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introdução

Cidades são vivas, feitas de relações, de pessoas. Cidades 
são únicas, cheias de histórias, memórias e afetos. São lugares 
onde circulamos todos os dias, onde trabalhamos e vivemos. 
Cidades marcam nossas vidas, moldam quem somos e nos 
permitem ampliar nossa visão de mundo.
 
Começamos nosso trabalho em 2015 com um ativismo 
individual e local: uma experiência exitosa de ocupação com 
atividades periódicas no Largo da Batata, na Zona Oeste de 
São Paulo. Com isso, nos sentimos provocados a agir e a 
ampliar nosso impacto. Hoje, somos uma organização sem fins 
lucrativos que acredita na participação social e na cocriação de 
espaços públicos. Acreditamos no poder que as comunidades 
têm de decidir e de se envolver em processos que criem 
espaços vivos e significativos. Desde então, promovemos 
ações de educação urbana para grupos e organizações e 
ações em espaços públicos — sendo, muitas vezes, ponte 
entre a sociedade civil e o poder público, na coconstrução 
de políticas públicas, da estratégia à implementação.
 
Nossa metodologia para a cocriação das cidades começa com 
um processo de investigação para encontrar os potenciais de 
cada lugar, promovendo trocas com as pessoas. A partir disso, 

sobre
O Instituto A Cidade Precisa de Você acredita na importância 
dos espaços públicos e na participação cidadã para a 
cocriação das cidades. Como instituição sem fins lucrativos, 
fundada em 2015, tem a finalidade social de ativar os espaços 
públicos para construir cidades mais justas, democráticas e 
sustentáveis.
 
Integra a Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo, que 
reúne organizações que trabalham com os mesmos objetivos, 
de Norte a Sul do País, potencializando sua atuação.
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desenvolvemos atividades para estimular o fortalecimento 
de redes e a participação “mão na massa”.
 
Sabemos do poder do compartilhamento; por isso, 
produzimos e publicamos conteúdos sobre direito à cidade 
e participação cidadã. Tudo aberto e livre, para que cada vez 
mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento e botar 
pra fazer, juntes!
 
Acreditamos no poder do coletivo para transformar as 
nossas cidades em lugares cada vez mais diversos, inclusivos 
e acolhedores. Lugares onde possamos descansar, comer, 
ter acesso a água limpa, nos divertir, pisar na grama, amar 
publicamente e circular sem medo. Isso se torna possível 
quando percebemos que a cidade é sobre você e é sobre 
nós. A Cidade Precisa de Você.
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6.000 pessoas
impactadas 
diretamente

25 atividades 
on-line

De 11 a 14 de março, realizamos o III Festival A Cidade Precisa de Você, 
com  rodas de conversa, videoprojeções, exposições, oficinas, mostras 
de filmes, quatro video mappings e uma mostra de arte com curadoria 
da Laura Rago — tudo transmitido on-line. Teve ainda podcasts dis-
ponibilizados no Spotify e uma publicação física e digital. O público 
alcançado chegou a 6.000 pessoas.
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O Brasil volta para o 
mapa da fome – e qual 

o papel da cidade?
Iniciamos em junho o projeto Ecocida-
de: a cidade precisa de agroecologia, 
voltado para o fechamento dos ciclos 
alimentares e combate à insegurança 
alimentar na Brasilândia, na Zona Norte 
de São Paulo. O objetivo do projeto é 
articular intervenções na infraestrutura 
de espaços comunitários, capacita-
ções e atividades para geração de 
renda, fortalecendo o empreendedo-
rismo local. Os programas têm:

- cursos e workshops de educação 
urbana regenerativa.
- pontos de cultura alimentar, com 
uma rede de apoio a mais de 10 hortas 
familiares e comunitárias e um espaço 
de distribuição e consumo de alimen-
tos agroecológicos em feiras, cestas e 
“quentinhas”.
- sistema digital de troca de alimentos 
e serviços.
- coletivo de bikers para a entrega de 
“quentinhas” e de cestas com vegetais 
agroecológicos, além da coleta de 
resíduos orgânicos a serem composta-
dos nas hortas locais.

O projeto avança em 2022, quando 
será concluído.  
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das
atividades
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janeiro

Uma série de três vídeos dá voz a pessoas que trabalham com 
ações coletivas e inovadoras nos temas da alimentação, água 
e cultura no bairro da Brasilândia, Zona Norte de São Paulo, 
difundindo iniciativas inspiradoras. O projeto foi realizado em 
parceria com o Sesc Santana. 

O propósito foi registrar boas práticas de ações culturais e 
ecológicas de transformação e construção da paisagem, e 
envolveu a articulação e a divulgação de elementos do terri-
tório que contribuem para o desenvolvimento sustentável e 
para a criação de um Território de Interesse da Cultura e da 
Paisagem (TICP).

E.Co.Cidade: um olhar sobre a Zona 
Norte

Links importantes:

> E.CO.CIDADE - Um 
olhar sobre a Zona Norte: 
primeiro episódio

> E.CO.CIDADE - Um 
olhar sobre a Zona Norte: 
segundo episódio

> E.CO.CIDADE - Um 
olhar sobre a Zona Norte: 
terceiro episódio

https://www.youtube.com/watch?v=i7IANEwfdY0&list=PLINCWqGWEiEgsV3NKKJ2zEKpbjNXVx8Y0
https://www.youtube.com/watch?v=i7IANEwfdY0&list=PLINCWqGWEiEgsV3NKKJ2zEKpbjNXVx8Y0
https://www.youtube.com/watch?v=i7IANEwfdY0&list=PLINCWqGWEiEgsV3NKKJ2zEKpbjNXVx8Y0
https://www.youtube.com/watch?v=qAYystRCFW8&list=PLINCWqGWEiEgsV3NKKJ2zEKpbjNXVx8Y0&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qAYystRCFW8&list=PLINCWqGWEiEgsV3NKKJ2zEKpbjNXVx8Y0&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qAYystRCFW8&list=PLINCWqGWEiEgsV3NKKJ2zEKpbjNXVx8Y0&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=VllVmFQwWT8&list=PLINCWqGWEiEgsV3NKKJ2zEKpbjNXVx8Y0&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=VllVmFQwWT8&list=PLINCWqGWEiEgsV3NKKJ2zEKpbjNXVx8Y0&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=VllVmFQwWT8&list=PLINCWqGWEiEgsV3NKKJ2zEKpbjNXVx8Y0&index=7
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março

O evento on-line aconteceu de 11 a 14 de março. Teve apoio 
do Proac Lab Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa de São Paulo e do Governo Federal. 

78 convidados (palestrantes, oficineiros e 
artistas).
25 atividades on-line: rodas de conversa, 
videoprojeções, exposições, oficinas, mostra 
de filmes.
4 video mappings (Coletivo Coletores).
1 mostra de arte (curadoria de Laura Rago).

III Festival A Cidade Precisa de Você: 
cultura, memória e pertencimento na 
cidade

Links importantes:

> Site do Festival

> Publicação Festival

https://festivalacidadeprecisa.org/
https://issuu.com/acidadeprecisa/docs/iii_festival_a_cidade_precisa_de_voce__publicacao-
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Na primeira noite do Festival, fomos transportados por Raquel 
Almeida, escritora e editora, a um encontro com diversas vo-
zes, realidades, imaginários e olhares que fazem a cidade. O 
afeto e as memórias como forma de ocupar os espaços e 
como entendimento de si e do outro, a cultura como forma 
de criar novos modos de vida e o pertencimento na criação 
de comunidades foram alguns temas que os participantes do 
sarau exploraram.

[III Festival] Sarau de abertura

[III Festival] Oficinas

Todas as oficinas foram on-line e gratuitas. Os temas foram:

Caminhar de volta às ruas: derivas possíveis em tempos de 
distanciamento social
A oficina propôs práticas de deriva em diferentes cidades 
brasileiras. A ideia foi pensar o perene e o efêmero, trazendo 
à tona estados corporais que se delineiam no retorno à rua 
em tempos de distanciamento social.
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“Saudades de ir 
para o parque, dos 
meus colegas e 
das professoras”. 
“Saudade de estar 
na rua”. A oficina 
“O lugar que é 
meu” resgatou 
as saudades dos 
encontros que 
cada criança fazia 
antes da pandemia. 
Mediadas por essas 
memórias, elas 
trouxeram ao debate 
os lugares na rua 
com os quais se 
identificavam.

Dança e expressão corporal
A oficina convidou os participantes para perceber e exercitar 
a escuta do corpo pelo movimento. Dessa forma, o público 
tornou-se participante da experiência a partir do afeto e do 
afetamento: das práticas de acolhimento, do encontro com o 
outro e com o espaço e do movimento artístico.
 
BIP/ZIP: jogo Fórum Urbano
Os participantes jogaram o jogo de ideias “Fórum Urbano”. 
Em cinco salas, cada uma focada em uma cidade (São Paulo, 
Recife, Belém, Porto Alegre e Brasília) e com uma diferente 
problemática, a Associação Locals, em parceria com o Ins-
tituto A Cidade Precisa de Você, facilitou a elaboração de 
estratégias coletivas e territorializadas.

O lugar que é meu (público infantil)
A oficina validou o espaço e a voz das crianças. Foram traba-
lhadas a memória afetiva e o pertencimento das infâncias em 
um contexto repleto de privações, recuperando os lugares 
secretos, os cantinhos de afeto e as camadas de encontros 
urbanos. 
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Foram selecionados dez artistas com trabalhos ou obras que 
trazem reflexões, provocações ou intervenções na e sobre a 
cidade. Com curadoria de Laura Rago.
 
Artistas presentes

Ali:Leste; Aparelhamento; Denilson Baniwa; Fumaça Antifas-
cista; Giselle Beiguelman; Jamac; Lala, Loba e Irene; Nós Ar-
tivistas; Pixo; Xiloceasa.

No primeiro link você encontrará um vídeo da curadora Laura 
Rago contando detalhes da exposição. No segundo, estão 
mais detalhes sobre os artistas que participaram.

Entre as intervenções de Denilson Baniwa para a exposição, 
está o Petróglifos na Selva de Pedra (2018), cujas imagens fo-
ram projetadas em empenas de São Paulo.

[III Festival] Exposição virtual Comuna SP

Links importantes:

> Site do Festival

> Link para a exposição

https://festivalacidadeprecisa.org/
https://festivalacidadeprecisa.org/exposicao/
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[III Festival] Filmes 

A sétima arte marcou presença no Festival com quatro filmes, 
que ficaram disponíveis on-line. Os diretores participaram 
de rodas de conversa, cruzando as discussões com os eixos 
temáticos do Festival.
 
- “Cidades afetivas”, direção de Junior Koche e Nanashara 
Piazentin Gonçalves
- “Era o Hotel Cambridge”, direção de Eliane Caffé
- “Incomuns”, direção de Isabela Umbuzeiro
- “Visionários da quebrada”, direção de Ana Carolina Martins 

Foram três episódios com entrevistas com artistas e partici-
pantes do Festival. 

Os podcasts tiveram roteiros e montagens de Marcella Arruda 
e Pedro Urano, vinheta da Nina Farkas, finalização de Bernar-
do Gebara e participação de Carmen Silva (MSTC) e de   Moni-
ca Nador (JAMAC).

[III Festival] Podcasts

> Nosso podcast

https://open.spotify.com/show/592b12bgQHZcRZmo6tVjTg
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No primeiro episódio, conversamos com a rede de artistas 
e ativistas Aparelhamento. Com mais de 150 integrantes, o 
grupo é uma confluência de artistas que atuam em intensida-
des variadas, de acordo com as ações, contextos e momen-
tos específicos. Na exposição em que participaram durante 
o Festival, trouxeram duas ações da rede: “Monumentificação 
do ressignificado” e “O Carro do Ovo”. 
 
No segundo episódio, a conversa é com artistas e participan-
tes das atividades do projeto Ali:Leste Arte Livre Itinerante. 
Eles trouxeram ao Festival a exposição “Um Lugar Nenhum”, 
que teve como cenário a horta do Luau dos Loucos.
 
No terceiro episódio, os entrevistados foram os artistas, edu-
cadores e participantes do Jamac (Jardim Miriam Arte Clube), 
da Zona Sul de São Paulo. Foi realizado um passeio urbano 
pela paisagem sonora do lugar, com Thais Scabio, e uma 
conversa com a artista Monica Nador e moradores do Jardim 
Miriam, parceiros do projeto.

Por três dias, o Coletivo Teatro Dodecafônico liderou a ofici-
na “Caminhar de volta às ruas: derivas possíveis em tempos 
de distanciamento social”, propondo práticas de deriva em 
diferentes cidades brasileiras — realizadas pelos participan-
tes em sua própria cidade. Os participantes traçaram seus 
caminhos sob as entranhas da cidade com registros artísticos 
como desenhos, fotos e áudios. 

[III Festival] Oficina Caminhar de volta 
às ruas: derivas possíveis em tempos de 
distanciamento social
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“Saí e, logo que virei na saída do meu prédio, vi um senhor 
caminhando a passos muito lentos; seus cabelos brancos 
voavam um tantinho com a brisa. Pensei nas camadas de 
tempo impressas, amalgamadas no seu corpo. Nas cama-
das de tempo que constituem o corpo dele. Como será que 
está vivendo estes novos tempos? Onde dói, onde alivia? 
Sempre me encho de um sentimento de afeto forte quando 
encontro pessoas que parecem ter passado por muitos ci-
clos. Ultimamente, esse sentimento tem invadido a minha 
vida, com as gentes que cruzo quando saio. Será que essa 
merda toda pode gerar algo de positivo no interior dos cor-
pos?”. 

Beatriz Cruz, uma das participantes da oficina.
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Como preservar algo que é vivo? Como valorizar e incentivar 
as tradições, as paisagens e os modos de vida? Como institu-
cionalizar as práticas de cuidado e preservação de patrimô-
nios imateriais? Estas foram as questões debatidas na conver-
sa virtual com Camila Cardoso Ribeiro (Quilombaque), David 
Popygua (Jaraguá é Guarani), André Komatsu e Ding Musa 
(Ali:Leste) e Marcella Arruda (A Cidade Precisa de Você). Os 
participantes falaram sobre o processo contínuo e fluido de 
construção e transformação da paisagem em sua interação 
entre ambiente, a experiência e a vivência a partir do caso 
do Território de Interesse da Cultura e da Paisagem (TICP) de 
Jaraguá/Perus.
 
O TICP é um instrumento urbano para pensar e preservar po-
tências culturais, sociais, históricas e ambientais de regiões 
de São Paulo, criado a partir de pontos de interesse e valor e 
da articulação da comunidade para preservá-los. 

[III Festival] Roda de conversa: 
Patrimônio imaterial como narrativa e 
identidade
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Natália Garcia conduziu uma busca por compreender como a 
cidade nos molda e como a moldamos, pensando como os 
hábitos gravados em nossas redes neurais refletem as estrutu-
ras consolidadas da cidade, e quais os caminhos para moldar 
novas formas de vida urbana.
 
Natália realizou leituras de mapas intuitivos desenhados pe-
las participantes sobre deslocamentos que costumam realizar 
na cidade. Nestes mapas, em vez de informações sobre usos, 
fluxos, capacidades ou infraestruturas existentes, foram lidas 
percepções subjetivas de cada corpo no espaço, e as rela-
ções cognitivas que se dão nesses deslocamentos. Depois da 
leitura dos mapas, Natália sugeriu outras práticas para habitar 
os espaços, ao invés de propor mudanças físicas no ambiente.

[III Festival] Roda de provocações: 
mapas cognitivos para a nova vida na 
cidade
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Nesta roda de conversa, tensionamos a visão do Patrimônio, 
da Arte e da História como objetos a serem resguardados, 
criando um debate sobre a produção social das estéticas da 
memória e do esquecimento no espaço público. A roda teve 
mediação de Luis Felipe Abbud, de A Cidade, e, como con-
vidados, Giselle Beiguelman, Mauro Neri, Renato Cymbalista, 
Flávio Seres e Toni Baptiste.
 
“Há uma contradição com o poder público: o mesmo que 
bate, afaga; valoriza e criminaliza; fomenta e apaga”, disse 
Mauro Neri. “O conceito de lugar de consciência é um lugar 
cuja história nos induz a pensar em questões, traumas e narra-
tivas tensas e difíceis que aconteceram na sociedade, a partir 
da ideia em que nesses lugares se constrói uma institucionali-
dade, um museu, um memorial que começa a pensar sobre si 
mesmo” — declarou Renato Cymbalista.

[III Festival] Roda de conversa: 
monumentos, ruas e museus
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[III Festival] Roda de conversa: 
lançamento do livro Fazer Juntos

Com Laura Sobral (autora do livro e cofundadora do Instituto 
A Cidade Precisa de Você) e Marina Regis (mediação)

Será possível fazermos juntos outra cidade - justa, inclusiva, 
diversa? Quais estratégias precisamos para implementar esse 
desejo por uma democracia de fato participativa? Fazer Jun-
tos é um livro que discute ferramentas para a co-governança 
de espaços públicos e estratégias para uma gestão de bair-
ros inclusiva. O livro, inicialmente lançado pela ZKU Press em 
2019 e agora traduzido para o português, é um resultado da 
pesquisa de Laura Sobral como uma fellow do The German 
Chancellor Fellowship for tomorrow’s leaders - Alexander von 
Humboldt Foundation.



25

Ao final do Festival, lançamos a publicação que traz conver-
sas realizadas durante o evento, os assuntos mais discutidos 
e análises sobre os quatro dias do encontro. Disponível on-
-line e com uma tiragem de 150 exemplares impressos, a pu-
blicação também trouxe artigos de convidados, como João 
Simões (Explode Residency), Renato Cymbalista (Guia dos 
Lugares Difíceis), Rodrigo Iacovini (Instituto Pólis) e Toni Bap-
tiste (Coletivo Coletores, vencedores do Prêmio Pipa).

[III Festival] Publicação

https://issuu.com/acidadeprecisa/docs/iii_festival_a_cidade_precisa_de_voce__publicacao-
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Vanessa Spínola e Barão Di Sarno, do A Cidade Precisa de 
Você, representaram o Instituto no processo de coconstru-
ção da trilha de engajamento do filme “O Começo da Vida 2 - 
Lá Fora”, a convite do Instituto Alana e seu programa Criança 
e Natureza. Nesse processo, participaram de dois workshops 
facilitados por Sam Sternin, especialista em mudança de com-
portamento, e foram entrevistados pelo Instituto Alana sobre 
as experiências em projetos que o A Cidade já realizou em 
relação ao uso do espaço público e livre. Barão Di Sarno tam-
bém publicou um artigo no blog Janelas Abertas, do progra-
ma Criança e Natureza, denominado “O que cria o brinquedo 
é o brincar”.
 
O filme, um minidocumentário, tem episódios com temas es-
pecíficos: O episódio sobre saúde mostra como o contato 
frequente com a Natureza melhora a qualidade de vida e a 
saúde de todos, principalmente das crianças. Já o episódio 
sobre educação ao ar livre debate como a escola pode ser 
ressignificada e evoluir para oferecer mais espaços verdes.

Participação na trilha de engajamento 
para o filme “O começo da Vida 2 – Lá 
Fora”

https://criancaenatureza.org.br/janelas-abertas/o-que-cria-o-brinquedo-e-o-brincar/
https://criancaenatureza.org.br/janelas-abertas/o-que-cria-o-brinquedo-e-o-brincar/
https://www.youtube.com/watch?v=mCWPsZ2Pt-w&list=PLUKQf7emLuDiDCUuonIr25HH5o4Ot-c-0&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KPVe07dEsuc&list=PLUKQf7emLuDiDCUuonIr25HH5o4Ot-c-0&index=12
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abril

Organizamos, em parceria com o Fundo FICA e o projeto La-
bUrbis, a oficina de três dias ECO Habitar, entre 25 e 27 de 
maio. 
 
Durante as manhãs tivemos palestras com a participação da 
Associação Biodinâmica de Botucatu, Viveiro Muda Tudo, Vi-
nicius Nogueira, EcoBairro, R-Urban, Renato Cymbalista e Ma-
nuela Colombo, associada de A Cidade. No período da tar-
de, ao lado de comunidades locais, arquitetos e urbanistas 
e advogados, cocriamos ideias de ocupação e modelos de 
gestão a curto e longo prazos para dois lotes subutilizados 
em Botucatu (SP) e Petrópolis (RJ) — com aplicabilidade em 
diversas regiões do País em lotes ociosos com situação simi-
lar. Houve, ainda, o compartilhamento de projetos como o 
do Ecobairro das vilas Ida, Jataí e Beatriz, em São Paulo, e do 
projeto R-Urban, em Colombe, França. 
 
O projeto foi executado com o apoio da Lei Aldir Blanc (Go-
verno Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secre-
taria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Rio de Ja-
neiro). As palestras foram abertas ao público, pelo Youtube 
do Instituto A Cidade Precisa de Você e estão disponíveis no 
mesmo canal.

Oficina ECO Habitar

Links importantes:

> ECO habitar: 
Reconhecimento do 
existente

> ECO habitar: 
Modelos jurídicos e 
administrativos

> ECO habitar: Economias 
e intervenções possíveis

https://www.youtube.com/watch?v=i7IANEwfdY0&list=PLINCWqGWEiEgsV3NKKJ2zEKpbjNXVx8Y0
https://www.youtube.com/watch?v=i7IANEwfdY0&list=PLINCWqGWEiEgsV3NKKJ2zEKpbjNXVx8Y0
https://www.youtube.com/watch?v=i7IANEwfdY0&list=PLINCWqGWEiEgsV3NKKJ2zEKpbjNXVx8Y0
https://www.youtube.com/watch?v=fucELunuKXo
https://www.youtube.com/watch?v=fucELunuKXo
https://www.youtube.com/watch?v=fucELunuKXo
https://www.youtube.com/watch?v=7NtLHy7ErRw
https://www.youtube.com/watch?v=7NtLHy7ErRw
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junho

Entre os dias 4 e 6 de junho, foi realizado o Food Circles Ha-
ckathon, um workshop on-line em que profissionais e pes-
quisadores trabalharam em ideias e soluções inovadoras para 
os desafios da cadeia alimentar local. O evento contou com 
participantes de todo o mundo. Laura Sobral, presidente do 
A Cidade Precisa de Você, foi uma das mentoras do evento, e 
compartilhou com o público sobre processos participativos, 
desenvolvimento local e gestão da comunidade.

Food Circles Hackathon

Em junho, iniciamos o projeto voltado para o fechamento dos 
ciclos alimentares e combate à insegurança alimentar na Bra-
silândia, São Paulo. O objetivo do projeto é articular interven-
ções de qualificação da infraestrutura em espaços comunitá-
rios, capacitação e geração de renda com o fortalecimento 
de empreendimentos locais, e fomentar, através da economia 
circular e da transição agroecológica, o desenvolvimento lo-
cal sustentável. 
 
Em um primeiro momento de diagnóstico participativo, fo-
ram mapeadas mais de quinze hortas comunitárias na região, 
o que equivale a cinco mil metros quadrados, suficiente para 
alimentar duzentas pessoas.
 
O Ecocidade é formado pelos seguintes eixos:
- Ponto de Cultura Alimentar; 
- Hortas Urbanas (plantio e compostagem);
- Sistema de Bike Entrega; 
- Plataforma Digital de Troca;
- Construção de Rede; 
- Comunidade de Aprendizagem.
 

Início do projeto Ecocidade – A Cidade 
Precisa de Agroecologia
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Pandemia + colapso climático = necessidade de regenera-
ção nos centros urbanos

Fortes redes de solidariedade foram criadas nos bairros peri-
féricos e vulneráveis durante a epidemia de Covid-19. As rápi-
das adaptações demonstraram como essas são áreas de ino-
vação e criatividade, tornando-se pontos de mudança social, 
onde projetos participativos são não apenas necessários, mas 
também potencializados. O Ecocidade chegou à Brasilândia 
para contribuir com essa mudança.
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Artigo na publicação da Conferência 
Internacional “Comunidades e 
Redespara a Inovação Territorial”

O artigo “Gestão compartilhada na prática - inspirações a 
partir de casos de cooperação entre Administração Pública 
Local e cidadãos”, de Laura Sobral, presidente da A Cidade, e 
Paolo Colosso, foi publicado no livro de atas da Conferência 
Internacional “Comunidades e Redes para a Inovação Territo-
rial”. 

É possível ler este e outros artigos na versão on-line da publi-
cação.

Ciclo de debates: Políticas urbanas de 
proximidade
Laura Sobral, presidente da A Cidade, participou da seção 
“Novas lideranças locais - conflito ou colaboração”, falando 
sobre co-governança urbana e possibilidades de um planeja-
mento insurgente. Laura dividiu a mesa de debates com Lluis 
Medir, da Universitat de Barcelona, e com o mediador Filipe 
Teles, da Universidade de Aveiro (UA). O evento fez parte do 
Ciclo de Colóquios Políticas Urbanas de Proximidade, organi-
zado pela UA e pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade NOVA de Lisboa (Nova FCSH) entre maio e 
julho de 2021.

https://ria.ua.pt/bitstream/10773/31470/1/CeNTER_Conferencia-de-Encerramento_Livro-de-Atas.pdf?fbclid=IwAR19o0gs3oaAbk-kNQ9VAUFUgSfbHnDw1pnX1Nhm_qxj3O_U4oI6GdC6HB0
https://ria.ua.pt/bitstream/10773/31470/1/CeNTER_Conferencia-de-Encerramento_Livro-de-Atas.pdf?fbclid=IwAR19o0gs3oaAbk-kNQ9VAUFUgSfbHnDw1pnX1Nhm_qxj3O_U4oI6GdC6HB0
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julho

Laura Sobral, presidente da A Cidade, foi uma das mentoras 
do evento HackaBip, que reuniu equipes dispostas a melhorar 
os bairros e promover o desenvolvimento local, com a aju-
da das ferramentas digitais e dos dados abertos. Inserido na 
programação de aniversário dos 10 anos da Estratégia BIP/
ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária, política do 
desenvolvimento local de Lisboa, o HackaBIP parte de uma 
investigação de doutorado do Istar/ Iscte-IUL, de iniciativa 
da Sobreurbana, e foi promovido pela Câmara Municipal de 
Lisboa. 

O evento teve como parceiros institucionais a Rede de De-
senvolvimento Local de Base Comunitária de Lisboa, a co-
munidade Made of Lisboa e a rede internacional Urbact Com.
Unity.Lab. Foram parceiros de mentoria: a Fundação Galp, a 
Casa do Impacto, a LeWagon, o Fablab Lisboa, a Academia 
do Código, o Audax/ Iscte-IUL, o Observa/ ICS-UL, o Instituto 
a Cidade Precisa de Você, A-GRUPA e o Coletivo Centopeia.

HackaBip

https://taikai.network/en/cml/hackathons/hackabip?fbclid=IwAR3oGgK8Sc2WD8j51RKjGAw1ys1ktY1vXnlhLvetlRfXTXLvZdX4uhLWhfI
https://bipzip.lisboa.pt/10-anos-bipzip/apresentacao/index.htm
https://bipzip.lisboa.pt/10-anos-bipzip/apresentacao/index.htm


32

agosto

Conduzido por Laura Sobral, presidente do Instituto A Cidade 
Precisa de Você, e por Jonaya de Castro, do Condô Cultural, 
com o apoio do Goethe Institut São Paulo, o workshop on-li-
ne de dois dias apresentou e analisou casos nacionais e inter-
nacionais, seguido de dinâmicas e exercícios práticos.
 
Os encontros aconteceram dias 10 e 11 de agosto, das 18h 
horas às 20h30, pela plataforma Zoom. O tema do primeiro 
dia foi a participação e a imaginação política, com casos de 
Lisboa, Montevidéu e Helsinki. No segundo encontro, foram 
abordadas iniciativas cidadãs verdes em São Paulo, Berlim e 
África do Sul.

Laboratório de Trocas Inspirador: 
cidades possíveis
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Nossa diretora de projetos, Marcella Arruda, participou do 
sexto Festival Internacional de Intervenções Urbanas FIIU, 
compartilhando sobre sua experiência no A Cidade Precisa 
de Você e na Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo (da 
qual A Cidade foi uma das cofundadoras). Marcella participou 
da roda Rede de Redes, junto com Lorena Morachimo, articu-
ladora da rede Cidade das Crianças para a América Latina, e 
Miguel Jaenicke, cocriador do VIC Vivero de Iniciativas Ciuda-
danas.
 
O Festival teve como tema “Urbanismo cidadão em tempos 
de crise”, é promovido pelo Ocupa Tu Calle e é um dos even-
tos mais importantes da América Latina sobre espaços públi-
cos e intervenções urbanas, agregando cidadãos, coletivos, 
políticos e redes ativistas, interessados em reivindicar o es-
paço público e seu uso como parte de um modelo de desen-
volvimento urbano sustentável.

Roda Rede de Redes

Semana do Patrimônio

Nossa diretora de projetos, Marcella Arruda, participou da Se-
mana do Patrimônio, organizada pelo Departamento do Pa-
trimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura de São 
Paulo. Marcella fez parte da mesa “O cidadão no centro do 
debate”, ao lado de Abília Ferreira (Instituto Tebas), Renata 
Eleutério (CPDOC Guaianás) e Lucila Lacreta (Movimento De-
fenda São Paulo).
 
Ela compartilhou sua experiência no projeto Ecocidade, con-
tando sobre o que aprendeu ao entrevistar uma série de li-
deranças locais na região da Brasilândia, abordando temas 
como história oral e ativismo socioambiental.
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Fizemos uma videochamada para interessados em participar 
do projeto e para engajamento de moradores da Brasilândia, 
bairro em que o Ecocidade será implementado.

[Ecocidade] Chamada para participação 
no projeto Ecocidade
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Como forma de somar às experiências promovidas pelas ofi-
cinas nacionais e regionais para a construção participativa da 
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), a Rede 
Brasileira de Urbanismo Colaborativo, da qual o Instituto A Ci-
dade Precisa de Você faz parte, propôs uma série de oficinas 
para garantir a inclusão das percepções, vivências e ideias de 
representantes de grupos minoritários da sociedade civil na 
formulação dos ODUS.
 
A proposta, contemplada no edital das Conferências Livres 
lançado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), 
foi composta por dois encontros (28/08 e 04/09), das 9 h às 
13 h. As oficinas contaram com a participação de mais de ses-
senta representantes de todas as regiões do País, divididos 
em quatro grupos temáticos: Infância e juventude, Lideranças 
comunitárias, Organizações da sociedade civil e Gênero.

Oficinas para Formulação dos Objetivos 
de Desenvolvimento Urbano Sustentável 
(ODUS)
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O vice-presidente do A Cidade Precisa de Você, Barão Di Sar-
no, participou do ciclo de debates on-line no dia 24 de agos-
to, que refletiu sobre como práticas participativas e colabo-
rativas podem ajudar a transformar a sociedade e a cultura 
urbana em prol de vidas e cidades mais justas. O evento con-
tou com a participação de coletivos multidisciplinares, arqui-
tetos e comunidades.
 
A atividade faz parte do programa de extensão Junt(X)S - ar-
quitetura e urbanismo como práticas participativas e colabo-
rativas, e da disciplina Projeto arquitetônico 2 da faculdade 
de arquitetura da UFRGS. Participaram também o Atelier Vivo 
(PE), com Lula Marcondes, o Laboratório da Cidade (PA), com 
Isabela Rocha, e os debatedores Daniele Caron (UFRGS - La-
boratório Margem), Eduardo Rocha (UFPel) e Leonardo Brawl 
Márquez (TransLab.URB).

II ciclo de debates: projetos-outros em 
arquitetura e urbanismo
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setembro

Qual é o papel dos monumentos na cidade? Eles demarcam 
um momento e permanecem estáticos em seus significados, 
ou são constantemente reinventados e reimaginados pelo 
contexto no qual estão inseridos? Dia 11 de setembro, das 
16h às 18h, a associada Karen Martini, juntamente com Daniel 
Cruciol, realizaram a oficina dentro das pesquisas do projeto 
Demonumenta.
 
Partindo da separação em partes do Monumento a Olavo Bi-
lac, de William Zadig, inaugurado em 1922 para as celebrações 
do primeiro centenário da independência e desmontado em 
1936, e do processo de reimplantação dos oito fragmentos 
restantes, a oficina discutiu a movimentação dos monumen-
tos na cidade de São Paulo e a construção de significados nas 
suas localizações, provocando reflexões críticas, criativas ou 
propositivas sobre as formas como nos relacionamos com o 
patrimônio e os monumentos.

Oficina Mistério: a estátua se 
locomove… onde ela estaria agora?
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A oficina aconteceu dia 2 de setembro, das 18h30 às 20h30, 
via Zoom. Como parte do projeto Ecocidade, foi programa-
da uma série de cursos sobre Direito à cidade, Agroecologia, 
Empreendedorismo, Economia circular, Marcenaria cidadã, 
focada em moradores da Brasilândia e bairros do entorno, 
como Jaraguá, Perus e Taipas. 
 
O objetivo foi criar oportunidades de aprendizado teórico e 
prático, com intervenções para melhoria dos espaços públi-
cos e infraestrutura do bairro, geração de renda e autonomia. 
Para isso, os cursos responderam às necessidades locais e 
foram alinhados aos interesses de agricultores e moradores 
da região. Além disso, foram valorizados os saberes destes 
atores do território, e incluídos os seus conhecimentos nos 
cursos.

[Ecocidade] Oficina de cocriação

Foi realizado o curso Viver de bike, em parceria com a Aro-
meiazero e Preto Império, no qual, ao longo de dois meses 
(setembro e outubro), foram trabalhados os conceitos de me-
cânica básica de bicicletas, segurança ao pedalar na cidade, 
empreendedorismo e gestão financeira. Os oito ciclistas par-
ticipantes foram selecionados entre moradores da Brasilân-
dia. Ao final do curso, foram entregues três bicicletas normais 
e duas cargueiras elétricas ao coletivo de cicloentregadores 
formados.

[Ecocidade] Curso: Viver de bike
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Dia 18 de setembro foi organizada uma oficina de culinária 
para aproveitamento total dos alimentos. O encontro ocor-
reu de forma híbrida — os membros da Favela Orgânica, uma 
iniciativa das comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira, na 
Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, participaram de forma 
on-line, enquanto as cozinheiras da Brasilândia estavam reu-
nidas no Espaço Cultural Jardim Damasceno. As cozinheiras 
levaram seus pratos, como o espaguete de abobrinha com 
molho de abóbora, feijoada vegana e pão vegano de banana, 
para discutir formas de comercialização e o trabalho em tor-
no da criação de uma cultura alimentar regenerativa, criando 
novos hábitos alimentares e maior consciência em torno do 
que se come, e seu impacto na saúde. Foi a primeira ativida-
de aberta do processo de desenvolvimento de um Ponto de 
Cultura Alimentar na Brasilândia.

[Ecocidade] Oficina de culinária com 
aproveitamento total dos alimentos
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outubro

No dia 15 de outubro, nossa diretora de projetos, Marcella 
Arruda, participou da Conferência Innovate4Cities, coorga-
nizada pela Global Covenant for Mayors for Climate Change 
e pela UN Habitat. A participação aconteceu na sessão Em-
powering Women & Climate Change, comoderada por Rozina 
Spinnoy, da BIDs Bélgica, e por Luísa Bravo, da City Space 
Architecture.
 
O impacto das mudanças climáticas não é igualmente senti-
dos mundialmente, na medida em que grupos historicamente 
marginalizados são os mais vulneráveis e expostos a situações 
como escassez de água, alimentos, ausência de direitos rela-
cionados ao reconhecimento de seu território, falta de con-
dições dignas de moradia e saneamento básico. Por isso, é 
necessária a discussão em torno da boa liderança e a criação 
de políticas que coloquem questões de gênero e desigualda-
des sociais e raciais no centro das soluções.
 
O debate pode ser visto no site da Conferência.

Empowering women and climate change

https://i4c.conference.evey.live/conferences/innovate-4-cities/stage/innovation-lab/session/19
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No dia 16 de outubro, a arquiteta e urbanista e associada do 
Instituto A Cidade Precisa de Você, Ursula Troncoso, partici-
pou da 1ª Plenária em defesa da transformação da antiga área 
da Pedreira Morro Grande, na Zona Norte de São Paulo, em um 
parque público. Ursula abordou temas como os benefícios da 
aproximação das crianças com a Natureza, que proporciona 
um melhor desenvolvimento cognitivo, afetivo e mental, além 
do incentivo para que as pessoas comecem a agir em escala 
menor, como no próprio bairro, junto aos vizinhos e pessoas 
conhecidas, para, aos poucos, transformar mais espaços.
 
Nascida como uma demanda da população, que relatava a 
necessidade de uma área de lazer ampla, a rede Brasilândia 
Solidária iniciou a mobilização para a criação do parque. O 
local é a última área verde ainda parcialmente preservada da 
região e, com a mobilização e participação ativa da popula-
ção, há grandes possibilidades do futuro parque ser ativado.

Plenária em defesa do parque público 
na Brasilândia
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Estreamos o Dispositivo Ativador, um trailer multifuncional ca-
pacitado para fazer intervenções urbanas. O equipamento é 
um misto de estação de trabalho com plataforma de eventos, 
equipado para workshops, construção de mobiliários, inter-
venções urbanas, entre outras funções, além de possuir estru-
tura para palco e equipamento de som.
 
O objetivo é oferecer suporte para as ações no espaço públi-
co e agregar pessoas nos espaços por onde passa, estimu-
lando a criatividade dos cidadãos em pensar outras formas 
de ocupar e intervir nos seus parques, praças, largos e ruas.
 
Em outubro, o Dispositivo esteve nas ruas da Brasilândia, para 
as oficinas de construção “mão na massa” do projeto Ecoci-
dade. Foi utilizado para reforma da cozinha e construção de 
uma série de mobiliários para o Espaço Cultural Jardim Da-
masceno.

[Ecocidade] Dispositivo Ativador

https://vimeo.com/694475636/96d243aff4
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De 4 a 8 de outubro, foram realizadas mais Oficinas Mão na 
Massa na Brasilândia, com qualificação e melhorias infraestru-
turais na Horta Saberes Ambientais, localizada no Jardim Ca-
rombe. Contamos com a parceria de Bruno Batista, que coor-
dena um trabalho pedagógico por meio do ensino do cultivo 
agroflorestal e técnicas de manejo do solo e de resíduos. 
 
Nas Oficinas, foi reforçada a estrutura e a instalação da cober-
tura da área de recepção, realizado o fechamento da casa de 
ferramentas, produzidos mobiliários de apoio às atividades, 
aquisição de materiais para um sistema de irrigação e para 
a construção de um banheiro seco e iniciado o processo de 
reconstrução da composteira. A ideia é que o local se torne 
o ponto de plantio, ponto de plantio e compostagem, for-
necendo alimentos para o coletivo de cozinheiras do Espaço 
Cultural Jardim Damasceno, recebendo resíduos orgânicos 
do bairro para compostagem.

[Ecocidade] Oficinas Mão na Massa: 
Horta Saberes Ambientais

Gratuito e com a duração de seis meses (outubro de 2021 
a abril de 2022), o curso teve como foco os moradores da 
região da Brasilândia. Foi uma parceria do A Cidade Precisa 
de Você com Universidade São Camilo, Moolecula, Conexões 
Periféricas (Unifesp), Cozinha da Ocupação 9 de Julho, Livres, 
Giro Sustentável, Fernanda Maschietto, Grupo Palha, Ecosa-
piens, Batatas Jardineiras, Prato Verde Sustentável, Cuidando 
de Si, Pimp My Carroça, Ecobairro, Pé de Feijão e Composta 
Cultiva. 

[Ecocidade] Curso Ecocidade Comida | 
Justiça | Cooperação



44

Com cinco módulos, os participantes passaram por um per-
curso de aprendizagem para desenvolvimento pessoal e das 
iniciativas com as quais estavam envolvidos, além de integra-
rem uma rede de troca de conhecimentos e colaboração.
As aulas incluíram oficinas, mentorias e conteúdos relaciona-
dos à economia circular, empreendedorismo social e desen-
volvimento local sustentável.
 
Foram trinta vagas preenchidas por pessoas da Brasilândia e 
região, que têm algumas iniciativas em andamento na área de 
alimentação: agricultura, gastronomia, permacultura, feiras, 
artes integradas, entre outras, além de lideranças comunitá-
rias, servidores públicos, agricultores urbanos, cidadãos ati-
vos e jovens que desejavam empreender iniciativas cidadãs 
e contribuir para o desenvolvimento social e preservação do 
meio ambiente na cidade.
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A aula 1, com o tema “Cidade circular e o direito à cidade”, 
foi um evento aberto — aconteceu em 30 de setembro e está 
disponível no canal do YouTube. 

[Ecocidade] Aula 1: Curso Ecocidade 
Comida | Justiça | Cooperação

Onde podemos perceber brechas na cidade, a partir das 
quais podemos propor novas formas de habitar e viver? Dia 
10 de outubro, aconteceu a Atividade Prática do Módulo 1 do 
curso “Ecocidade Comida | Justiça | Cooperação”, junto à ce-
lebração dos trinta anos de atuação do Espaço Cultural Jar-
dim Damasceno. 

Fotos: Tami Silva

[Ecocidade] Atividade prática: Curso 
Ecocidade Comida | Justiça | Cooperação

https://www.youtube.com/watch?v=pyoRyYbj3m0&t=3s
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No dia 28 de outubro, dentro do Módulo 1 do curso “Ecoci-
dade Comida | Justiça | Cooperação”, foi realizada a roda de 
conversa “Cultura alimentar e circularidade: o ambiente faz 
parte da gente”, uma aula aberta, que fez parte do Circuito 
Urbano, uma iniciativa da ONU Habitat para estimular o de-
bate sobre como tornar a vida nas cidades melhor para to-
das e todos. Os debates realizados no Circuito Urbano foram 
uma preparação para a COP26, que aconteceu de 1 a 12 de 
novembro de 2021 em Glasgow, no Reino Unido. Nesta aula 
aberta, participaram Ilka Vercellino, docente responsável pelo 
Programa extensionista 5Rs da Universidade São Camilo, Bru-
no Batista, educador e coordenador geral da Horta Saberes 
Ambientais, na Brasilândia, e Camila Sawaia, coordenadora 
do programa Brasilândia Circular, do Instituto A Cidade Pre-
cisa de Você.

[Ecocidade] Aula aberta: “Cultura 
Alimentar e Circularidade: o ambiente 
faz parte da gente”, Curso Ecocidade 
Comida | Justiça | Cooperação
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novembro

Em novembro, formou-se um coletivo de cozinheiras — com 
venda de marmitas e cestas de vegetais, além de uma feira 
livre — no Espaço Cultural Jardim Damasceno (Rua Talha Mar, 
105). São produtos sem agrotóxicos, oriundos de pequenos 
agricultores. As entregas são feitas na região da Brasilândia, 
mas os produtos também podem ser retirados ou consumi-
dos no local. 

[Ecocidade] Coletivo de Cozinheiras 

Dia 25 de novembro, às 19h30, Juliana Gonçalves (Cataki), Fa-
bio Ivo (Cooperativa de Catadores da Praça Marielle. na Brasi-
lândia), e Ilka Vercellino (Programa de Extensão 5Rs da Univer-
sidade São Camilo) reuniram-se na live “O lixo não existe”. O 
encontro inaugurou o segundo bloco do Módulo 2 do curso 
Ecocidade Comida | Justiça | Cooperação.
 
Durante o encontro, os convidados discutiram as diferentes 
formas de tratamento do lixo, os agentes envolvidos nesse 
sistema, as possibilidades para a criação de um sistema circu-
lar e justo de tratamento dos resíduos e sua influência sobre 
a qualidade de vida nas cidades. 
 
O vídeo está disponível no canal do YouTube do A Cidade 
Precisa de Você.

[Ecocidade] Live “O lixo não existe”, 
Curso Ecocidade Comida | Justiça | 
Cooperação

https://www.youtube.com/watch?v=uTywyl23wKg
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Laura Sobral, presidente do A Cidade, participou dia 24 de 
novembro de um debate dentro da programação do Porto/
Post/Doc, evento de cinema e artes de acontece anualmente 
no Porto, Portugal. Com moderação do jornalista Abel Co-
entrão, o debate teve ainda a presença de José Carlos Mota 
(professor da Universidade de Aveiro, investigador, dinamiza-
dor de processos participativos e coordenador do primeiro 
laboratório cívico português, o Lab Santiago, em Aveiro) e 
Rob Hopkins (cofundador do Movimento para a Transição, e 
autor, entre outras obras, de “From what is to what if - unle-
ashing the power of imagination to create the future we want).

Porto/Post/Doc

https://www.facebook.com/portopostdoc/videos/225225516394590/
https://www.facebook.com/portopostdoc/videos/225225516394590/
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dezembro
Artigo no livro Past present futures of 
urban change

Laura Sobral, presidente da A Cidade, publicou o artigo “Plural 
stories, plural actions: Collaborating for possible futures” no 
livro “Past present futures of urban change”, publicado pela 
rede internacional de boas práticas urbanas Actors of Urban 
Change,  rede internacional de boas práticas orientada para 
a comunidade, que promove o desenvolvimento urbano sus-
tentável na Europa fomentando a co-criação para mudanças 
e a colaboração entre atores dos setores sem fins lucrativos, 
público e privado.

https://www.actorsofurbanchange.org/stories/book-launch-past-present-futures-of-urban-change/
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Contamos com a consultoria da Rumos Sustentabilidade para 
realizar um diagnóstico, o planejamento conjunto da produ-
ção e o plantio em mutirão para nove hortas urbanas da re-
gião Noroeste de São Paulo, além do oferecimento de bolsas 
auxílio para os responsáveis por cuidar das hortas.

[Ecocidade] Assessoria técnica para 
hortas comunitárias

O segundo módulo do curso foi dividido em dois blocos: o 
primeiro sobre arborização e cultura alimentar e o segundo 
sobre resíduos, descarte e circularidade. O objetivo foi dis-
cutir temas como arborização, cultura alimentar e resíduos, 
promovendo não apenas a conscientização, mas também a 
mudança de atitudes e hábitos.
 
Os dois primeiros módulos do curso aconteceram de setem-
bro a novembro de 2021, e contaram com encontros on-line, 
atividades presenciais, aulas gravadas, mentorias e apresen-
tações de projetos inspiradores para empreendedores da 
Brasilândia. Os próximos três módulos — “Microempreende-
dorismo: Produção e Gestão”, com o Sebrae; “Estruturas Co-
operativas para o Desenvolvimento Local”, com a Universida-
de São Camilo; e “Regeneração Urbana e Justiça Climática”, 
com a Escola da Cidade, acontecerão em maio de 2022. 

[Ecocidade] Módulo 2: Curso Ecocidade 
Comida | Justiça | Cooperação
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Como podemos construir uma perspectiva do comum no es-
paço urbano? No dia 12 de novembro, nossa diretora de proje-
tos, Marcella Arruda, participou da 4ª live do projeto Cidades 
Inteligentes, uma iniciativa da Numen Produtora sobre ocupa-
ção de espaços públicos a partir do conceito de acupuntura 
urbana — pequenas intervenções artísticas e pontuais que 
mostram o poder da população na ocupação e gestão do 
ambiente público. O debate está disponível no YouTube.

Projeto Cidades Inteligentes

https://www.youtube.com/watch?v=woGnugKAYC4
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advocacy
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Para fazer cidades mais justas, democráticas e sustentáveis, é 
essencial a articulação de múltiplos atores, fortalecendo de-
mandas e somando suas lutas. Neste ano, participamos das 
seguintes articulações:

São Paulo Composta, Cultiva

A campanha é formada por mais de cinquenta organizações 
e redes da sociedade civil. O objetivo é aumentar o com-
prometimento da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de 
São Paulo com as políticas públicas para a reciclagem dos 
resíduos orgânicos, como sobras de alimentos e de podas, 
e promoção da agroecologia. Foi formulado um documento-
-base para tomada de decisão, para apresentar a políticos, 
formuladores de políticas públicas e sociedade civil do muni-
cípio de São Paulo, com dados e informações que justificam 
a necessidade e urgência de promover avanços em políticas 
de gestão de resíduos orgânicos na cidade. 
 
Em 2024, haverá a renovação do contrato de concessão da 
gestão de resíduos sólidos, responsável por determinar por 
vinte anos a forma de coleta, tratamento e destinação final 
dos resíduos sólidos urbanos. Seis das propostas da campa-
nha do projeto para o Programa de Metas ficaram entre as 
oito mais votadas. O próximo passo é seguir pressionando 
para ver como serão absorvidas na revisão e concretizadas. 

Manifesto A Cidade do Sim

O Instituto A Cidade Precisa de Você assinou o manifesto “A 
Cidade do Sim”, promovido pelo Cidade Ativa. O manifesto 
nasce do desejo de criar cidades em que todas as pessoas 
sejam bem-vindas, onde as crianças possam ir a pé ou de bi-
cicleta para a escola, onde possam brincar, respirar ar limpo, 
em que possam se encontrar, tocar, mexer, subir, descobrir. 
Para alcançar esta visão, deve ser repensado o processo de 
planejamento urbano. A inclusão da perspectiva das crianças, 
de seus cuidadores e das famílias é necessária para a criação 
de espaços mais amigáveis e acolhedores, o que será deci-
sivo na forma como elas irão viver a cidade quando adultas.

https://polis.org.br/projeto/sp-composta-cultiva/
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Carta aberta para a revisão democrática 
do Plano Diretor

O Instituto assinou a carta pedindo uma revisão democrática 
do Plano Diretor (PDE) da cidade de São Paulo, em 17 de mar-
ço de 2021, ao lado de 130 instituições.

Mobilização para criação de um parque 
público na área da antiga Pedreira 
Morro Grande

O Instituto assinou o abaixo-assinado pedindo a criação de 
um parque público, no terreno da antiga Pedreira Morro Gran-
de, no bairro da Brasilândia, em São Paulo. A região é extre-
mamente carente de áreas verdes e de espaços públicos de 
lazer. Um parque na região é uma reivindicação antiga dos 
moradores do entorno. 

Pacto Pelas Cidades Justas

O Instituto fez parte da iniciativa Pacto pelas Cidades Justas, 
um modelo de governança que busca integrar a experiência 
das entidades do terceiro setor que atuam em comunidades 
vulneráveis à atuação das secretarias municipais. 

Ruas SP pela Educação - Educação SP 
pelas Ruas
O Instituto assinou um manifesto que pedia a utilização dos 
espaços públicos para o retorno às aulas presenciais, desen-
volvido pelos grupos multidisciplinares apē - estudos em 
mobilidade e pelo GT Cidade, Infâncias e Juventudes - IAB SP.

https://www.iabsp.org.br/carta_aberta_regras_jogo_revisao_PDE.pdf
https://peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR120725&fbclid=IwAR3vyYlE8_ZDLIa4QfsithrcXcbW5KyNVYU4VqrEoZJbZyJydX9x9NuGEFE
https://www.cidadesjustas.org.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf3oh90uieKHBHXSsyJDzB54XVxVns5XMQJVx9WdTLDMPh7g/viewform
http://apemobilidade.org/
http://apemobilidade.org/
https://www.iabsp.org.br/cidade-infancia-e-juventude/
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gestão financeira

> Balanço de 2021

estrutura do instituto

associados

Presidente: Laura Sobral
Vice-presidente: Barão Flávio Di Sarno 
Diretora de projetos: Marcella Arruda 
Diretora administrativo-financeiro: Heloísa Sobral 
Conselheiro fiscal: Luis Felipe Abbud 

Beatriz Brunialti Justo 
Bianca Antunes 
Bruno Borges  
Camila Komakome
Camila Sawaia 
Carolina Guimarães 
Carlos Alexandre Ribeiro 
Charly Andral 
Eduardo Filinto da Silva
Elane Lopes Silva 
Fabian Alonso 
Fabíola Bergamo 
Fernanda Tosta
Guilherme Gambier Ortenblad 
Helena Camargo 
Isabel Aquino
José Augusto Vieira de Aquino
Julieta Regazzoni 
Karen Martini
Lara Paim de Sene
Lina Yule Queiroz de Oliveira
Lola Aronis 
Manuela Colombo 
Marco Ribeiro da Costa 

Marcos Mauro Rodrigues 
Marie Caroline Lartigue
Marília Fanucchi Ferraz 
Maytê Tosta Coelho
Quentin Lamour 
Raimundo Nóbrega Paiva 
Thaline Nunes Rocha
Thalita Rodrigues 
Ursula Troncoso
Vanessa Espínola Coutinho

https://drive.google.com/file/d/1YwcjZwoYa5StaE8Cr-sJwFADUw1p2lCC/view?usp=sharing


57

parceiros



58

parceiros

https://www.redeurbanismocolaborativo.org/ 
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Associação A Cidade Precisa de Você 
CNPJ 22.636.045/0001-90 

CCM 518.637-19
Avenida Pompeia, 723 São Paulo-SP 

www.acidadeprecisa.org 
contato@acidadeprecisa.org
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