6ª VIRADA SUSTENTÁVEL REUNIU 1,2 MILHÃO EM SÃO PAULO
Ação nos CEUs de SP coletou mais de 1,3 T de lixo reciclável;
área junto ao Auditório do Ibirapuera recebeu mais de 11 mil pessoas durante o final de semana
São Paulo, agosto de 2016 - Com shows, palestras, exposições, feiras de produtos orgânicos e
veganos, cinema, oficinas, a 6ª edição da Virada Sustentável reuniu cerca de 1,2 milhão de
pessoas em 881 atrações espalhadas por X lugares da capital Paulista e da Grande São Paulo.
Realizada entre os dias 25 e 28 de agosto de 2016, a Virada apresentou eventos que propõem
uma visão ampla, positiva e inspiradora da sustentabilidade em temas como biodiversidade,
cidadania, mobilidade urbana, água, direito à cidade, mudanças climáticas, consumo
consciente e economia verde, entre outros.
Veja, aqui, imagens do evento: https://www.flickr.com/photos/viresuacidade/albums
Desde sua primeira edição, em 2011, mais de 5 milhões de pessoas já passaram pelas atrações da
Virada Sustentável, que atualmente une cerca de 100 parceiros entre organizações da sociedade
civil, órgãos públicos, escolas e universidades, empresas, coletivos e movimentos sociais. “A Virada
proporciona uma discussão importante sobre a sustentabilidade e os vários temas que esse
substantivo abriga, inclusive as questões das cidades, refletindo como torna-las um lugar melhor,
ocupando seus espaços e estimulando os mais diversos públicos a se aproximarem de causas
relevantes”, explica André Palhano, idealizador e um dos organizadores do evento.

Nesta sexta edição, a Virada teve como destaque uma programação especial no Parque do
Ibirapuera, cuja área próxima ao Auditório recebeu mais de 11 mil pessoas em atividades como
parede de escalada, música ao ar livre, teatro, expedições e oficinas para adultos e crianças
em tendas e espaços temáticos, além de palestras no Museu de Arte Moderna (MAM). O
evento aconteceu ainda, simultaneamente em parques como Chácara do Joquei, Guarapiranga
e Luz, Bibliotecas Villa Lobos e São Paulo, além de Museu da Casa Brasileira, dezesseis
unidades CEU, Fábricas de Cultura e diversos espaços públicos. Já o UNIBES Cultural foi
palco de oficinas, peças de teatro, vivências e atividades como o Contaí, que reuniu
personalidades que se propõem a discutir a cidade e iniciativas disruptivas que ajudam a tornala melhor.
Prêmio Profissional e Cidadão pelo Desenvolvimento Sustentável
Nesta edição a Virada Sustentável trouxe como tema central os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), uma agenda de
desenvolvimento apresentada de modo a definir novos caminhos, que tragam melhorias na
vida das pessoas e do planeta, em todos os lugares. Durante a cerimônia de abertura realizada
na quarta-feira, 24 de agosto, com show de Tulipa Ruiz, no UNIBES Cultural, a Virada

anunciou os 4 ganhadores do Prêmio Profissional e Cidadão pelo Desenvolvimento
Sustentável. Na categoria “Educação de Qualidade”, a vencedora foi a diretora Ana Elisa
Siqueira, da EMEF Desembargador Amorim Lima. Já em “Igualdade de Gênero”, a escolhida
foi Juliana de Faria, fundadora do Think Olga. Em “Combate às alterações climáticas”, o
premiado foi o Dr. Mário Monzoni, coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da
FGV-EAESP (GVces). Na categoria “Justiça, Paz e Instituições fortes”, o premiado foi Bruno
CaPão co-criador do Sustenta CaPão, entre outros projetos inspiradores para as periferias de
SP.
1,3 toneladas de resíduos recolhidos nos CEUs
No segundo ano de parceria com entre a Secretaria Municipal de Educação e a Virada,
dezesseis unidades dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) da cidade de São Paulo
receberam atividades culturais, educacionais e esportivas promovidas por coletivos nas
comunidades às quais os equipamentos estão inseridos.
Entre as ações nos CEUs, o projeto “Recicle mais Pague menos”, da AES Eletropaulo, em uma
gincana educativa que envolveu 7 unidades dos centro educacionais e que visava estimular o
hábito da reciclagem entre os alunos e seus familiares. Entre 24 e 27 de agosto, os CEUs
serviram como ponto de coleta, tendo arrecadado ao todo 1.339,63 quilos de materiais
recicláveis que foram precificados gerando bônus de R$ 282,25 que será revertido em
desconto na conta de energia elétrica do GRAACC – Grupo de Atendimento ao Adolescente e
à Criança com Câncer.
Os CEUs Azul da Cor do Mar, Lajeado e Inácio Monteiro foram as três unidades que
arrecadaram as maiores quantidades de resíduos e que receberão composteiras para serem
instaladas nas unidades. “Um dos grandes desafios na gestão de resíduos é a educação
ambiental e engajamento das pessoas, pois a reciclagem depende do hábito de cada indivíduo
na separação correta dos materiais recicláveis e orgânicos. Por isso o empenho da escolas é
muito importante e essencial se queremos que a sociedade assuma sua responsabilidade em
relação aos resíduos que gera após o consumo”, afirma Andrea Santoro Silveira, Analista de
Sustentabilidade da AES Brasil.
1º lugar - CEU Azul da Cor do Mar
Arrecadou 498,00 kg / Equivalente a R$ 106,23 de bônus
2º lugar - CEU Lajeado
Arrecadou 368,55 kg / Equivalente a R$ 72,44 de bônus
3º lugar - CEU Inácio Monteiro
Arrecadou 166,68 kg / Equivalente a R$ 32,70 de bônus

4º lugar - CEU Heliópolis
Arrecadou 156,85 kg / Equivalente a R$ 36,88 de bônus
5º lugar - CEU Rosa da China
Arrecadou 65,10 kg / Equivalente a R$ 15,92 de bônus
6º lugar - CEU Parque Bristol
Arrecadou 50,80 kg / Equivalente a R$ 11,01 de bônus
7º lugar - CEU Uirapuru
Arrecadou 33,65 kg / Equivalente a R$ 7,07 de bônus
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