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7. Solo Sagrado de Guarapiranga

A melhor apresentação do Solo Sagrado de Guarapiranga está no site
da entidade (http://www.solosagrado.org.br/):
“Seguindo o exemplo da natureza, onde tudo se desenvolve a partir de uma pequena
forma ou de um pequeno modelo, Mokiti Okada iniciou em 1945 no Japão a
construção de protótipos do Paraíso Terrestre, os quais chamou de Solos Sagrados.
Estes locais caracterizam-se pela harmonia entre a beleza natural e a criada pelo
homem. Seu objetivo era deixar para a humanidade a base para a construção de um
Mundo Ideal, consubstanciado na Verdade, no Bem e no Belo.
No Brasil, o protótipo do paraíso foi construído à margem da represa de
Guarapiranga, em São Paulo, numa área de 327.500 metros quadrados, e é
conhecido como Solo Sagrado de Guarapiranga. Hoje, é considerado um dos maiores
espaços para a contemplação da natureza e meditação existentes no Brasil.
Harmonizando a beleza do Ocidente com a do Oriente, a sua construção começou em
1991, após um elaborado projeto, em que cada detalhe foi estudado para
proporcionar às pessoas um lugar onde elas pudessem meditar e entrar em sintonia
com a natureza, elevando a sua espiritualidade. Para isso, milhares de voluntários
de todos os lugares do Brasil e também de outros países se revezaram em mutirões e
contribuíram, impregnando o local com seu amor, gratidão e sinceridade.”

Ao lado, uma das lindas vistas da
Represa de Guarapiranga
Estive lá num dia de final de outono,
muito frio mas de um céu azul
maravilhoso. O lugar é realmente
belíssimo e cheio de paz.
Tem infraestrutura completa,
inclusive um restaurante que serve
aos caravanistas, que vão em ônibus
fretados, com visitas agendadas, e
uma lanchonete aberta aos visitantes.
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Nesse passeio nós fomos de carro, mas no Terminal Varginha há uma
linha (o microônibus “Messiânica”) que vai até o local.
Pegamos a Av. Teotônio Vilela, e depois a Estrada do Jaceguava (que é
a primeira entrada à direita logo após o Supermercado Compre Bem,
na altura do nº 9000) .
Após aproximadamente 2 km, viramos à direita na Av. Profº Hermann
Von Ihering (antiga Estrada do Jaceguai, que começa na Escola
Municipal Cattony); aí é só seguir em frente, cerca de cinco
quilômetros.

O belíssimo Lago das Carpas

Vista do bosque, tendo ao fundo a Represa de Guarapiranga
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Outras fotos

Templo Messiânico

Paisagem com trecho de Mata Atlântica

O Solo Sagrado de Guarapiranga foi um dos locais onde ocorreu o tradicional
Abraço à Represa de Guarapiranga, em sua 6a edição, ocorrida em 29/05/2011
foto: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/922510-represa-da-guarapiranga-em-saopaulo-ganha-abraco-simbolico.shtml
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8. O Parque Ecológico do Guarapiranga

Meu passeio seguinte foi ao Parque Ecológico do Guarapiranga, um
parque estadual que fica na Estrada da Riviera, 3.286 - Bairro da
Riviera Paulista. Para ir lá, fui até o Terminal Santo Amaro e lá peguei a
Perua Riviera (que, apesar do nome, é um microônibus).
É um lugar belíssimo, muito grande (250,30 hectares). Uma das
grandes atrações do Parque é a “Trilha da Vida” (sensorial), onde a
pessoa entra de olhos vendados e descalça, sendo levada pelas mãos
por um caminho de terra, folhas e água. No trajeto, entra em contato
com diferentes objetos e texturas e odores. É uma trilha monitorada
que deve se agendada no local, 15 minutos antes da saída (maiores
informações: F. (11) 5517-6707)
Estrada da Riviera,
chegando ao Parque
Ecológico do
Guarapiranga (à direita)
Ao contrário do que
mostra a foto, essa
Estrada é tortuosa
quando desce o morro
em direção à Represa,
possuindo apenas uma
pista e passando por
bairros humildes

Ilha de sossego e ar puro, o
Parque possui muitas opções
para o lazer infantil, inclusive
contação de histórias
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Uma das dependências do Parque é o Museu do Lixo, que contém várias
“preciosidades” extraídas da Represa de Guarapiraga, como sofás
velhos, pias, fogões, pneus, malas, copiadoras e até um automóvel —
além de latas de refrigerantes e garrafas pet.
Um trecho do site do governo estadual dá outras informações:
“Do Infocentro à Brinquedoteca, do Museu do Lixo ao Programa de Educação
Ambiental e do Anfiteatro ao Salão Oval, o Parque Ecológico do Guarapiranga
proporciona aos visitantes atividades diversas em meio à vegetação nativa,
replantada e remanescentes de Mata Atlântica”
fonte:http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/turismo_parques_ecologicoguarapiranga

O Museu do Lixo
abriga
“preciosidades”
extraídas da
Represa
Guarapiranga,
como malas,
copiadoras e até
um automóvel, sem
falar nas latinha de
refrigerante e
garrafas pet

Vista da represa e
sua várzea.
O parque ocupa 7%
dos 28 km do
entorno da represa,
constituindo uma
proteção contra
ocupações ilegais
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9. Parque Guarapiranga

Meu passeio seguinte foi ao Parque Guarapiranga (da Prefeitura), que
fica na Av. Guarapiranga, 575. Peguei o ônibus Metrô Santa Cruz Jardim Nakamura, e desci bem em frente.
É um lugar muito agradável, em meio a uma rica flora e fauna. Possui
2
uma área de 152.605 m onde se distribuem quiosques, playgrounds,
churrasqueiras e quadras poliesportivas.
Segundo o site da Prefeitura,
“O projeto do Parque Guarapiranga foi elaborado pelo escritório Burle Marx e um de
seus objetivos é proteger a produção hídrica, minimizando a erosão e a
sedimentação.
Boa parte de sua área é ocupada por um eucaliptal antigo, remanescente de
reflorestamento anterior à criação do Parque, entremeado por pequenos bosques de
plantas tópicas da Mata Atlântica introduzidos posteriormente pelo projeto
paisagístico.
Fauna: apresenta um total de 52 espécies, sendo um réptil (o lagarto teiú), dois
mamíferos e 49 de aves.
Entre as aves destaca-se o maior passeriforme - o pavó, que se encontra em perigo
de extinção no Estado de São Paulo - o bonito-do-campo, exibindo as cores da
bandeira nacional em sua plumagem...”

Entrada do Parque Guarapiranga, na Av. Guarapiranga. O parque tem
área de 52.605 m2 e foi projetado pelo escritório Burle Marx & Cia
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O Prevencionista
Caminhando pelo Parque notei a presença de uma escultura singular,
chamada “O Prevencionista”. Pesquisei na Internet e descobri que a
escultura é uma homenagem aos profissionais e entidades do setor de
segurança e saúde do trabalho:
“No início de 2006, o presidente do Grupo Cipa, José Roberto Sevieri, teve a idéia de
construir uma escultura que retratasse a importância da prevenção dos acidentes e
doenças do trabalho.
Para concretizá-la, convidou o artista plástico Toso (Waldemir Felício Pimentel), que
aceitou o desafio e desenvolveu o projeto.
Toso idealizou a figura de um trabalhador protegido com EPI (Equipamentos de
Proteção Individual), evidenciando a importância da segurança no trabalho.
Toso e o Grupo Cipa acordaram a doação da obra a um parque público, para que fosse
compartilhada com maior número possível de pessoas. Depois de uma pesquisa e
conversas com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente foi escolhido o Parque
Guarapiranga, por estar localizado em uma região operária do Município.”
Fonte: www.cipanet.com.br

Escultura “O Prevencionista”, do artista plástico Toso,
no Parque Guarapiranga
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