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Secretaria do Verde decreta criação 
de reserva de cerrado no Butantã

Operação
Cata-Bagulho

São Paulo vai ganhar mais uma área municipal verde 
situada na região do Butantã. O Prefeito de São 

Paulo decretou, no último dia 18 de junho, a criação 
de um parque no entorno das avenidas General Mac 
Arthur e Corifeu de Azevedo Marques, no distrito do 
Jaguaré, onde será implantado o Parque Ecológico de 
Campo-Cerrado Dr. Alfred Usteri. Agora a área está sob 
gestão da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que 
será responsável pela implantação do parque.

Na última semana, assessores e técnicos da Secre-
taria do Verde e do Meio Ambiente realizaram vistoria 
no local. Também acompanharam na visita à área onde 
será instalado o futuro parque, o agrônomo Francisco 
Gallego, do Herbário Municipal, e Ricardo Cardim, 
fundador da Associação Amigos das Árvores de São 
Paulo, um dos descobridores das espécies de campos 
cerrados existentes no local.

A criação da reserva, de 13.090m2, será destinada 
à preservação e recuperação de remanescentes de 
cerrado. O terreno, com vegetação de baixo e médio 
porte, disposta de forma espaçada juntamente com 
gramínea baixa, abriga cerca de seis espécies típicas do 
cerrado que correm risco de extinção na cidade: araçá 
do campo, tarumã do cerrado, língua de tucano, barba 
de bode, murici do cerrado e orelha de onça. 

Para preservar a área, a Secretaria do Verde nomeou 
uma comissão que deve estudar, durante quatro meses, 
as características de fauna e flora do local, para que seja 
proposto um plano de manejo. Ainda assim, apenas 
com a vistoria inicial, já se sabe que será necessária 
uma limpeza seletiva na área verde, que está repleta 
de espécies exóticas (que estão fora do seu local de 
origem), como por exemplo, o capim africano, que 
prejudica desenvolvimento da vegetação nativa.

Devido às características geográficas e à importância 
histórica da vegetação, o Parque Ecológico Campo-Cerrado 
Dr. Alfred Usteri não será aberto à visitação, justamente 

Texto: Erika Sena
erikasena@prefeitura.sp.gov.br

para que a área seja totalmente protegida. Depois de 
concluído o plano de manejo e o regulamento do parque, 
serão permitidas visitas programadas e monitoradas. 

A Secretaria do Verde também gerencia outros par-
ques com caráter de preservação e que não são abertos 
ao público como o Parque Natural Cratera de Colônia, 
Fazenda do Carmo, Morumbi, Nascentes do Ribeirão 
Colônia, Quississana e Parques do Rodoanel, decorrentes 
da compensação ambiental pelas obras do complexo.

O nome do Parque Ecológico Alfred Usteri é uma 
homenagem ao botânico Suíço Alfred Usteri, que foi 
professor da Escola Politécnica. Em 1911, o suíço publicou 
um livro com um amplo estudo realizado por ele a respeito 
da vegetação dos arredores de São Paulo que, na época, 
foi um importante  panorama da vegetação paulistana 
original. Na obra do botânico, aparecem fotografias de 
campos cerrados em vários locais da Capital e outras rari-
dades como araucárias, onde hoje é a avenida Paulista.

Durante o recesso de julho, os Centros Educacionais 
Unificados (CEUs) contam com uma programação di-
versificada, repleta de atividades esportivas. Há opções 
para todos os gostos, de tênis de campo a aulas de balé 
e jazz. E tudo de graça.

Quem mora na Zona Leste e quer fugir do conven-
cional, pode participar das aulas de Lian Gong no CEU 
Sapopemba. O esporte – vindo do Oriente – une antigos 
exercícios terapêuticos à tradicional medicina chinesa. Entre 
os benefícios da prática estão o tratamento e a prevenção 
de dores no corpo, problemas respiratórios e musculares. 
As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, às 8h.

No CEU Casa Blanca (Zona Sul), crianças e jovens 
entre 6 e 14 anos podem participar do grupo de dança 
infantil e aprender passos de balé e jazz. Com turmas 
mistas, a criançada pode curtir as aulas nas terças e quin-
tas-feiras, às 16h.  Nas quartas e sextas-feiras, crianças 
a partir de 10 anos podem praticar o taekwondo, arte 
marcial coreana de defesa pessoal. O esporte é cada vez 
mais indicado por profissionais da saúde, pois ajuda a de-
senvolver velocidade, força, concentração e equilíbrio.

Na Zona Norte, o CEU Paz oferece aulas gratuitas de 
pilates, um método de alongamento e exercícios físicos 
nos quais o praticante usa o peso do próprio corpo. As 

Férias de julho têm muito esporte nos CEUs
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aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 8h às 9h, 
e as técnicas trabalhadas ajudam a restabelecer e aumen-
tar a flexibilidade e corrigir a postura, aumentar a força 
muscular, melhorar a respiração e prevenir lesões. 

Crianças e jovens que gostam de tênis de campo podem 
fazer aulas no CEU Perus (Zona Oeste). O esporte trabalha 
todo o corpo do praticante, auxilia na perda de peso, reduz 
os riscos de doenças vasculares, melhora a capacidade res-
piratória e auxilia no bem-estar físico e mental, diminuindo 
a ansiedade e o estresse. A aula tem uma hora de duração 
e acontece às quartas e sextas-feiras, às 8h45.

Os interessados devem procurar o CEU de sua prefe-
rência para fazer a inscrição. As vagas são limitadas. Para 
conferir a programação completa dos centros educacio-
nais durante o recesso acesse o site <http://portalsme.
prefeitura.sp.gov.br>.
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 • Butantã: das 9h às 15h
Onde: nas ruas Garcia Lorca, Professor Arnaldo 
Amado Ferreira, Jorge Utsumi, Comendador 
Yamamoto, Cânio Rizzo, Keisuki Kosa, Tsutomi 
Suzuki, Mário Dias, Tavares Vilela, Nossa Senhora 
do Pilar, Rio Azul, General Macedo Costa, Auri-
lândia, Aurilândia, Edmundo Gregorian e avenida 
do Imigrante Japonês.

• Cidade Tiradentes: das 8h às 12h
Onde: nas ruas Arroio Antunes, Arroio Cordeiro,  
Arroio Dom Marcos,  Arroio Pinheiro, Arroio 
Pirajuí,  Arroio Poranduba,  Arroio Santa Fé,  
Arroio Santo Antonio,  Arroio Tamanduá e vias 
próximas. 

• Ermelino Matarazzo: das 7h às 10h
Onde: nas ruas Beatriz Dias, Hermenegildo Góes 
Parente, José Silva Alcântara Filho, Aricá Mirim, 
Lauro Azevedo Oliveira, Boqueirão de Leão e vias 
próximas. 

• Freguesia/Brasilândia: das 8h às 14h
Onde: nas Vilas Julio Cesar, Santa Delfina, do Con-
go, Sá e Silva, Perrucio, São Vicente, União e Arcá-
dia; além de Nossa Sra. do Ó e Freguesia do Ó.

• Guaianases: das 7h às 11h
Onde: nas ruas Castanheira da Índia, Douradinha 
do Campo, Argelim Branco, Alamanda Cheirosa, 
Barbatimão do Nordeste, Ipadumirim, Francisco 
de Oliveira, Timbó de Caiem, Açucena do Brejo 
e vias próximas. 

• Ipiranga: das 8h às 11h
Onde: a equipe percorrerá ruas da região da Vila 
São José, Vila Eulália e D. Pedro I, entre elas as 
ruas da Imprensa, Bom Pastor, Moreira de Godoi, 
Huet Bacelar, Antonio Marcondes, da Leopoldina 
e Praça do Monumento.

• Jabaquara: das 7h às 10h
Onde: em 79 vias dos bairros Vila Mascote e Vila 
Paulista.

• Jaçanã/Tremembé: das 8h às 15h
Onde: a operação oocorre nos bairros Jardim Ibirá, 
Jardim Ibiratiba, Vila Albertina, Jardim Floresta e 
Tremembé.

• Lapa: das 10h às 17h
Onde: no perímetro formado entre as avenidas dos 
Remédios, Marginal Direita (Marginal Tietê) e rua 
Osvaldo Nascimento, Córrego Ribeirão Vermelho 
e Rodovia Anhanguera. 

• Pinheiros: das 7 às 15h
Onde: o caminhão percorrerá o perímetro forma-
do pelas avenidas Brasil, Brigadeiro Luiz Antonio, 
Santo Amaro, Helio Pellegrino, Brigadeiro Faria 
Lima e Nove de Julho.

• Pirituba: das 7h às 12h
Onde: a equipe percorrerá o perímetro formado 
entre as avenidas Paula Ferreira, Edgar Facó, 
Benedito de Andrade e rua Manoel Barbosa.

• São Miguel: das 7h às 15h20
Onde: a equipe percorrerá 32 ruas do Parque Pau-
listano, entre elas as ruas Santa Davina, Sampaio 
Bueno, São Gonçalo do Rio das Pedras, Álvaro 
Coelho, Três Meninas, além da Avenida Nitro 
Química e Avenida do Vale.

• Sé: das 12h às 18h
Onde: a operação acontece no distrito do Cambuci.

• Vila Maria/Vila Guilherme: das 8h às 13h
Onde: a operação acontece no Jardim Guancã, 
entre as avenidas Mário Hoberfeld, Conceição, 
Bandeirantes do Sul e ruas Augusto Montenegro, 
Itamonte, Gustavo Adolfo, São Delfino e Soldado 
José Vivanco Solano.
 


