PARQUE DA JUVENTUDE
LITHOPUNTURA 2018
Parque da Juventude
Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630 (ao lado do metrô Carandiru)
Santana – São Paulo – SP – CEP: 02029-001
Situado na zona norte da capital paulista, o Parque da Juventude tem uma área
total de 240.000 m², anteriormente ocupada pela Casa de Detenção do Carandiru.
O parque foi inaugurado em setembro de 2003, tendo a data de conclusão das 3
etapas, que o constitui hoje, em 2007. É dividido nas seguintes áreas: Institucional
(Escolas Técnicas-Etecs e Biblioteca), Central (Bosques, Gramados, Ruínas, etc.)
e Esportiva (Quadras Poliesportivas, Pistas de Skates, etc.). Há 3 entradas
distintas para o parque: Avenidas Cruzeiro do Sul, 2630; General Ataliba Leonel,
500 e Zaki Narchi, 1309.
O Parque da Juventude mudou a paisagem da Zona Norte de São Paulo desde 2003, ao
substituir o Complexo Penitenciário Carandiru por uma área de lazer e entretenimento ao
ar livre. Possui ampla área verde, instalações para práticas de esporte, áreas de lazer e
entretenimento para pessoas de todas as idades, espaço canino e espaço aberto para
shows e eventos. O espaço abriga a Biblioteca de São Paulo, com mais de 35 mil títulos, e
o Acessa São Paulo, programa de inclusão digital do Governo do Estado. No local, foram
mantidos referenciais históricos da época do Carandiru.
Nada melhor do que comemorar o aniversário de São Paulo 25/Jan/2018, zelando por
ela. Fomos no Parque da Juventude, na Zona Norte, junto a galera Pedra 90, com Sergio
Shigeeda Salvador Abrahão Campos, Luiz Augusto Pavanello, Rodrigo
Sanches, Maira Sanches Sonia Regina Rocha Rogério Alexandre Borcys Eduardo
Garcia e outros, a dar uma limpeza na parte da frente da floresta, distribuir a serrapilheira
em formato de trilha, tirar mudas de leucenas, plantar varias falsa iris, plantar uma muda
de Pequi e uma de Pau Viola, semear um coquetel de melhoradores de solo e lithopuntura
com Welton Santos, que estudou, analisou e instalou mais uma Lithopuntura
"acupuntura na terra com pedra natural" puncionando o solo de Sampa na qualidade
biológica. Atividades com função na melhoria do solo, gerar biodiversidade,
permeabilidade, microclima e melhor desenvolvimento da floresta de bolso.
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