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Jardim Cachoeira

Desperdício de água no planeta
é tema de peça gratuita para
jovens na Zona Norte
A E.E. Professora Philo
mena
Baylão, localizada no Jardim Ca
choeira-SP, recebeu no dia 25 de abril
as apresentações da peça “Acabou a
Água do Mundo, e Agora?”. A inicia
tiva viabilizada pelo Ministério do
Turismo e da Secretaria Especial de
Cultura, por meio da Lei de Incentivo
à Cultura do Governo Federal e
com patrocínio do Hipermercado
Carrefour, teve sessões gratuitas
para os estudantes de 4 a 7 anos às
13h20 e às 15h30.
Por conta do crescimento popula
cional e do aquecimento global, se
gundo a Organização das Nações
Unidas - ONU, até o ano de 2050
cerca de 5 bilhões de pessoas no
mundo enfrentarão a falta de água.
Para tentar conscientizar as crian
ças sobre este fato, a peça apresen
tou, de maneira divertida e lúdica,

para cativar a atenção dos pequenos,
como algumas mudanças em nosso
cotidiano podem ajudar no futuro da
humanidade.
Além disso, a apresentação mos
trou como a água é fundamental
para a nossa sobrevivência e que,
apesar de existir a ideia de que os
recursos hídricos são infinitos, ape
nas 3% da água existente no plane
ta é doce e disponível para o nosso
consumo.
Este é um projeto viabiliza
do pelo Ministério do Turismo e da
Secretaria Especial de Cultura, por
meio da Lei de Incentivo à Cultura
do Governo Federal, com patrocínio
do Hipermercado Carrefour e reali
zado pela Rekriarte, com o intuito de
assessorar, planejar e executar proje
tos culturais para o desenvolvimen
to social.
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A apresentação “Acabou a Água do Mundo, e Agora?”
com patrocínio do Hipermercado Carrefour, foi apresentada na
última segunda feira para crianças na E.E. Professora Philomena Baylão

Horto Florestal e Parque
da Cantareira funcionam
sob gestão privada
Foto: AGZN

Na entrada do Horto Florestal placa indica a gestão da Urbia Águas Claras

Aos finais de semana, os visitan
tes do Horto Florestal encontrarão
uma feira gastronômica, que fun
cionará das 8 às 17 horas. Para as
crianças, foi instalado um circuito
de brinquedos que também funcio
na aos finais de semana, com pre
ços a partir de R$ 7,00. Para aqueles
que vão realizar as trilhas no Parque
Estadual da Cantareira, os ingressos
custam R$ 10,00. Já para a visita
ção à Floresta Cantareira, que inclui
os núcleos: Pedra Grande, Águas
Claras e Engordador, o valor do in
gresso é R$ 30,00.
Importante destacar que a área
de concessão corresponde a 3,6%
do espaço total dos parques, ficando
restrita as áreas de uso público. “Um
dos objetivos da Urbia é estabelecer
a Floresta Cantareira, maior floresta
urbana nativa do mundo, como um
dos principais destinos turísticos da
Grande São Paulo”, destaca Roberto
Ri
beiro Capobianco, presidente da
Urbia e do Grupo Construcap.
Segundo a concessionária, ainda
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neste mês, devem ocorrer também
limpeza nos lagos, novos procedi
mentos de segurança, manejo e ma
nutenção de todas as áreas e zelado
ria constante.
Desde o dia 21/4, o Horto ganhou
um centro de visitantes, no espa
ço da Estação Vida. O espaço conta
com monitores que poderão orientar
os frequentadores do parque sobre a
programação cultural, ambiental,
esportiva e das áreas de lazer. O ser
viço será gratuito e funcionará dia
riamente das 8 às 18 horas. Outro
serviço implantado é o ambulatório,
que funciona das 6 às 18 horas, con
tando com enfermeiro e uma ambu
lância para casos de urgência.
Entre os serviços pre
vistos es
tão: novas sinalizações, equipamen
tos esportivos, sistemas de água, es
goto, energia, iluminação, segurança
e estrutura física das trilhas. O aces
so ao Horto Florestal e ao Parque
Estadual da Cantareira é feito pela
Rua do Horto, 931 – telefone: (11)
2231-8555.
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