QUINTA EDIÇÃO DO FESTIVAL CULTIVAR
APROXIMA A NATUREZA DO ESPAÇO URBANO
Entre as atividades do evento organizado pela instituição Árvores Vivas destacam-se
expedições guiadas, palestras com especialistas em Meio Ambiente, oficinas técnicas e
artísticas

No Brasil, setembro já se consagrou como o período mais verde do calendário: comemora-se o Dia
da Árvore (21/09), o Dia Mundial sem Carro (22/09) e o início da Primavera (22/09). Totalmente
alinhada à atmosfera de consciência ambiental do mês, a Quinta Edição Festival Cultivar
começa no dia 7 de setembro, com uma primeira fase a ser realizada na cidade de São Paulo até
o dia 24 de setembro. Do dia 10 a 12 de outubro, o evento acontece em Ribeirão Preto. Na
edição anterior o Festival contou com presenças importantes do mundo da Comunicação e Meio
Ambiente, como a apresentadora Petria Chaves do programa Caminhos Alternativos da rádio
CBN, Denis Burgierman da revista Superinteressante e o fotógrafo Araquém Alcântara.
Criada pela instituição Árvores Vivas, que tem coordenação de Juliana Gatti e Sandro Von Matter.
A ideia da iniciativa é oferecer aos moradores de uma das maiores metrópoles do mundo e
também aos que vivem em Ribeirão Preto, uma cidade interiorana com traços cosmopolitas, a
oportunidade de celebrar e se reaproximar da natureza com criatividade, alegria e interatividade.
A programação do Festival Cultivar conta com uma agenda positiva, vivencial, inclusiva e aberta
para toda a sociedade. Tudo para, da forma mais orgânica possível, promover uma mudança de
atitude em relação ao cuidar, preservar e multiplicar a convivência em harmonia e respeito ao
verde.
As ações culturais serão segmentadas em Expedições, que reconectarão os participantes às
estruturas originais da natureza paulistana e os levam ao primeiro jardim da cidade, as palestras
da Cultivar Ciclos, com o objetivo de compartilhar conhecimento científico sobre meio ambiente
com o grande público através de debates com especialistas consagrados, Atividades ao Ar Livre,
que inclui passeios guiados com informações sobre fauna e flora, sobretudo as árvores espalhadas
pela capital, Oficinas e Atividades Culturais, que, entre outras habilidades, ensina técnicas de
jardinagem, brinquedos ecológicos e até estampas de roupa e stencil, apresentação musical da
Banda Alana, formada por grupos de jovens do Jardim Pantanal, e o Cine Natureza, que exibe
uma sessão do filme “Sementes do Nosso Quintal”, dirigido por Fernanda Heinz.

Programação Festival Cultivar 2014
Domingo – 07/09
Expedição Origem
No Parque Tenente Siqueira Campos – Trianon
Entrada (Av. Paulista, entrada em frente ao MASP) 200 m da estação de metrô – Trianon/Masp
(Linha Verde - 2).
Das 9h30 às 13h (recepção às 9h)

Expedição que reconecta os participantes as estruturas originais da natureza na cidade de São
Paulo. Muitas das árvores no parque têm mais do que 300 anos de idade, inclui também um
jequitibá com cerca de 500 anos e revelam a permanência da natureza na Mata do Caaguaçu, que
era o mato grande que ocupava a região da Avenida Paulista. Nesta expedição trabalham juntos
especialistas em árvores, vegetação, ecologia, fauna e hidrografia, permitindo uma visão integral
da paisagem e do espaço.
Inscrição online: http://goo.gl/SCu1qU
Vagas ilimitadas.

Domingo – 14/09

Expedição Árvores do Mundo
No Parque Jardim da Luz – ao lado da Pinacoteca do Estado, acesso direto na estação do
metrô Luz (linha azul - 1 e amarela - 4) 400m da estação Tiradentes (linha azul - 1)
Das 9h30 às 13h (recepção às 9h)
Expedição no primeiro jardim público da cidade de São Paulo, inaugurado em 1798 com o nome
Jardim Botânico e depois reaberto em 1825. Possui em seu patrimônio vegetal espécies de todo o
mundo, algumas mais do que centenárias. Conhecer essas árvores antigas e tão representativas é
o foco deste passeio inédito e muito especial.
Inscrição online: http://goo.gl/SCu1qU
Vagas ilimitadas.

Sábado – 20/09
Expedição Aves e Árvores
Onde: Parque Buenos Aires, Avenida Angélica, s/n - Altura 1.500 - Santa Cecília - São Paulo - SP
Horário: Das 10h às 12h

Domingo – 21/09

Expedição Aves e Árvores
Onde: Parque da Água Branca, Av. Francisco Matarazzo, 455 (600m do metrô Barra funda - linha
vermelha).
Entradas: Rua Ministro Godói, altura do nº330 (entrada a pé) ou Rua Dona Ana Pimentel, altura
do nº 40.
Horário: Das 8h às 10h
Inscrição online: http://goo.gl/SCu1qU
Vagas ilimitadas.

Sábado – 20/09
Cultivar Ciclos – Palestras sobre ciência e meio ambiente
Quando: Sábado, 20 de setembro
Horário: 17h às 18h Show abertura Juliana Bazanelli e Marina Siqueira
18h às 21h Palestras
Local: Centro Cultural Tatersal dentro do Parque da Água Branca.

Entradas - Av. Francisco Matarazzo, 455 (600m do metrô Barra funda - linha vermelha).
Rua Ministro Godói, altura do nº330 (entrada a pé) / Rua Dona Ana Pimentel, altura do nº
40.
Presença confirmada apresentação
Heródoto Barbeiro - Âncora da Record News e editor do Blog do Barbeiro
Presenças confirmadas
Cecília Herzog – Preservação Ambiental das Cidades
Ricardo Rodrigues – Ecologia e Restauração Florestal
José Rubens Pirani – Botânica e Flora da Mata Atlântica
Paulo Saldiva – Medicina e Saúde Ambiental Aplicada

Sábado e domingo – 20 e 21/09

Parque Buenos Aires

PROGRAMAÇÃO CULTURAL + ANIVERSÁRIO DO PARQUE
Local: Av. Angélica, 1.500 – 1,6km da estação Paulista/Consolação (linha 2 - verde e 4 amarela)
ou da Santa Cecília (linha 3 - vermelha).
Ambos os dias das 10h às 16h
Exposição itinerante de elementos das árvores + Árvore dos Desejos
Sábado 20
10h às 12h – Expedição Aves e Árvores
13h às 16h – Desenho de Árvores + Bolota de Sementes
Domingo 21
10h às 13h – Desenho de Árvores + Bolota de Sementes
11h – Uma celebração para o DIA DA ÁRVORE em parceria com Rick Solar fazendo uma mágica
contação de histórias das árvores.

Sábado e domingo – 20 e 21/09

Parque da Água branca
PROGRAMAÇÃO CULTURAL E OFICINAS
Local: Av. Francisco Matarazzo, 455 – 600m do metrô Barra funda (linha vermelha - 3)
8h às 17h.

Até 24 de setembro – Exposição de Elementos das Árvores + Árvore dos Desejos – Espaço
Expositivo 1
Árvores dos Desejos
Uma árvore cenográfica oferece mensagens para todos os visitantes e recebe os seus desejos para
uma vida mais saudável com presença mais forte da natureza.
Sábado 20 – Tendas da Arena Central
08h às 10h – Expedição Fotografias da Natureza
9h30 às 12h30 – Oficina Brinquedos Ecológicos
10h às 12h – Oficina Artística – Stencil
12h às 16h – Oficina Silk Itinerante – Traga sua camiseta nova ou usada
13h às 15h – Arte Natural e Viva
13h às 15h – Jardim de Borboletas
15h às 16h30 – Árvores para a Cidade – plantio de espécies nativas
Domingo 21 – Tendas da Arena Central
08h às 9h – Expedição Árvores, Aves e Plantio no Dia das Árvores
09h às 11h – Plantas Aquáticas e Aquário Autociclante
09h às 11h – Oficina Abelhas sem Ferrão
11h – apresentação musical – TXAI BRASIL
11h às 16h – 17º picnic de trocas de sementes e mudas das estações
13h às 15h – intervenções urbanas – como mobilizar ação com minha comunidade?
13h às 15h – telhado verde e minhocasa
15h às 17h – jardinagem de guerrilha
15h – apresentação musical – BANDA ALANA
18h30 – CINE NATUREZA – Espaço Cultural Tatersal dentro do Parque da Água Branca – FILME:
SEMENTES DO NOSSO QUINTAL com palestra da diretora Fernanda Heinz Figueiredo
11h as 16h Pic-Nic Troca de Sementes
Evento que surgiu junto com a primeira edição do festival cultivar em 2010, acontece em todas
estações na cidade de São Paulo e agora expande-se em rede pelo Brasil. Esta será a 17ª edição do
encontro.
11h as 12h Txai Brasil
Txai Brasil remonta já mais de 15 anos nessa jornada musical de levar sua musica brasileira nas
conferencias da ONU (Montreal, Polonia, Bali e Copenhagen), Foruns sócio-ambientais, Viradas
culturais e sustentáveis, bem como de compor temas para movimentos (como Floresta Faz

Diferença e Frente das vítimas da violência) e coletivos (Sampapé, A Batata precisa de vc, Rios e
Ruas, dentre outros).
15h as 16h Banda Alana
Grupo de 40 jovens do Jardim Pantanal, de São Miguel Paulista, produzem música de qualidade de
diversos estilos.

22 a 24 de setembro

Parque da Água Branca
Recepção de escolas e instituições para atividade do Passeio Verde – Árvores e Aves + Exposição +
Árvore do Desejo + Bolota de Sementes
É preciso se inscrever através do formulário disponível no site:
http://festivalcultivar.com.br/educativo/inscreva-sua-escola-ou-instituicao/
Para mais informações, acesse: http://festivalcultivar.com.br/
Sobre a instituição Árvores Vivas
A missão do Árvores Vivas é sensibilizar os moradores de grandes centros urbanos em relação a
preservação das árvores e da natureza em praças, parques e caminhos do dia a dia. Sempre
utilizando informações históricas, culturais e científicas de forma muito acessível e criativa, as
principais atividades organizadas pela instituição consistem em mapeamento e roteiros de
árvores e vegetação para empresas, sítios, hotéis, escolas e grupos abertos; produtos ecológicos e
presentes personalizados, como mudas e sementes para ocasiões especiais; oficinas técnicas,
artísticas e de integração para empresas, clubes e aniversários; e consultoria e paisagismo que
privilegia espécies nativas em calçadas, casas, condomínios, sítios, hotéis e empresas. A instituição
é coordenada por, Juliana Gatti e Sandro Von Matter.
Sobre Sandro Von Matter
Sandro Von Matter é especializado em ecologia de florestas tropicais, interações mutualísticas,
pesquisa e conservação das aves, além ser um dos maiores entusiastas da popularização da
observação de aves no país. Um pesquisador dedicado a aproximar as pessoas da ciência,
conectando divulgação científica, ciência colaborativa e educação há mais de 15 anos. Atualmente
tem focado seus esforços em encontrar formas inovadoras de restaurar e reconectar áreas verdes
em ambientes urbanos.
Sobre Juliana Gatti
Juliana Gatti é designer para a sustentabilidade. Há oito anos trabalha com pesquisas sobre a
relação que as pessoas tem com as árvores e o meio ambiente. Inspira-se da diversidade natural

como uma obra de arte infinita e viva. No seu dia-a-dia percebeu que unir informação e
apreciação é uma das maneiras mais eficientes na promoção da reconexão da sociedade com a
natureza que a sustenta. Fundadora da instituição Árvores Vivas, idealizou e organiza a Rede
PicNic de Trocas de Sementes e Mudas das Estações e anualmente realiza o Festival Cultivar.
Facebook Blog Instagramhttp://www.instagram.com/arvoresvivas/

