
Toyota Trilhas da Natureza reúne espaço para as atividades socioambientais e 

programação cultural intensa em São Bernardo do Campo 

 

● Com entrada gratuita, o evento será realizado no dia 8 de outubro (sábado) das 9h às 22h no Paço Municipal 

da Prefeitura de São Bernardo do Campo 

● O evento apresenta shows da banda Os Paralamas do Sucesso e do cantor pernambucano Dominguinhos, 

em homenagem ao Dia do Nordestino 

 ● Orquestra, teatro infantil, espetáculo circense, oficinas, jogos socioambientais e exposição cultural Talento 

e Artes das Comunidades para toda a família 

 

No dia 8 de outubro (sábado), a Fundação Toyota do Brasil, com apoio da Lei Rouanet de Incentivo à 

Cultura do Ministério da Cultura por meio do projeto Artes para Todos, da Toyota do Brasil e do Banco Toyota, 

realiza no Paço Municipal da Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) mais uma edição do projeto Toyota 

Trilhas da Natureza, das 9h às 22h.  

 

A iniciativa tem como objetivo oferecer cultura e lazer para a comunidade e conscientizar a população sobre as 

questões socioambientais. A estimativa é superar a marca das 35 mil pessoas, sendo mais de 10 mil crianças, 

participando das oficinas, jogos socioambientais e acompanhando as peças de teatro infantil e espetáculo circense, 

exposição Talento e Artes das Comunidades e as atrações musicais. As crianças que participarem das oficinas e jogos 

receberão fichas para preencher e concorrer a prêmios que serão sorteados durante o dia. 

 

 Na programação do Toyota Trilhas da Natureza os visitantes participarão de oficinas como o Plante em 

Casa, que ensina como utilizar produtos do cotidiano para produzir composto orgânico; os Sentidos da Mata, em que 

os participantes presenciam uma simulação da Mata Atlântica através dos relevos, texturas, odores e sons 

reproduzidos no túnel; e o Minhocário, mostrando e ensinando como é possível obter adubo natural com as sobras de 

alimentos.  

 

 No evento, também terão a oportunidade de conhecer a importância das florestas e sua relação com temas 

ligados à sustentabilidade na tenda Ano Internacional das Florestas, e apreciar a Exposição Talento e Artes das 

Comunidades com quadros, fotos e esculturas de artistas locais e a mostra de fotos de Araquém Alcântara, além de 

brincar no Diversão ambiental, espaço com jogos interativos representando diferentes temáticas sobre o meio 

ambiente. 

 

 Durante todo o evento haverá uma programação cultural diversificada. Na área musical, o público 

acompanhará shows da banda Os Paralamas do Sucesso, apresentando seus hits mais conhecidos, e do cantor, 

sanfoneiro e compositor Dominguinhos, uma homenagem do Toyota Trilhas da Natureza ao Dia do Nordestino, que 

é celebrado também no dia 8 de outubro. Complementam as apresentações musicais do evento a apresentação da 

banda local de rock Nokaos, um grupo de música instrumental e da Orquestra do Projeto Guri, que receberá uma 

doação de instrumentos da Fundação Toyota do Brasil Teatro infantil e um espetáculo circense com sessões nos 

períodos da manhã e da tarde também estão no roteiro cultural do dia. 



 

No Toyota Trilhas da Natureza é realizada a neutralização de emissões de carbono (CO2). Isto significa que 

em todas as etapas de produção, montagem e realização do evento - por exemplo, o consumo do combustível usado 

nos veículos que transportam os equipamentos ou a energia consumida pelas oficinas ambientais e atrações musicais 

– as emissões de carbono são mensuradas e, ao final das atividades, calcula-se a quantidade de árvores que deverão 

ser plantadas para que, ao longo de suas vidas, compensem as emissões de CO2 geradas no evento. 

  

O Toyota Trilhas da Natureza é um evento ao ar livre e tem entrada franca. O local possui praça de 

alimentação, acesso para portadores de necessidades especiais, banheiro químico, bombeiros, posto médico 

de apoio e ambulância. 

 

Essa será a oitava edição do Toyota Trilhas da Natureza e pela segunda vez acontece em São Bernardo do 

Campo. Guaíba (RS) e Indaiatuba (SP) são cidades que também já receberam o projeto em 2011. 

 

Programação 

 

HORÁRIO ATIVIDADES 

9h00 às 17h30 Oficinas e Jogos Socioambientais  

9h20 às 9h40 Teatro Infantil com temas socioambientais  

10h00 às 10h20 Apresentação Circo do Asfalto 

11h00 às 11h20 Apresentação Orquestra Projeto Guri 

12h00 às 12h20 Sorteio de Prêmios 

12h30 às 12h50 Apresentação Orquestra Projeto Guri 

14h00 às 14h20 Apresentação Circo do Asfalto 

16h10 às 16h30 Sorteio de Prêmios 

16h40 às 17h00 Teatro Infantil com temas socioambientais 

17h30 Encerramento das Oficinas e Jogos Socioambientais  

18h00 às 18h20 Sorteio e Prêmios 

18h30 às 19h15 Apresentação de banda e grupo de música instrumental locais 

19h30 às 20h10 Apresentação Dominguinhos 

20h30 Show do Os Paralamas do Sucesso 

 

 

30 anos de estrada 

 

 Os Paralamas do Sucesso chegam à oitava edição do Toyota Trilhas da Natureza para apresentar o show 

Brasil Afora. O trio formado por Herbert Vianna (guitarra e vocal), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (baixo) é um dos 

maiores expoentes do rock nacional tanto pela popularidade quanto pelo prestígio e promete levantar o público com as 

músicas do seu último álbum como “Sem mais adeus” e “A lhe esperar” e diversos hits do passado, entre elas, 

“Alagados”, “Lanterna dos Afogados” e “Sonífera Ilha”. 

 

 



Homenagem ao Dia do Nordestino 

 

 Na região do Grande ABC Paulista grande parte da população é de origem nordestina e em homenagem ao Dia 

do Nordestino, comemorado no dia 8 de outubro, o Toyota Trilhas da Natureza traz como uma de suas principais 

atrações o cantor pernambucano Dominguinhos, que apresentará sucessos como “Eu Só Quero Um Xodó”, “Gostoso 

Demais, “De Volta Pro Aconchego”, “Isso Aqui Tá Bom Demais”, entre outros.  

 

 

Teatro infantil e circo no Trilhas  

 

 No Toyota Trilhas da Natureza haverá apresentações de teatro infantil e circo, com temas ligados às 

questões socioambientais, que serão realizadas em horários diversos durante todo o dia do evento.  

 

 A peça Os gnomos de Gnu do grupo Ateliê de Teatro (SP) mostrará um Explorador Galáctico que descobre 

um planeta chamado Gnu, onde um Gnu (um extraterrestre bem diferente) é o único morador. O Explorador e o Gnu 

são os personagens desse espetáculo que tem como tema principal a preservação ambiental. A direção é de Marcelo 

Cunha. 

 

 A companhia paulista Circo do Asfalto traz um espetáculo circense que aborda a preservação da natureza e 

reutilização de recursos. Com direção de Douglas Marinho, uma família circense, formada por pai, mãe e um filho de 

10 meses, viaja mundo afora passando uma mensagem de sustentabilidade em cada cidade visitada.  

 

Descritivo das atividades e das oficinas socioambientais 

 

Exposição Talento e Artes das Comunidades: apresentação de artistas plásticos representativos com 

pinturas em tela, esculturas e fotografias além de trabalhos artesanais. A exposição também conta com fotos de 

Araquém Alcântara, um dos mais importantes fotógrafos brasileiros, espalhadas em nove grandes totens com 

belíssimas imagens da fauna, flora e os povos da Mata Atlântica.  

 

Plante em casa: as oficinas ensinam sobre o plantio de mudas de pequeno e médio porte, adequadas para o 

espaço urbano. O público terá acesso a técnicas de plantio de diversas espécies arbóreas nativas (frutíferas e 

ornamentais) e semeadura de hortaliças. Também poderão acompanhar demonstrações de como transformar materiais 

como folhas, restos de corte de grama, cinzas e casca de ovos em compostos orgânicos.  

 

Sentidos da Mata: proporciona o resgate do ambiente da floresta, neste caso a Mata Atlântica, por meio dos 

sentidos. Os participantes serão convidados a passar pelo túnel da floresta onde o clima, os relevos, as texturas, os 

odores e os sons reproduzirão o ambiente. Cada participante terá os olhos vendados e será guiado por um monitor 

previamente capacitado.  

 

Minhocário: Nessa oficina um minhocário real será apresentado e mostrará na prática como é possível obter 

adubo natural através de sobras de alimentos e também diminuir a quantidade de lixo depositadas 

desnecessariamente na natureza. 



 

Diversão ambiental:  conhecimento e curiosidades sobre espécies nativas e exóticas da Mata Atlântica e 

jogos interativos com diferentes temáticas sobre o meio ambiente. São eles:  

 

a)       Jogo da Biodiversidade: adaptação do jogo das cadeiras para explicar a importância de cada animal na cadeia 

alimentar e no equilíbrio ecológico; 

b)       Fogo na Mata: adaptação da brincadeira “pega pega” para sensibilizar sobre a questão das queimadas e suas 

consequências para a degradação da Mata Atlântica; 

c)       Morcego e Mariposa: popularmente conhecida como “gata cega”, a atividade pretende estimular o 

aprendizado da fauna através do morcego, desmitificando-o e vivenciando uma situação cotidiana deste animal, 

além de estimular a coordenação e utilização dos sentidos; 

d)       Bichos na Floresta: por meio de mímicas as crianças devem imitar um determinado bicho da floresta, 

enquanto as demais devem descobrir que bicho é esse. A brincadeira estimula o aprendizado da fauna 

brasileira por meio da socialização e da dramatização. 

 

Ano Internacional das Florestas: conhecer a importância das florestas e a sua relação com temas como a 

água potável, mudanças climáticas e aquecimento global. 

 

Passeio na Floresta: trilha para observação e identificação de espécies vegetais e animais dentro do parque e 

atividades de sensibilização para a importância de se preservar as matas. 

 

“PROJETO TOYOTA TRILHAS DA NATUREZA”  

Principais atrações: Os Paralamas do Sucesso, Dominguinhos, Orquestra do Projeto Guri, Espetáculo 

Circense, Teatro Infantil, Exposição de Fotos, Oficinas e Jogos Socioambientais  

  

TOYOTA TRILHAS DA NATUREZA 

Data: 08 de outubro de 2011 - sábado - ENTRADA FRANCA 

Horário: das 9h às 22h 

Local: Paço Municipal de São Bernardo do Campo – SP 

 O local possui praça de alimentação, acesso para portadores de necessidades especiais, banheiro   químico, 

bombeiros, posto médico de apoio e ambulância. 

 

Sala de Imprensa da Toyota do Brasil 

Para obter todo o material de imprensa da Toyota do Brasil, como press releases, fotos e vídeos, acesse 

www.toyotaimprensa.com.br  

 

A Fundação Toyota do Brasil tem como objetivo promover a sustentabilidade, por meio de atividades de preservação ambiental e formação de cidadãos, que beneficiem a 

sociedade brasileira e sua riqueza cultural. O seu maior projeto é o Toyota APA Costa dos Corais, que tem como prioridade preservar a maior Unidade de Conservação da 

Marinha no Brasil, uma área de 413 mil hectares, abrangendo os estados de Alagoas e Pernambuco. O projeto ajuda na conservação dos recifes de corais, proteção das áreas de 

manguezais, preservação do habitat do peixe-boi marinho – mamífero aquático mais ameaçado do Brasil –, e o desenvolvimento de negócios ligados à pesca e ao turismo 

responsáveis dentro dessa Área de Proteção Ambiental (APA). A Fundação atua também na recuperação e preservação do mais devastado bioma brasileiro, a Mata Atlântica. 

Além disso, também apoia o Projeto Arara Azul, atividade de preservação ambiental na região do Pantanal Sul Mato-Grossense, e todos os projetos sociais implantados e 

http://www.webmailer.com.br/click.aspx?id=126590423&extlink=http%3a%2f%2fwww.toyotaimprensa.com.br%2f


suportados pela Toyota nas comunidades onde opera – Indaiatuba (SP), Guaíba (RS), Sorocaba (SP) e São Bernardo do Campo (SP) – educando e conscientizando a população 

para encontrar melhores soluções para a preservação ambiental. 

 

A Toyota do Brasil Ltda conta com mais de 3.800 colaboradores em suas unidades de Indaiatuba (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP) e Guaíba (RS). Fundada em 

1937, a Toyota Motor Corporation (TMC) é uma das fabricantes de veículos para passageiros e comerciais mais representativas do mundo. Com produção em 26 países e regiões 

e vendas em mais de 170 países, a empresa é detentora das marcas Toyota, Lexus, Daihatsu e Hino. A Toyota possui ações nas Bolsas de Valores de Tóquio, Nagoya, Osaka, 

Fukuoka e Sapporo (Japão), Nova Iorque (EUA) e Londres (Reino Unido) e emprega atualmente mais de 315.000 colaboradores em todo o mundo. Mais informações podem ser 

obtidas nos sites: www.toyota.co.jp e www.toyota.com.br.   

 

Informações para a Imprensa  

Toyota do Brasil Ltda – Relações Públicas  

George Costa e Silva – Gerente de RP – gcostaesilva@toyota.com.br   

Erick Boccia – Chefe de Imprensa – (11) 5502-9168 – eboccia@toyota.com.br  

Thaís Bleinroth Guedes – Relações Públicas Fundação Toyota do Brasil – (11) 5502-9174 – thguedes@toyota.com.br 

 

Informações à imprensa referente ao evento “Toyota Trilhas da Natureza”:  

Marra Assessoria de Comunicação 

Paulo Marra – marra@paulomarra.com.br 

Marcelo Prado – prado@paulomarra.com.br  

Telefone: (11) 3258 4780 

www.marracomunicacao.com.br 

 

Setembro de 2011 
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