
Reality show socioam-
biental "EcoPrático", co-
mandado por Anelis As-
sumpção e Peri Pane, da
TV Cultura, visita casas e
apartamentos propondo
mudanças às famílias para
tornar o ambiente eco-
logicamente adequado

Remodelar residências e mudar o comportamento de
seus moradores para deixá-los mais corretos do ponto de
vista ambiental. Essa é a proposta do "EcoPrático", primei-
ro reality show da TV Cultura e que estreou na grade da
emissora em 12 de abril, às 19 horas. Produção da Selva
Filmes, com criação da Dedoverde e Planetária, o progra-
ma orienta os moradores sobre as formas mais racionais
de uso dos espaços visando economia de água, luz e su-
primentos, bem como maior funcionalidade e conforto. "A
intenção é que sejamos práticos, ou melhor, 'ecopráticos',
já que a sustentabilidade começa dentro de casa", diz a
diretora da atração, Bia Guedes,
Os apresentadores do "EcoPrático", Anelis Assumpção e
Peri Pane, visitam casas de diferentes regiões da Grande São
Paulo, habitadas por pessoas dos mais diversos perfis socio-
econômicos, e avaliam a situação delas a partir de 10 eco-
critérios: energia, água, alimentação, resíduos, ecossistema,
transporte, bem-estar, consumo, estrutura e atitude. A partir
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daí, propõem uma série de mudan-
ças, tanto estruturais como físicas
e comportamentais. "Na maioria
dos casos, soluções simples, que
não comprometem o orçamento
familiar, são suficientes para tornar
o ambiente ecologicamente ade-
quado", diz Anelis. "Muito mais do
que as reformas, nossa grande pre-
ocupação é fazer a pessoa refletir e
mudar de atitude."
"Como as dicas sugeridas são
simples, eficazes e economica-
mente viáveis, o próprio telespec-
tador poderá incorporá-las à sua
realidade", afirma Pane.
Trocar telhas na área de serviço
por uma opção que permita a en-
trada da luz solar ou construir um
deck no quintal para escoamento
da água são alguns dos exemplos
destacados pelo apresentador,
Com roteiro de Carol Ribeiro, os 12
programas da série exibem todo o
processo realizado na residência,
desde a primeira visita até o retor-
no da equipe com as mudanças
já realizadas. Também mostra de
que forma as intervenções mexe-
ram com a rotina da família,
Cada edição do "EcoPrático" con-
ta com a participação de dois es-
pecialistas. Um deles é o arquiteto
Francisco Lima, o Xico, que assina
o projeto das reformas das casas,
Já a jornalista Maria Zulrnira, res-
ponsável pela direção de conteú-
do do programa, fala de questões
importantes relacionadas à susten-
tabilidade doméstica, contextuali-
zando o tema abordado na edição
no quadro Zuzu Responde.
A atração conta ainda com os qua-
dros EcoDica, com o próprio mo-
rador dando sugestões simples,
como desligar o chuveiro durante
o banho enquanto ensaboa o corpo
para economizar água. No quadro
EcoNota o participante fala de suas
atitudes no que diz respeito ao tema
socioambiental e é avaliado pela
produção do programa, B
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