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Somos um coletivo de pessoas que 
fazem lugares, organizadas em um 
instituto sem fins lucrativos. 

Conformamos uma rede 
interdisciplinar comprometida em 
construir cidades mais justas, 
inovadoras, democráticas, seguras, 
saudáveis e vibrantes. 

Fazemos isso com a ativação 
e melhoria de espaços públicos. 

 
assistir vídeo 
https://youtu.be/4M6St_RJzIo  

Entendemos que os espaços públicos sejam um 
tema estratégico em um mundo cada dia mais 
urbanizado – segundo a ONU, os espaços públicos 
(que incluem praças, parques, ruas e calçadas) 
ocuparão quase metade do território das cidades 
nos próximos 20 anos. Trabalhamos para promover 
a coprodução do seu uso, cuidado e gestão 
entre os vários atores urbanos – comunidade, 
movimentos civis organizados, terceiro setor, 
empresas e poder público. 

 
Não temos soluções prontas, mas sim 
metodologias e experimentações. Agimos por 
meio de investigação, escuta e testes com a 
população local, ativando potenciais de territórios 
para transformá-los em lugares vibrantes. Criamos 
situações de diálogos construtivos, reunimos e 
multiplicamos informações e conectamos agentes 
para melhorar as cidades através de seus espaços 
públicos. 

https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://youtu.be/4M6St_RJzIo
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
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As ações do Instituto A Cidade Precisa de Você são organizadas em 3 eixos: 
 
 

  Educação urbana 
Para que os cidadãos participem 
da construção da cidade, é 
preciso conhecer os processos 
pelos quais ela é produzida e os 
caminhos de participação 
existentes e possíveis. Com 
cursos, seminários e workshops 
sobre o direito à cidade e a 
cidadania ativa, buscamos 
traduzir conceitos urbanos 
complexos em uma linguagem 
simples e didática. 
Também trabalhamos com 
prototipagem e geração de 
conteúdos creative com-mons. 

 

 

Mão na massa 
Com base no conceito DIWO 
(Do It With Others), trabalhamos 
no desenvolvimento coletivo de 
mobiliário urbano temporário e 
permanente, pesquisa de mate- 
riais e ativação de espaços pú- 
blicos. Investigamos a partir da 
prática como inovações locais 
podem atingir a escala metropo- 
litana e se transformar em polí- 
ticas públicas. E desenvolvemos 
prototipagem urbana e inovação 
cidadão em nosso makerspace. 

Fazendo junto 
Neste eixo, nos dedicamos a 
investigar como os diferentes 
atores de uma cidade podem 
compartilhar direitos e responsa- 
bilidades na gestão dos espaços 
públicos. Pesquisamos mode- 
los possíveis de PPS (Parcerias 
Público-Sociais), como incentivar 
o cidadão a colaborar com seus 
talentos e habilidades na cons- 
trução de uma cidade mais justa, 
democrática e diversa, e como 
orientar os investimentos priva- 
dos pelo interesse público. 
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Atuamos em mais de 15 cidades no Brasil e 5 
cidades no exterior, impactando mais de 100 
lugares, espaços públicos e de uso comum. 

 

 Cidades 

 
   

 
 
 
 
 

 

 Prêmios Eventos 
próprios 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

    

Publicações 
lançadas pelo selo 

ACidadePress 

Festivais  
A Cidade 

Precisa de Você 

Palestras e 
workshops  

eventos 
internacionais  

Eventos de 
formação  

Educação urbana 

Oficinas e 
mutirões 

Mão na massa 

Palestras e 
workshops 

eventos nacionais 
e internacionais  



 

 

3. Principais realizações no período 
 
3.1 Premiados no Fórum Internacional HOJE - Implementando Cidades Sustentáveis 
julho/17 - Recife - PE  
 
Cinco iniciativas de Melhores Práticas de 
Transformação Urbana Rumo ao Futuro foram 
selecionadas para apresentação no Fórum, entre elas 
o Instituto a Cidade Precisa de Você. 

Premiação em Recife pela CAU/PE com a exposição 
das práticas.  

 
 

 
 
 
 
 

 
3.2 Comissão Municipal para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - Biênio 
2017/2018 
outubro/17 – São Paulo - SP 

Selecionados para compor a Comissão 
Municipal para os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável - Biênio 
2017/2018. 

Marcella Arruda é selecionada como 
representante da sociedade civil para a 
Comissão, que porém foi temporariamente 
suspensa na nova gestão municipal.  

 
 
  



 

 

3.3 Iº FESTIVAL A CIDADE PRECISA DE VOCÊ 
novembro/17 - São Paulo - SP 

 

 
 
 

 #mão na massa 
 #fazendo junto 
#educação urbana 

 
O 1º Festival A Cidade Precisa de Você, em São 
Paulo de 23 a 26 de novembro/17, catalisou as 
atividades que são realizadas pelo Instituto em um 
momento transformador: é crescente o movimento 
de apropriação dos espaços públicos urbanos pelos 
seus habitantes, no Brasil e no mundo. O direito à 
cidade está em pauta e muitos cidadãos estão se 
propondo a participar ativamente das decisões em 
relação à sua cidade ou mesmo em atividades 
cotidianas de melhoria destes espaços. 
 
Em quatro dias de programação teoria e mão-na-
massa se encontraram  para discutir como  fazer a 
cidade a partir do coletivo, com palestras, oficinas, 
rodas de conversa, workshop de prototipagem 
urbana, exposição e cinema que atraíram a atenção 
para a pauta da cidade participativa e cocriada por 
todos seus cidadãos. 
 

A holandesa Charley Fiedeldij Dop, convidada 
especial do evento, compartilhou suas experiências 
como participante da Parkhuis de Zwijger, uma rede 
internacional que opera para as cidades em 
transformação, desenvolvendo pesquisas, 
plataformas online, encontros, expedições urbanas e 
think tanks.  
 
Gratuito para os participantes e com o trabalho 
voluntário dos associados do Instituto, o Festival teve 
como apoiadores o Consulado Geral dos Países 
Baixos, viabilizando a vinda de Charley Fiedeldji Dop, 
o SASP Sindicato dos Arquitetos no Estado de São 
Paulo e a Escola da Cidade, que cederam espaço e 
equipamentos para os workshops e oficinas. Outras 
atividades foram realizadas ao ar livre e na Ocupação 
9 de Julho. 
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O festival em números: 
 
4 dias de Festival. 
 
Cerca de 400 participantes. 
 
40 voluntários se mobilizaram na coordenação, organização, programação, conteúdos, comunicação e 
atendimento ao público 
 
Mais de 20 participantes representando coletivos e movimentos da sociedade civil realizando atividades.  
 
10% dos gastos operacionais viabilizados por crowdfunding pela Vakinha. 
 
Apoios institucionais: Consulado Geral dos Países Baixos, Escola da Cidade, SASP Sindicato dos Arquitetos do 
Estado de São Paulo, Cine Solar. 
 
 
Programação:   
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23 de novembro 
 
Conversa sobre "Educação e Cidade: formação, 
cidadania ativa e direito à cidade” com mesa de 
debate mediada pelos coordenadores do eixo 
Educação Urbana da A Cidade Precisa: Ursula 
Troncoso, Vanessa Espínola e Guilherme Ortenblad. 
 
Fala de Caio Vassão sobre Cidades Distribuídas: “A 
cidade é feita por nós, para nós.” 
 
Local: SASP 
#educação urbana 
 
 
24 de novembro 

 
--- 
 
Projeção do filme Elevado 3.5 pelo Cine Solar, o 
primeiro cinema itinerante do Brasil que usa energia 
solar para exibir filmes ao ar livre + Bate papo com 
João Sodré, diretor do filme Elevado 3.5 e Marco 
Gel, do Cine Solar. 
 
Local: Ladeira da Memória  
#fazendo junto 

 
 
  

Roda de Conversa: Fazendo junto, MACROMICRO2 
 
Um dos destaques do festival foi a Roda de 
Conversa, falando sobre projetos que pensam e 
propõem atividades de cooperação entre 
população e poder público na gestão de espaços 
públicos comuns em que se explanou sobre as 
políticas públicas de São Paulo em relação à 
cocriação da cidade, que não atendem ao 
emergente movimento de apropriação dos espaços 
públicos, a ausência de dados atualizados dos 
vazios urbanos e espaços residuais, e os exemplos 
de cidades colaborativas para se inspirar, de onde 
se conclui que paralelamente à advocacy pelo 
direito à cidade, os movimentos cidadãos de 
apropriação dos espaços públicos colaboram para 
a cocriação das cidades. 
 
Participação: Charley Dop, Debora Ungaretti, 
Marcella Arruda, Tatiana Cymbalista 
 
Mediação: Ana Letícia Silva 
 
Local: Saasp 
 

A publicação MacroMicro 1 foi 
lançada durante o festival  
 

https://www.acidadeprecisa.org/publicacao-macromicro
https://www.acidadeprecisa.org/publicacao-macromicro
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23 de novembro 
 
Conversa sobre "Educação e Cidade: formação, 
cidadania ativa e direito à cidade” com mesa de 
debate mediada pelos coordenadores do eixo 
Educação Urbana da A Cidade Precisa: Ursula 
Troncoso, Vanessa Espínola e Guilherme Ortenblad. 
 
Fala de Caio Vassão sobre Cidades Distribuídas: “A 
cidade é feita por nós, para nós.” 
 
Local: SASP 
#educação urbana 
 
 
 
24 de novembro 
 
Roda de conversa "fazendo junto_macromicro2" 
 
Conversa sobre projetos que pensam e propõem 
atividades de cooperação entre a população e o 
poder público na gestão de espaços públicos 
comuns.  
 
Participação: Charley Dop, Marcella Arruda, Debora 
Ungaretti, Ana Leticia Silva, Tatiana Matiello 
Cymbalista. 
 
Local: SASP 
#fazendo junto 
 
 
 
 
Projeção do filme Elevado 3.5 pelo Cine Solar, o 
primeiro cinema itinerante do Brasil que usa energia 
solar para exibir filmes ao ar livre + Bate papo com 
João Sodré, diretor do filme Elevado 3.5 e Marco 
Gel, do Cine Solar. 
 
Local: Ladeira da Memória  
#fazendo junto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 de novembro 
 
Workshop de Construção Coletiva de Dispositivos Urbanos 
para a Ocupação Praça Aberta – Ladeira da Memória 
(projetado pelos estudantes da Escola da Cidade em uma 
disciplina eletiva).  
 
Participação: Alexandre Ribeiro, Barão Di Sarno, Fabian 
Alonso, Fabíola Bergamo, Luis Felipe Abbud 
 
Local: Escola da Cidade 
#mão na massa 
 
--- 
 
Ocupação Dia na Praça 
 
Mutirão na Praça Waldir Azevedo, Cinedebate, Vivências, 
Jogos, Música. Atualmente, o Instituto conta com um 
Grupo de Trabalho que atua junto à Subprefeitura de 
Pinheiros no intuito de desenvolver uma gestão 
compartilhada entre a Comunidade e o Poder Público. 
 
Local: Praça Waldir Azevedo 
#mão na massa 
 
 
--- 
 
Jantar coletivo e Roda de conversa: A cidade como palco 
do propósito.  
 
Como enxergar no labirinto da sua cidade uma rede de 
caminhos que te leve rumo ao encaixe no seu propósito. 
Como aprender a ler potências e problemas do ambiente 
urbano que ajudem a delinear e praticar seus dons e 
talentos. Como trabalhar para gerar as inovações 
necessárias na nossa lógica de vida, transformando 
aspectos essenciais como a gestão da água e dos 
resíduos e a produção e distribuição de alimentos.  
 
Parceria: Natália Garcia. 
 
Local: Escola da Cidade 
#fazendo junto 
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25 de novembro 
 
Passeio urbano + Palestra 
 
 
Na Escola da Cidade, Charley Dop do Parkhuis de 
Zwijger contou um pouco do Pakhuis (rede 
internacional que opera para as cidades em 
transformação). De lá, o grupo se encaminhou para 
o Minhocão, caminho no qual Carol Guimarães, 
idealizadora do projeto "Linha 580 te leva às 
alturas", realizou uma dinâmica no percurso 
abordando a conexão dos usuários do transporte 
público com o território percorrido. Após essa 
atividade, o grupo passou pelo Teatro Folias, Vila 
Adelaide, Parque Minhocão, finalizando com um 
almoço na Ocupação 9 de julho, onde houve uma 
roda de conversa com integrantes do grupo 
Aparelhamento.  
 
Participação: Charley Dop, Carol Guimarães, Fabian 
Alonso, Marcella Arruda 
 
Local: Escola da Cidade & nas ruas 
#fazendo junto 
 
26 de novembro 
 
Mobiliário urbano + Almoço coletivo  
 
Almoço coletivo com a discotecagem da Paula 
Zacharias e instalação das peças de mobiliário na 
Ocupação 9 de Julho, construídas no workshop 
Dispositivos Urbanos. 
 
Local: Ocupação 9 de Julho 
#mão na massa 
 
 
 
 
Exposição: Fazendo junto, outra cidade possível  
 
Inaugurada exposição Fazendo Junto / Do it With 
Others, com 8 iniciativas de cidadãos que se 
organizam para construir a cidade que querem 
viver, atuando na produção dos comuns. A 
exposição permaneceu por 45 dias na entrada da 
Escola da Cidade. 
 
Local: Calçada da rua General Jardim, altura 65 
#fazendo junto 

 

23 de novembro – 15 de dezembro 
 



18 

 

 

 
Participantes e Palestrantes/Festival  
 
VINY RODRIGUES  
Tema: Sociabilidade Negra na Cidade 

VANIA BARTALINI 
Tema: Fenomenologia Urbana 

SOFIA CROSO MAZZUCO 
Tema: Espaços Públicos como Urban Commons 

MARCELLA ARRUDA 
Tema: Ativismo, urbanismo tático e práticas insurgentes / Em situ-ação: percepção e participação urbana / 
MacroMicro2 / Passeio Urbano 

MARIANA MARIANO  
Tema: Urbanismo Feminista: Participação Cidadã  

JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE AQUINO  
Tema: Instrumentos Legais para ocupação no espaço público 

CAIO VASSÃO  
Tema: Cidade Distribuída 

CHARLEY FIEDELDIJ DOP 
Tema: Fazendo Junto_MacroMicro2 / Sobre criar inovação social na cidade / Passeio Urbano 

DEBORA UNGARETTI 
Tema: Fazendo Junto_MacroMicro2 

TATIANA MATIELLO CYMBALISTA 
Tema: Fazendo Junto_MacroMicro2 

MARCO RIBEIRO DA COSTA 
Cine Solar 

JOÃO SODRÉ 
Cineasta e realizador do filme ELEVADO 3.5 

NATALIA GARCIA 
A Cidade como palco de propósito 
 
CAROL GUIMARAES 
Passeio Urbano 

FABIOLA BERGAMO 
ALEXANDRE RIBEIRO 
BARAO DI SARNO 
FABIAN ALONSO 
LUIS FELIPE ABBUD 
Oficineiros Mão na Massa 

URSULA TRONCOSO 
GUILHERME ORTENBLAD 
VANESSA ESPÍNOLA  
ANA LETICIA SILVA 
Mediadores 
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3.4 Reeleitos na CPPU Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (SP) 
fevereiro/18 - São Paulo - SP 
 
A Cidade Precisa de Você vai continuar fazendo 
parte da CPPU – a Comissão de Proteção à 
Paisagem Urbana da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura de São 
Paulo – representada por Ursula Troncoso e 
Quentin Lamour. 
 
Nós, como representantes da sociedade civil, 
fazemos um trabalho importante tanto na 
preservação e melhoria na paisagem da nossa 
cidade, quanto na manutenção e aprimoramento 
da Lei Cidade Limpa que vem sofrendo ameaças 
por parte das parcerias público-privadas. 

Não somos contra as parcerias público-privadas 
desde que o ganho seja de fato para a cidade e 
seus cidadãos, e vamos estar de olho para que isso 
sempre aconteça. 
 
A Lei Cidade Limpa é uma lei importante que nos 
ajudou a recuperar nossa identidade urbana por 
trás da poluição visual. Nos ajudou a recuperar a 
beleza da nossa cidade, e o direito de cada cidadão 
de desfrutar os espaços públicos sem ser 
importunado por exposições de marca em todos os 
lugares. 

 
Sabia mais sobre a CPPU  
 
#fazendo junto 
 
3.5 Premiados no Edital Casa com o Projeto Brasilândia Ativa 
julho/18 - São Paulo – SP 
 
O edital CASA Cidades – Fortalecendo 
Comunidades para a Construção de Cidades 
Inclusivas, Resilientes e Sustentáveis é uma 
oportunidade para desenvolver projetos de alto 
impacto social em diversas regiões metropolitanas 
do Brasil. A Chamada teve 204 projetos inscritos, e 
o projeto Brasilândia Ativa foi um dos selecionados.  
 
Iniciado em agosto/18 o projeto de ativação e 
gestão compartilhada do Parque Linear Bananal 
Canivete, um dos maiores do distrito da 
Brasilândia, começou com um mutirão de 
melhorias na escadaria do Jardim Damasceno e 
envolvimento das escolas ao longo do Parque na 
etapa de diagnóstico das necessidades e desejos 

da população frequentadora. 
Depois disso, foram oito eventos chamando a 
população para atuar no “Rolê no Canivete” e 
construir a infraestrutura necessária para o uso do 
espaço como meio para criar pertencimento, com 
rodas de conversa sobre gestão compartilhada, 
encontros de cocriação, construção de mobiliário 
urbano para o espaço, recuperação e plantio de 
vegetação, atividades culturais para crianças e 
adultos. Articulando a gestão compartilhada com a 
SVMA Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, 
gestora do Parque, o projeto tem continuidade em 
2019 promovendo o diálogo das lideranças 
comunitárias com o poder público, para manter e 
ampliar as melhorias.  

 
#mão na massa     Assista o vídeo 
#fazendo junto 
#educação urbana  

  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participac
ao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/cppu/index.php?p=248639 

https://vimeo.com/334489168 

https://vimeo.com/334489168?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749&fbclid=IwAR39ug_QRSfSA8_8NhEUcF9Js-h-2Pd1MWhjFsXaXZp8pWy1gs6wup9Hwdw
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/cppu/index.php?p=248639
https://vimeo.com/334489168?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749&fbclid=IwAR39ug_QRSfSA8_8NhEUcF9Js-h-2Pd1MWhjFsXaXZp8pWy1gs6wup9Hwdw
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/cppu/index.php?p=248639
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/cppu/index.php?p=248639
https://vimeo.com/334489168
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3.6 II° Festival A Cidade Precisa de Você 
dezembro/18 - São Paulo - SP 
 
Reinaugurando o Parque Linear Bananal Canivete, na Brasilândia, o Festival foi levado àquele espaço.  
 
Programação: 
 

 
 
#mão na massa   
#fazendo junto 
#educação urbana 
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3.7 Premiados no Edital do Conselho Regional de Arquitetura de São Paulo 
CAU/SP 
dezembro/18 – São Paulo - SP 
 
 
 
O projeto para o seminário "Arquitetura para 
Autonomia: ativando territórios educadores", 
começou a ser produzido para a realização em 
março/19.  
 
 
 
 
 
 
 
  
#fazendo junto 
 
 
 
 
 
3.8 Lançamento do livro Doing Together_Cooperation Tools for the City Co-
governance, de Laura Sobral, pelo selo A CidadePress  
dezembro/18 - Berlim, Alemanha  

Como German Chancellor Fellow da Alexander von 
Humboldt Foundation, junto ao ZK/U - Zentrum für 
Kunst und Urbanistik, em Berlim, Laura Sobral, do 
Instituto A Cidade Precisa de Você, pesquisa os 
modelos de co-governança das cidades na Europa, 
que resultaram nesse livro.  

A pesquisa é ligada ao eixo de atuação do Instituto 
A Cidade Precisa de Você 'Fazendo Junto – Doing 
Together', que investiga possíveis formas de 
cooperação entre os cidadãos ativos e o poder 
público.

 
#fazendo junto 

Publicação 
   
ticipação em eventos

https://www.acidadeprecis
a.org/doingittogetherbook 

https://www.acidadeprecisa.org/doingittogetherbook
https://www.facebook.com/zku.berlin/?fref=mentions
https://www.facebook.com/zku.berlin/?fref=mentions
https://www.facebook.com/acidadeprecisadevoce/?fref=mentions
https://www.facebook.com/acidadeprecisadevoce/?fref=mentions
https://www.acidadeprecisa.org/doingittogetherbook
https://www.acidadeprecisa.org/doingittogetherbook
https://www.acidadeprecisa.org/doingittogetherbook
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4. Palestras, workshops e participação em eventos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
24/07/17 
2° Encontro do 
OSDlab 
Participamos do 
segundo encontro do 
ODSlab, sobre 
mobilidade, a convite 
da Agenda Pública. 
São Paulo 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
12/08/17 
Design Weekend 
Barão Di Sarno falou sobre 
design e transformação 
social. O encontro foi 
promovido pela ADP 
(Associação dos Designers 
de Produto) e pela Rede 
Design Possível. 
São Paulo 

 
 
 
 
12/08/17 
Roda de diálogo: as 
lutas nas cidades 
hoje, no Instituto 
Pólis  
Guilherme Ortenbald 
participou da Roda de 
Diálogo que reuniu sujeitos 
que atuam na realidade 
urbana, buscando oxigenar, 
renovar e radicalizar a luta 
pelo direito à cidade e 
buscar saídas coletivas para 
fortalecer esse campo. 
São Paulo

16/09/17 

 Palestra no seminário Outras Propriedades 
A Marcella Arruda participou do "Seminário Internacional Outras Propriedades", promovido  
pelo Fundo FICA, batendo um papo sobre a função social da cidade e modelos alternativos  
de propriedade imobiliária. 
São Paulo

20 & 21 de 06/17  
III Colóquio Cidades: experimentações sociais e criatividade política 
Evento promovido pela USP/Maria Antonia discutindo cidades com segregação socioespacial. 
Participação de Laura Sobral como debatedora na mesa. 
Gestão Partilhada e a possibilidade dos comuns urbanos. 
São Paulo 

  



 

 

 

19/09/17 
Debate: Mobilidade Sistêmica, um 
olhar expandido 
Guilherme Gambier Ortenblad participou do debate 
sobre Mobilidade Sistêmica com Aron Krause Litvin 
(Estudio Nômade), André Lopes (Ben & Jerrys) e 
Paulo Takito (Urban Systems), encontro de 
cocriação de como promover transformações nos 
negócios que nos permitam atender ao grande 
anseio das pessoas, dentro e fora das empresas: 
alcançar uma vida de qualidade, seja do ponto de 
vista individual, familiar, comunitário, 
organizacional e coletivo nas cidades, nos países 
ou no planeta. Na Unibes Cultural.   
São Paulo 

29/09/17 
Mobilidade Urbana_muito além 
dos transportes 
Na Semana da Mobilidade, participamos 
de vários eventos falando sobre a 
mobilidade a pé e como a ativação e a 
qualificação dos espaços públicos 
incentiva a mobilidade ativa. A Manuela 
Colombo participou de debate no Campus 
São Paulo - A Google Space.  
 
Com: Mariana Barros, Lincoln Paiva, Luiz 
de Campos Jr, Manuela Colombo, Marcos 
Calliari e Mariana Nobre. 
São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nufestival - Diálogos na Rua  
30/09/17   
Barão Di Sarno no NuFestival, organizado 
pelo NuBank, falou sobre como abrir o 
diálogo com a cidade e o que ela precisa; 
como trabalhar em coletivo, as prototipagens 
na rua; a intermediação entre cidadão e 
governo; e o potencial de transformação da 
arte em um espaço público através dos 
exemplos e experiências dA Batata Precisa de 
Você e do A Cidade Precisa de Você.  
Informações: http://nufestival.com.br/   
São Paulo 

 
Urban Makers na Campus Party 
30/01/18 
O Barão Di Sarno, do A Cidade Precisa de 
Você, participou da mesa redonda Urban 
Makers na Campus Party Brasil #CPBR11 
mostrando, a partir das suas experiências, 
como podemos intervir na cidade de 
forma ativa e participativa, principalmente 
com projetos coletivos. 
São Paulo 
 
 
 

 
Palestra O Futuro da Minha Cidade 
11/17 a 12/18 
A convite da CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a palestra ministrada por 
Marcella Arruda foi realizada em sete cidades entre novembro de 2017 a dezembro de 2018: 
Santa Cruz do Sul-RS,  João Pessoa-PB, Rio do Sul-RS, Santos-SP, Santa Rosa-RS, Bento 
Gonçalves-RS, Santarém-PA. 

 

  

http://nufestival.com.br/


 

  

5. Palestras internacionais 
 

5.1 Roda de conversa com Gatomorto na Casa da Cerca, em Lisboa, Portugal 
10 de março/18 – Lisboa, Portugal 
 
Conversa aberta de Laura Sobral na Casa da Cerca, 
organizado pelo coletivo Gatomorto sobre 
construções temporárias, mobiliário urbano e 
espaços públicos. 

 
 
 

 
#fazendo junto 
 
 
 
 
 
5.2 Palestra no Festival the City Tool Box, em Aveiro, Portugal 
7 a 11 de maio/18 – Aveiro, Portugal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Sobral palestrou no Festival, organizado pela 
Plataforma para a Inovação Social. Na plataforma 
estão cadastrados nossos Passeios Urbanos. 
 
#fazendo junto 

 
 
 

5.3 Festival We Make The City - Amsterdã, Holanda 
maio/18 – Amsterdã, Holanda 
 
Marcella Arruda palestrou sobre o tema de gestão 
compartilhada de espaços públicos em São Paulo e 
a coprodução dos comuns, no Festival 
WeMakeThe.City Festival, em Amsterdã, 
organizado pelos parceiros holandeses Pakhuis de 
Zwijger.  

 
 
 
 
 

 
#fazendo junto 

https://www.citytoolbox.net/tools/urban-walk-passeio-urbano/
https://www.facebook.com/pg/pakhuis.dezwijger/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/pakhuis.dezwijger/photos/?ref=page_internal
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6. Educação Urbana 
 

6.1 Workshop com Lideranças no Senac Itaquera 
22 de junho/17 

Como definir Itaquera? No Café com Lideranças, 
conduzido por Ursula Troncoso, os participantes 
foram convidados a refletir sobre o 
desenvolvimento de uma identidade forte e 
unificada para a região.  

 
 

#educação urbana  

 
6.2 Workshop no Senac Itaquera 
15 de agosto/17 

Na Semana da Sustentabilidade, Ursula Troncoso 
conduziu um wokshop no Senac Itaquera com os 
alunos do programa Jovem Aprendiz sobre a 
importância dos espaços públicos. Eles contaram o 
que tem de bom e o que tem de ruim no caminho 
que eles fazem das suas casas até o Senac.  

Para isso, eles produziram mapas mentais que 
foram usados para conversar sobre parques, 
praças, pistas de skate, mobilidade, lixo e 
problemas de segurança. 
 
#educação urbana  

 
6.3 Bate papo no Belas Artes 
23 de agosto/17

 
 

Ursula Troncoso conversou com alunos de 
arquitetura e urbanismo do Centro Universitário 
Belas Artes sobre a importância dos espaços 
públicos nas nossas cidades. 
 

“Acredito que a transformação das 
cidades em lugares melhores é 
possível com a força de vontade 
desses formandos”, diz Ursula 
Troncoso. 
#educação urbana  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/senacitaquera/?fref=mentions
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6.4 TransFormadores Colab.re 
23 de setembro/17 

 
 

Em encontro no Largo da Batata com jovens de 
vários lugares do Brasil, participantes do programa 
TransFormadores Colab.re, Ursula Troncoso falou 
sobre gestão compartilhada de espaços públicos e 
sobre urbanismo tático. No Largo, os jovens 
conhecerem de perto o trabalho da sociedade civil 
para transformá-lo e as recentes interferências do 
poder público.    
O programa tem foco na gestão cidadã e na 
participação social, e reúne jovens do Brasil inteiro 
para a realização de quatro dias de imersão em 
São Paulo para conversar sobre educação cidadã, 
juventude, política e transformação social. 
 
#educação urbana

 

 6.5 Cidades Participativas - mesa     
redonda 
22 de setembro/17  - Porto Alegre 

Com participação de Marcella Arruda. 
 

#educação urbana  
 
 

 

 

 

 

 

 

6.6 Urban Commons  
maio/18 

Palestra Urban Commons ministrada por Marcella 
Arruda na Faculdade de Sociologia e Política/SP 
#educação urbana  
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7. Fazendo junto – eventos próprios 
 
7.1 Aula aberta: Como fazer pesquisa qualitativa em espaços urbanos?, com 
Vânia Bartalini  
20 de julho/17 
 
Vânia apresentou os fundamentos da pesquisa 
qualitativa fenomenológica, discorrendo sobre suas 
contribuições para a área da arquitetura, 

paisagismo e ativismo urbano, na captura de 
percepções – ou seja, sentimentos e sensações – 
vividas na relação experienciador/lugar. Mais de 
150 pessoas participaram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#fazendo junto 
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7.2 Passeio Urbano com Martin Kohler 
23 de julho/17 
 

 
 
Nesse Passeio Urbano, convidamos o urbanista 
Martin Kohler, curador do projeto HAFENSAFARI 
(2009) e professor em Hamburgo, na Alemanha, a 
atravessar a cidade de São Paulo rumo às bordas, 
onde o concreto encontra a mata. O pesquisador, 
que trabalha com a fotografia e o caminhar na 

cidade como métodos de investigação, 
desenvolveu diversos projetos em espaços 
públicos, dentre eles a série "urban transects" 
(transecções urbanas) em cidades como Seul, 
Istambul e São Paulo.  

 
Informações 
 

 
 
#fazendo junto 
 

https://www.tragewegen.be/fr/symposia/sprekers/item/2109-martin-kohler-de-%7C-hafencity-university-hamburg
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7.3 Aula Aberta Instrumentos Jurídicos para Gestão Compartilhada com José 
Vieira  
17 de agosto/17 
 
Como se promover o uso e gestão compartilhada 
de espaços públicos? Qual a regulamentação por 
meio de instrumentos jurídicos que legitimam tal 
apropriação? 
 
Na aula aberta, José Vieira, do A Cidade Precisa de 
Você, deu uma aula sobre instrumentos jurídicos 
de regulamentação: sociedade civil e poder 
público. Formas jurídicas que possibilitam 

estabelecer Parcerias-Público-Sociais; um 
panorama de possibilidades de instrumentos que 
possam regulamentar a relação da Prefeitura com 
projetos de uso e ocupação de espaços públicos 
urbanos que envolvam a participação ativa da 
sociedade civil. Diante do Plano Municipal de 
Desestatização recém-lançado, é fundamental a 
discussão de modelos de gestão compartilhada e a 
reflexão de como se apropriar de tais instrumentos 
para a garantia do interesse público. 

 

 
 
 
#fazendo junto 
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7.4 Conexões Urbanas - Gestão compartilhada de espaços públicos  
20 de setembro/17 
 

 
 
Coorganizado pela Marcella Arruda e tendo o José 
Vieira, também da A Cidade Precisa, no debate, o 
evento no Tapera Taperá discutiu como os espaços 
comunitários são uma alternativa de participação 
política. Participaram também Mariana Belmont, 
jornalista,  componente do coletivo Imargem e 

Bancada Ativista; Georgia Nicolau, co-fundadora e 
diretora de Programas do Instituto Procomum; e 
Alison Ronsani, da Casa Amarela de Cultura 
Coletiva e Creative Commes, do Parque Augusta, 
do Fórum Aberto da Luz e da Gestão 
Compartilhada FUNARTE-SP. 

 
 

 
 
 
#fazendo junto 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/taperataperah/?fref=mentions
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7.5 Oficina Cidade Para Crianças - Mini Expedição Fotográfica  
4 de março/18 
 

 
No Sesc Osasco, durante o FestA! Festival do 
Aprender. Com Ursula Troncoso, Marcella Arruda, 
Talitha Rodrigues e Alix De Parades. 

 
 
 

 
#fazendo junto 
#educação urbana 
  
7.6 Formação para Educadores CCA Arte na Rua 
5 de março/18 
 

 
 
Formação para educadores do Cidade Para 
Crianças no CCA Arte Na Rua, Centro da Criança e 
do Adolescente na Brasilândia, Zona Norte de SP.  
 
Contou-se a experiência da A Cidade Precisa no 
tema Educação Urbana, criando plataformas de 
aprendizado de cidadania ativa através do uso, 
ativação e apropriação dos espaços públicos 
urbanos - no caso, com o foco nas crianças. 
Diversas atividades educacionais que trabalham na 
prática a relação do corpo com a cidade e o 

sentimento de pertencimento: casa dos sonhos, 
mapas afetivos, expedições fotográficas e 
placemaking. Ferramentas para educar o olhar e 
perceber a cidade sob uma outra ótica. Com 
Marcella Arruda, Ursula Troncoso e Talitha 
Rodrigues. 
 
#fazendo junto 
#educação urbana 
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7.7 Roda de Conversa: Viver com Autonomia nas cidades é possível? 
25 de maio/18 
 
A Cidade Precisa de Você, junto com o ELAAS - 
Escola Livre de Agrofloresta, Artes e 
Sustentabilidade e a Herbívora, organizaram o 
encontro “Viver com autonomia nas cidades: é 
possível?”, na Casa de Trocas.  

Uma conversa sobre viver com mais autonomia nas 
cidades, dependendo menos de relações de 
consumo e contando mais com compartilhamento 
de recursos e cooperação. 

 

 
 
#fazendo junto 
 
 
7.8 Itinerância da Exposição FAZENDO JUNTO Outras Cidades Possíveis 
29 de maio/18 
 
A exposição “Fazendo Junto | outras cidades 
possíveis, itinera para Ecoativa, na Ilha do Bororé, 
extremo sul da cidade de São Paulo. A Ecoativa é 
um dos espaços de gestão compartilhada que 
compõe a exposição, trazendo reflexões sobre os 
processos, instrumentos e negociações para 
manter e sustentar espaços de autonomia, 
experimentação e comunidade na cidade. 
 
#fazendo junto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/casaecoativa/?fref=mentions
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7.9 Passeio Urbano com Estúdio Guanabara 
25 de agosto/18 
 

 
 
Na Virada Sustentável, com o pessoal do Estúdio 
Guanabara, do Rio de Janeiro, fomos de transporte 
público até o Jardim Nair encontrar com o a galera 

do Viveiro Escola União, conhecido também como 
Quebrada Sustentável, na Zona Lesta da Cidade. 

 
#fazendo junto  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Viveiro-Escola-Uni%C3%A3o/356707911120072
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7.10 Oficina Estudando a Vida Urbana 
11 de novembro/18 
 
Com o intuito de sensibilizar as pessoas sobre a 
qualidades dos espaços públicos, o encontro 
abordou métodos de análise do urbanismo, 
realizando exercício prático e divertido de 
observação no entorno. Guiado pelo arquiteto e 
urbanista Guilherme Ortenblad, no Sesc Pinheiros. 
 
#fazendo junto 
  

 
 
7.11 Oficina Cidade Para Crianças - Mini Exploradores Urbanos  
12 de novembro/18 
 

 

Um convite a experimentar a cidade de maneira 
exploratória, incentivando o uso dos espaços 
públicos para brincar e aguçar o sentimento de 
pertencimento com o local. A atividade foi guiada 
pela designer e mestre em semiótica Vanessa 
Espínola. No Sesc Pinheiros.  
 
 
 
#fazendo junto 
#educação urbana 

  
 
7.12 Oficina Cidade Para Crianças - Mini Expedição Fotográfica  
10 de dezembro/18 
 
Como as crianças percebem a cidade e o entorno 
onde estão inseridas? O objetivo da oficina é 
reconectar as crianças com seu entorno urbano, 
para que elas possam conhecer sua história e 
apreciar sua paisagem. Assim, desde cedo, 
começam a desenvolver seu olhar para as questões 
urbanas para poder entender os problemas e 
desafios. Atividade conduzida por Ursula Troncoso, 
no Sesc Pinheiros.  
 
 
 
 
#fazendo junto 
#educação urbana 
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7.13 Curso Acessibilidade em Espaços Públicos 
dezembro/18 
 
O curso ministrado por Quentin Lamour e por Alix 
De Parades, no Sesc São José dos Campos, teve 
conteúdo prático e teorico. 

#fazendo junto 
#educação urbana 
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8. Eventos mão na massa 
 
8.1 Oficina: Mobiliário Urbano de Código Aberto, no Sesc Osasco 
3 e 4 de março/18  
 

Muito do que é jogado no lixo pode ser 
reaproveitado. A partir dessa proposta, os 
participantes coletaram materiais e plantas 
descartados nas imediações e com técnicas 
de marcenaria construíram um abrigo no 
ponto de ônibus da Avenida Sport Club 
Corinthians, em Osasco. Adicionalmente, foi 

instalado um equipamento de coleta de 
energia solar para carregar celulares. Com 
Guilherme Gambier Ortenblad, Fabian Alonso, 
Alexandre Ribeiro, Fabíola Bergamo, Quentin 
Lamour, Heloisa Sobral, Marcelo Martins e 
Raimundo Nóbrega. 
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8.2 OCUPE LABxS - Maratona de Design e Construção 
10 e 11 de março /18  
 
Marcella Arruda participou da Maratona de Design e 
Construção do OCUPE LABxS em Santos, SP, 
organizada pelo São Paulo Lab. 
 

 
 
8.3 Mutirão no Largo da Batata 
14 de abril/18  
 
Organizamos no Largo da Batata um mutirão para 
fazer a manutenção do Remateria, mobiliário 
construído e doado pel'A Cidade Precisa de Você e 
que precisava de reparos.  

Fizemos limpeza, trocamos as tábuas 
quebradas, apertamos parafusos, cuidamos 
da Floresta de Bolso, e passamos verniz em 
tudo. 

 

 

https://www.facebook.com/saopaulolab/?fref=mentions


16 

 

 

8.4 Oficinas de Mobiliário Urbano de Código Aberto 
julho/18  
 
Em cinco oficinas, os participantes aprenderam 
técnicas de marcenaria para a construção de 
mobiliários urbanos (mesas, banquetas, bancos) e a 

construir bancos com toras de eucalipto, no Sesc 
Osasco.
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9. Presença nos meios de comunicação 
 
9.1 Observatório Itaú Cultural 
6 de agosto/17 
 
Guilherme Ortenblad foi entrevistado pelo Itaú 
Cultural para falar sobre gestão compartilhada de 
espaços públicos.  
 
Confira aqui a entrevista  

 

 

  
  
9.2 Globonews 
3 de setembro/17 
 
A Manuela Colombo, do A Cidade Precisa de Você, 
esteve a convite da Globo mandando ver num 
papo colaborativo sobre espaços públicos. 
 
Veja em www.globonewsprisma.com.br  

 
 
 
 
 
 

 
 
9.3 Portal Aprendiz 
6 de setembro/17 
 
Ursula Troncoso, do A Cidade Precisa de Você, 
explica nessa reportagem um pouco do processo 
da retirada do parquinho do BATATALAB do Largo 
da Batata. 
 
Confira aqui a entrevista  

 
 
 
 
 

 
  
 
9.4 Radiosilva.org 
18 de setembro/17 
 
Laura Sobral, do A Cidade Precisa de Você, foi 
convidada para falar sobre cidades comuns pelos 
parceiros do Instituto Procomum. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.globonewsprisma.com.br/
https://portal.aprendiz.uol.com.br/2017/09/06/em-sao-paulo-ocupacao-largo-da-batata-vive-novo-impasse/
http://radiosilva.org/
https://www.itaucultural.org.br/arte-e-cidade-instituto-a-cidade-precisa-de-voce
http://www.globonewsprisma.com.br/
https://portal.aprendiz.uol.com.br/2017/09/06/em-sao-paulo-ocupacao-largo-da-batata-vive-novo-impasse/
https://www.itaucultural.org.br/arte-e-cidade-instituto-a-cidade-precisa-de-voce
https://www.itaucultural.org.br/arte-e-cidade-instituto-a-cidade-precisa-de-voce
http://www.globonewsprisma.com.br/
https://portal.aprendiz.uol.com.br/2017/09/06/em-sao-paulo-ocupacao-largo-da-batata-vive-novo-impasse/
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9.5 1o. Webinar do Serviço Público 
23 de outubro/17                            
 

 

 
 
Laura Sobral esteve com o Agenda Pública, para 
falar do tema "Como o fortalecimento da 
participação social aprimora a oferta de serviços 
públicos nos municípios brasileiros?" 
 
 

 
 
9.6 Nexo Jornal - Entrevista com Ursula Troncoso 
29 de outubro de 2017 
 

 Ursula Troncoso, membro da CPPU - Comissão de 
Proteção à Paisagem Urbana pelo A Cidade Precisa de 
Você, explica porque votamos contra os painéis nas 
marginais. 
 
Link da publicação

 
 
 
9.7 Parkhuis De Zwijger Magazine, Amsterdã, Holanda 
12 de dezembro de 2017 
 

Artigo de Charley Fiedeldij Dop sobre sua participação como 
convidada especial do 1o Festival A Cidade Precisa de Você.  
 
Confira o artigo aqui  

 
 
 
9.8 Caminhar como Pertencimento - Caminhos Cruzado 
12 de dezembro de 2017  

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/10/28/Como-os-pain%C3%A9is-nas-marginais-violam-a-lei-Cidade-Limpa-para-esta-urbanista
https://dezwijger.nl/magazine/city-making-festival-in-sao-paulo/
http://youtu.be/VUA57803nCE
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Caminhar como pertencimento - ocupação e ativação dos 
espaços públicos. Com Laura Sobral, diretora da A Cidade 
Precisa de Você, e Djair Falcão, coordenador do INCITI. 
 
Link da publicaçao 
 
 
 
X’ 

9.9 Programa Prisma, GloboNews 
27 de abril de 2018 
 
Barão Di Sarno apresentou a atuação da 
A Cidade Precisa de Você na TV, no 
programa Prisma 2018 da GloboNews. 
Assiste aqui como foi:  
 
 
Link para Notícia   
 
Link para Assistir Vídeo 
 
 
  

https://medium.com/@comoanda/caminhos-cruzados-caminhar-como-pertencimento-ocupa%C3%A7%C3%A3o-e-ativa%C3%A7%C3%A3o-dos-espa%C3%A7os-p%C3%BAblicos-d16f4fff91c3
http://g1.globo.com/globo-news/estudio-i/videos/t/todos-os-videos/v/instituto-promove-ocupacao-do-espaco-publico/6712446/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=gnews
http://g1.globo.com/globo-news/estudio-i/videos/t/todos-os-videos/v/instituto-promove-ocupacao-do-espaco-publico/6712446/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=gnews
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A Cidade Press é o selo de publicações do Instituto A Cidade 
Precisa de Você. Esse selo compartilha conhecimento com projetos 
open source com licenças creative commons. 

 
 
 
 
 
 

  

 

  

Publicações 

MACROMICRO 1 
Como MACRO e MICRO 
urbanismos podem cooperar? 
Conversar sobre gestão 
compartilhada de espaços 
públicos. 

 
 
https://www.acidadeprecisa.org/
publicacao-macromicro 

DOING IT TOGETHER 
(English) 
“Doing it Together” is about 
tools for the co-governance 
of public spaces and 
strategies for inclusive 
neighborhood management. 
The book presents examples 
of co-governance tools 
existing in Lisbon, Bologna 
and Madrid, together with 
the Berlin cooperation   

Contexto, and is an outcome 
of Laura Sobral’s research 
and advocacy project as 
German Chancellor Fellow 
with the Alexander von 
Humbold Stiftung. 
 
 
https://www.acidadeprecisa.o
rg/doingittogetherbook 

https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-1
https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-1
https://www.acidadeprecisa.org/publicacao-macromicro
https://www.acidadeprecisa.org/publicacao-macromicro
https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-1
https://www.acidadeprecisa.org/doingittogetherbook
https://www.acidadeprecisa.org/doingittogetherbook
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Todas as publicações estão disponíveis no Issuu ou no site a Cidade Precisa de 
Você. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Manuais de mobiliário urbano e código aberto 

BANCO NA ÁRVORE 
Mobiliário desenvolvido para o 
Festival de Direitos Humanos 
2015 da Prefeitura de São 
Paulo, Espaço Cidadania nas 
Ruas. A execução foi realizada 
junto com estudantes da Escola 
da Cidade na Ocupação 9 de 
Julho. 

 
 
https://www.acidadeprecisa.org/
copia-publicacao-manual-
batatabanco 

BATATA BANCO + HORTA 
Batata Banco: Banco de alto impacto 
ergonômico, construído por duas ou 
mais pessoas – possibilita diversas 
combinações e modularidade 
infinita. Ideal para descanso, rodas 
de conversa e performances de 
dança. 
Horta com pallets de madeira: Este 
manual de construção de horta com 
pallets de madeira foi desenvolvido 
pelo Pé de Feijão para as pessoas 
que querem construir uma horta 
utilizando materiais encontrados 
facilmente e de baixo custo. 

PONTO DE ÔNIBUS E 
ENERGIA 
Mobiliário desenvolvido no FESTA! 
Festival de Aprender 2018 
realizado pelo Sesc Osasco.  

 
 
https://www.acidadeprecisa.org/co
pia-publicacao-manual-9-de-julho 
 

 
 
 
https://www.acidadeprecisa.org/co
pia-publicacao-manual-horta 

https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-1
https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-1
https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-1
https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-1
https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-manual-batatabanco
https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-manual-batatabanco
https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-manual-batatabanco
https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-1
https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-1
https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-1
https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-manual-9-de-julho
https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-manual-9-de-julho
https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-manual-horta
https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-manual-horta
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Estrutura do Instituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direção (gestão 2015-2019) 
Diretora: Laura Sobral 
Vice-Diretor: Flávio Di Sarno 
Secretaria: Vanessa Espínola  
Tesoureira: Heloísa Sobral 

 
Conselho Fiscal 
Guilherme Gambier Ortenblad  
Manuela Colombo 

 
Assessoria Jurídica 
José Augusto Vieira de Aquino 

 
Assessoria Contábil 
Raul Torres 

 
Núcleo de Projetos 
Heloísa Sobral 
Luís Felipe Abbud 
Quentin Lamour 
Ursula Troncoso 
Vanessa Espínola 

 
Comunicação 
Alix de Parades 
Bianca Antunes 
Isabel Aquino 
Tatiana Karpischek 
Talitha Rodrigues 

  Coordenadores 
Eixo Mão na Massa 
Flávio Di Sarno 
Luiz Felipe Abbud 
Quentin Lamour 

 
Eixo Educação Urbana 
Guilherme Gambier Ortenblad 
Vanessa Espínola 
Ursula Troncoso  
 
Eixo Fazendo Junto 
Laura Sobral 
Marcella Arruda 

 
E mais 
Bruno Apolonio 
Carlos  Alexandre Ribeiro  
Daniela Fatoreto 
Eduardo Filinto 
Fabian Alonso 
Fabíola Bergamo  

  Flavia Burcatovsky 
Helena Camargo  
Julieta Ragazzoni 
Lao Napolitano 
Luciana Minami 
Marco Ribeiro da Costa 
Marília Fanucchi  
Nathalie Badaoui 
Raimundo Nóbrega Paiva 
Renato Cymbalista 
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Balanço 2017              
Balanço 2018   

 
 
 
 
 

Razão Social: Associação A Cidade Precisa de Você 
Constituída em maio de 2015. 
CNPJ 22.636.045/0001-90 
CCM 5.286.371-9 

 
Nome fantasia: Instituto A Cidade Precisa de Você 

 
contato@acidadeprecisa.org  
www.acidadeprecisa.org 
www.facebook.com/acidadeprecisadevoce/ 
https://www.instagram.com/acidadeprecisadevoce/  
www.vimeo.com/acidadeprecisa  

http://docs.wixstatic.com/ugd/33dfe0_c0f3d084c91842b59ce5d7779ff41459.pdf
mailto:contato@acidadeprecisa.org
http://www.acidadeprecisa.org/
http://www.facebook.com/acidadeprecisadevoce/
https://www.instagram.com/acidadeprecisadevoce/
http://www.vimeo.com/acidadeprecis#a
https://drive.google.com/open?id=1_QJVmbgN3W0qDb6fyztsCZu3C1oKSz7N
https://drive.google.com/open?id=1rIqgh9YL_pvysx3U9ZCcte3Je_VJvFsJ
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