Aberta 
de Meio Ambiente e Cultura de Paz

Dia Internacional da Árvore

convida para a Celebração ao 

// Serviço
Celebração ao Dia Internacional da Árvore
Data: 21 de Setembro
Horário: 9h às 12h
Local: Espaço Serraria – Parque Ibirapuera - Av. IV Centenário, 1268 – Portão 7A
Informações: 11 5572-1004


