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União de moradores por um
bairro mais limpo

Foto: Thomaz Martins Fonseca
Comunicação Varre Vila

Como o exemplo de uma comunidade paulistana, que uniu esforços
para limpeza de suas ruas e vielas,
pode servir de inspiração para os
moradores do Campos Elíseos.
Idealizado por Ionilton Aragão,
o projeto Varre Vila modificou a
realidade da comunidade Santa
Inês, em Ermelino Matarazzo, e o
envolvimento dos moradores do
bairro foi fundamental para o seu
sucesso. “Quando cada um faz a sua
parte e dá o seu suor, valoriza o que
fez e não deixa o outro sujar”, afirma
Aragão.
Hoje, além da comunidade Santa
Inês, o projeto Varre Vila já está
sendo implantado em outras regiões
de São Paulo e no estado de Alagoas.
Pág. 02
Aragão (de camiseta branca, em pé em cima da rotatória) no local onde começou a ideia do projeto

Oficina para estampar camisetas mobilizou a comunidade escolar

Associação de portas abertas

Participação de todos é fundamental para um bairro melhor. Pág. 05

Sabores do Campos Elíseos
O bairro está repleto de
opções de restaurantes
e bares, que trazem para
suas ruas diversas opções
de pratos típicos e até
internacionais, como o
Boteco da Dona Tati com
sua feijoada e o autêntico
ceviche do Sabor Latino.
Pág. 06

Foto: Fernando Eduardo

Mães da escola
estadual Conselheiro
Antônio Prado
desenvolveram
ação voluntária que
possibilitou a criação
de um uniforme mais
acessível e barato aos
alunos.
Pág. 03

Foto: Amigos da Conselheiro

Uniforme democrático

Bolinho de feijoada está entre os mais pedidos do Boteco da Dona Tati

Campanha de Arrecadação

Saiba como fazer sua doação nos pontos de coleta do bairro. Pág. 07
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Limpeza das ruas: quando cada um faz a sua parte

Informações:
www.camposeliseosmaisgentil.com.br
Alameda Barão de Piracicaba, 627B
Campos Elíseos | São Paulo/SP
CEP 01216-012
Atendimento:
de 2ª a 6ª-feira, das 9h às 17h | camposeliseos@maisgentil.com.br
Apoio:
Folha de S. Paulo
Tiragem:
20.000 exemplares
Colaboradores:
Aline Gattoni,
Bianca Costa,
Claudia Moreno,
Diogo Rios,
Ionilton Aragão,
Neto Santos,
Rodrigo Oliveira,
Simone Pepe,
Sonia Bongiovanni,
Thiago Martins
Guimarães e
Viviane Maia.

Colaboração. Essa palavra foi a chave para que
os moradores da Comunidade Santa Inês, em
Ermelino Matarazzo, se
unissem em prol de um
objetivo: deixar o local
onde moram mais limpo.
Por iniciativa do morador
Ionilton Aragão, o projeto
Varre Vila acontece há seis
anos. “Tudo começou na
rotatória que tem na comunidade. O pessoal fazia
descarte irregular de tudo
ali, desde lixo comum até
entulho, madeira e móveis”, conta Aragão.
O primeiro passo foi conversar com os moradores,
a fim de começar a conscientização. Aragão ficava
na rotatória, e, quando
alguém ia fazer o descarte
irregular, comentava que
havia dias certos para a
coleta do lixo (feito que
ele havia conseguido junto à Prefeitura regional e
à empresa terceirizada).
Aos poucos os moradores foram aderindo, e o
projeto se espalhou pela
comunidade.
“Criamos
então o slogan ‘Cinco minutos podem mudar uma
vila’, se cada morador tirar
cinco minutos do seu dia
para cuidar da sua porta,
da sua calçada, teremos
um ambiente mais limpo”.
E, para ele, esse foi o passo

mais importante: a ajuda
dos moradores. “Quando
cada um faz a sua parte
e dá o seu suor, valoriza
o que fez e não deixa o
outro sujar”. Hoje, o Varre
Vila já soma 110 mil pessoas atendidas em cinco
comunidades de São Paulo e três em Alagoas.
Outras regiões
Segundo Aragão, agora
ele quer levar esse projeto para mais regiões de
São Paulo, inclusive a de
Campos Elíseos, pois as
subprefeituras possuem
empresas de limpeza terceirizadas diferentes. “O
Campos Elíseos é uma
área mista entre comércios, empresas e residências. Todos precisam saber
os horários da coleta de
lixo, por exemplo, porque o lixo que fica na rua
acaba sendo mexido. As
famílias precisam participar, não sujando e sendo
responsáveis pelo resíduo
que produzem. O nosso
projeto combina ações de
três elementos: Prefeitura, empresa terceirizada
e morador, se ninguém
falhar com a sua responsabilidade, teremos uma
cidade organizada, com
cada um cumprindo a sua
parte”, completa.

Quer saber mais sobre o projeto?
Acesse: www.varrevila.

D. Eremita, é uma das moradoras da comunidade. Com 86 anos, realiza diariamente a limpeza da sua rua

Atenção ao descarte correto do lixo
No Campos Elíseos, há diversos locais
com descarte irregular. A falta de informação ou atenção aos dias de coleta de
cada tipo de resíduo faz com que o lixo
fique parado nas calçadas, podendo gerar depredação, causando transtornos
como doenças e mau cheiro. Assim, é
importante ficar atento aos dias de coleta, e, além disso, acionar os órgãos
responsáveis por cada tipo de lixo,
conscientizar a vizinhança, para que todos possam viver em um ambiente mais
limpo e agradável.
Veja abaixo mais informações sobre o
descarte de cada tipo de lixo na região
do Campos Elíseos:

Horário: segunda a sábado, das 6h às
22h; domingos e feriados, das 6h às 18h
Operação Cata-Bagulho
Programa da Prefeitura de São Paulo,
é possível deixar materiais de grande
porte na calçada em dias e horários previstos.
Horário: às quintas-feiras (exceto feriados), a partir das 15h
* Também é possível solicitar a coleta de
lixos em vias públicas junto à Prefeitura
de São Paulo, por meio do telefone 156
ou pelo https:/sp156.prefeitura.sp.gov.
br/portal/servicos.

Lixo Orgânico
De segunda a sábado, à noite
Para saber os horários específicos: www.
loga.com.br > Quando é minha coleta?
Lixo Reciclável
Os dias e horários para cada rua podem
ser consultados no www.loga.com.br >
Coleta seletiva > Quando é minha coleta?
Entulho e Grandes Objetos
É possível descartar voluntariamente
em Ecopontos, o mais próximo é na
Rua Sólon (Baixos Viaduto Engenheiro
Orlando Murgel).

Foto: Divulgação

Texto, diagramação e editoração:
Agência GR1000 Comunicação e
Eventos www.agenciagr1000.com.br

+ Conscientização. Como uma comunidade de São Paulo conseguiu reverter o
problema da sujeira das ruas

Foto: Livro: Se Essa Vila Fosse Minha

Jornal do Campos
Elíseos

Falta de concientização faz da calçada da rua
Ribeiro da Silva, esquina com rua Conselheiro Nébias, um
ponto viciado de lixo no bairro
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Muito mais do que um uniforme

A intenção foi criar um
uniforme
democrático,
permitindo que cada
criança que estuda na
escola tenha o seu estampado
gratuitamente,
bastando só levar uma
camiseta branca. “A ideia
do uniforme é identificar
as crianças na rua, já que
a maioria vai a pé para a
escola (e muitas sozinhas),
além de criar uma sensação de pertencimento
para eles”, explica Viviane.
Novo logo

Depois disso, ela foi até o
PortoFabLab (o laboratório de fabricação digital
do Espaço Cultural Porto
Seguro) e apresentou o
projeto aos educadores,
que gostaram da proposta e sugeriram que fosse
feito um carimbo para realizar a estampagem manual, tanto para a frente
quanto para as costas da
camiseta.
Produção
Como a procura foi grande, Viviane disse que o
diretor da escola disponibilizou uma área para a

Além de Viviane e Jaqueline, outras mães participaram da ação

produção das camisetas.
“Eu comprei a tinta de
serigrafia à base de água
e o rolinho com o meu
dinheiro, fiz uma base de
EVA e foi assim que fizemos a oficina”. Segundo
ela, a procura foi tão grande que ainda há muitas
camisetas para serem
estampadas. “Apareceu
gente com camiseta usada, camiseta nova, tecido
cortado para fazer a camiseta, e nós acolhemos
todos”.
Além de Viviane, outras
mães também ajudaram
na oficina, organizando
as peças e a listagem de
interessados. “Percebi que
foi uma atitude de volun-

Foto: Amigos da Conselheiro

Tudo começou após uma
reunião da Associação de
Pais e Mestres (APM)m no

começo do ano. Viviane
conta que foi autorizada pelo professor Dirceu
Dias, diretor do conselho,
a fazer a criação de um
novo logo para a escola,
bem como a confecção
de novos uniformes. “Procurei um amigo publicitário, Fernando Makita, que
mora na região. Ele fez o
desenho como eu pedi
- um livro com o nome
‘Conselheiro’ na frente e o
nome completo da escola
nas costas”, comenta.

Realizada no dia 19 de maio deste ano, a oficina para estampar camisetas mobilizou a comunidade escolar

tariado que contagiou
quem estava lá e gerou
um sentimento bom, de
comunidade unida, para o
bem dos alunos”. No total
850 crianças estudam na
E.E. Conselheiro Antônio
Prado, e ainda há cerca de
200 camisetas esperando
estampas.
“Ainda estamos pensando
no próximo passo - se faremos outra oficina aberta ou se continuaremos
estampando devagarzinho na escola”.
Mudança de realidade
Por meio do projeto de
democratização dos uniformes, tanto as crianças

como a escola estão sendo beneficiadas pelas mudanças. “Estou muito feliz
que estamos caminhando
com este projeto e a ideia
é que os carimbos permaneçam na escola, disponíveis o ano todo, para
sempre acolher os novos
alunos”, pontua Viviane.

Hoje, uma das formas de
ajudar o projeto é encontrar um novo local para fazer os carimbos, além de
doar camisetas brancas.
“Com essa ação, percebemos que as crianças gostam de estudar na Conselheiro. Também houve
um saudosismo dos vizinhos e ex-estudantes,
que gostaram do novo
logo e apoiaram a nossa
iniciativa. Nosso trabalho
é totalmente voluntário,
dispomos do nosso tempo e vontade para fazer o
melhor possível, e se houver algum morador ou
ex-aluno disposto a pôr a
mão na massa e estampar
conosco será bem-vindo”,
completa Viviane.

Foto: Amigos da Conselheiro

Dentre tantos significados, a palavra “uniforme”
passou a ter dois muito
especiais para os alunos
da Escola Estadual Conselheiro Antônio Prado:
pertencimento e segurança. Isso graças a uma ação
encabeçada pelas mães:
Viviane Maia e Jaqueline
Ribeiro, que junto com
outros voluntários, estamparam camisetas para os
alunos da escola, em maio
deste ano .

Foto: Amigos da Conselheiro

+ Voluntariado. Com criatividade, mães estampam camisetas dos alunos da
E.E. Conselheiro Antônio Prado

Feita por Fernando Makita, a arte representa um livro na frente com a palavra
Conselheiro e o nome completo da escola nas costas
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União solidária promove campanha de arrecadações

Base da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na Praça Princesa Isabel

Caixas de arrecadação localizadas na Escola Estadual Conselheiro
Antônio Prado

• Base da Policia Militar:
Praça Princesa Isabel;
• Associação Campos Elíseos +Gentil: Alameda Barão de Piracicaba, n° 627B;
• Primeira Igreja Batista:
Praça Princesa Isabel, n°
233;
• Escola Conselheiro Antônio Prado: Rua Vitorino
Carmilo, nº 621;

Conheça o calendário
das ações:
Campanha de Agasalhos e Cobertor: aconteceu de 06 de julho a 06 de
agosto de 2018.
Campanha de Roupas
masculinas: caixa fixa durante todo o ano devido a
necessidade das instituições.

Campanha de Roupas
infantis e Brinquedos
novos e usados em bom
estado para o Dia das
Crianças: iniciou em 07
agosto e irá até 07 de setembro de 2018.
Doação de alimentos
perecíveis: de 08 de setembro até 08 de outubro
de 2018.
Campanha de itens de
higiene: de 09 de outubro até 09 de novembro
de 2018.
Doação de brinquedos
para o Natal: de 10 de novembro até 20 de dezembro de 2018.
Foto: Divulgação

para mais dois pontos
os locais de arrecadação,
facilitando a coleta de
doações. Este é caso do
Sebrae-SP, que disponibilizou em seu novo Centro
Nacional de Referência
em Empreendedorismo,
Tecnologia e Economia
Criativa, localizado no Palácio dos Campos Elíseos,
duas caixas para doações.
“Ao tomar conhecimento
da Campanha de Arrecadação, vi uma oportunidade de ação solidária na
região. Espero que a nossa
cooperação ajude a quem
precisa e que unidos possamos contribuir positivamente para a sociedade”
comentou Bianca Costa,
analista sênior de projetos
do Sebrae-SP.
Conheça aqui os pontos
de arrecadação e como
você pode colaborar:

• Museu da Energia: Alameda Cleveland, nº 601;
• Sebrae-SP: Avenida Rio
Branco, n° 1269 (Palácio
dos Campos Elíseos);
• Minuto Corretora de Seguros: Alameda Barão de
Limeira, nº 621.

Foto: Divulgação

zes as pessoas não têm
tempo livre para levar
aquelas roupas e objetos
já sem uso para doação
no horário em que as
instituições funcionam,
ou não conhecemos um
local que possa recebê-las. Tantas outras vezes,
temos vontade de ajudar
e não sabemos do que estão realmente precisando”
afirmou Simone Victorino
Pepe, da Associação Campos Elíseos +Gentil.
Foi pensando em situações como esta que a
Rede de Parceiros, já no
primeiro ano da Campanha, após duas empresas
manifestarem interesse
em participar, ampliou

Foto: Divulgação

Formada em 2015 pela
Base da Polícia Militar
do Estado de São Paulo,
Primeira Igreja Batista,
Escola Estadual Conselheiro Antônio Prado e Associação Campos Elíseos
+Gentil, a Rede de Parceiros do Campos Elíseos é
um grupo de instituições
que tem como objetivo
promover ações que beneficiem a comunidade
do bairro.
A proposta do grupo é
promover ações e campanhas solidárias de arrecadação de roupas, alimentos e itens que durante o
ano serão destinados para
instituições do entorno.
“Sabemos que muitas ve-

Foto: Divulgação

+ Solidariedade. Muito além de uma campanha pontual realizada no período do inverno, a Rede
de Parceiros de Campos Elíseos promove ações solidárias durante todo o ano

Bianca Costa, do Sebrae-SP, que aderiu que a campanha este ano ao lado das
caixas de arrecadação

O Museu da Energia também aderiu
a campanha
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Por que nas árvores?

Como cuidar de seu bairro

1º - Por meio do aplicativo
Campos Eliseos +Gentil,
disponível gratuitamente na App Store e Google Play, ou do site www.
camposeliseosmaisgentil.
com.br, neles é possível
acompanhar as informações da Associação e também enviar seus alertas
sobre as necessidades do
bairro.
2º - De segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00
e das 14h30 às 17h00, a
Associação está aberta
para receber qualquer
demanda relativa a conservação e manutenção
dos espaços públicos do
bairro.
3º - Mensalmente são realizados encontros com
moradores, comerciantes

e instituições do entorno, interessados em buscar juntos soluções de
melhoria para Campos
Elíseos. Confira os dias e
horários dos encontros:
Encontro com moradores - acontece toda última quinta-feira do mês,
às 19h00.

Por Sonia Bongiovanni
Foto: Divulgação

Para facilitar a solicitação
destas ações e a busca
por soluções, a Associação oferece três caminhos
bem eficazes:

Encontro com comerciantes – toda quarta
quinta-feira do mês.
Para saber os locais dos
encontros promovidos
pela Associação acesse
o site: www.camposeliseosmaisgentil.com.br/
eventos
A Associação Campos Elíseos +Gentil, é composta
por moradores, comerciantes, trabalhadores e
instituições da vizinhança e a participação de
todos para construção
de um bairro melhor é
fundamental.

Foto: Divulgação

Com o objetivo de promover ações de melhoria
em conservação e manutenção dos espaços públicos com a colaboração
de moradores, comerciantes, trabalhadores e
pessoas que frequentam
o bairro, a Associação
Campos Elíseos +Gentil
abre suas portas diariamente na Alameda Barão
de Piracicaba, 627B.
Pode ser o acumulo de
lixo e entulho nas calçadas, um buraco na rua, a
falta de iluminação nos
postes, os bueiros entupidos e necessidade de
poda de árvores, a Associação se propõe a receber estas ocorrências
e fazer a ponte entre os
órgãos públicos competentes, as demandas
apresentadas e os moradores, para sua solução,
compartilhando o andamento e resoluções com
o solicitante e, também,
todos os moradores do
bairro.

Sede da Associação localizada na Alameda Barão de Piracicaba, 627B

Entulho colocado junto a raiz da árvore localizada na rua Dr. Carvalho de Mendonça, nº 40, próximo
ao cruzamento com a rua Adolfo Gordo

Andando pela cidade
uma pergunta não me sai
da cabeça.

setos, atenuam ilhas de
calor, isso para lembrar o
mínimo.

embalado para coleta! Ele
não precisa de “sombra e
água fresca”.

Por que as pessoas jogam
lixo nas árvores? Por que?
Será que elas não gostam
das árvores?

Então, qual é a lógica? O
que faz as pessoas acharem natural jogar ali - justo naquele pedacinho de
terra – o lixo e o entulho?

Logo penso que todo
mundo sabe da fundamental importância destes seres vivos (sim, árvores são seres vivos) para
uma cidade como São
Paulo.

Aqui no Campos Elíseos,
felizmente temos muitas
árvores. Repare na árvore
mais próxima de você, no
seu caminho, na calçada
do comércio que você frequenta. Ela tem lixo?

Todos nós: moradores,
trabalhadores e frequentadores do bairro; devemos refletir com muita
responsabilidade sobre
esta questão e, claro, partir para ação.

E que nossas valentes árvores urbanas, mesmo
maltratadas, nos oferecem: beleza, sombra, flores, filtragem e remoção
de gazes, frutos, abrigo
para passarinhos e in-

Muitas vezes, vejo as
pessoas jogando o lixo
especialmente copinhos,
papéis e bituca no entorno das árvores. No pé das
nossas árvores se coloca
de tudo, inclusive o lixo

Precisamos interromper o
gesto automático de colocar o lixo no canteirinho
da árvore. Afinal, a gente
gosta, quer e precisa das
árvores!
Fale sobre isso no trabalho, no condomínio, no
bar em qualquer lugar.
E adote uma árvore!
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Discreto sobrado abriga
autêntica culinária peruana

O bairro do Campos Elíseos está repleto de opções
para quem busca boa comida e música

Por Aline Gattoni

Quem passa pelas ruas
agitadas do Campos
Elíseos durante a semana
nem imagina que por
aqui, muito além do
trabalho, também há
espaço para gastronomia,
música e bom papo. Isso
porque o bairro abriga
diversas opções de bares
e restaurantes que ficam
cheios quando bate
aquela fome no almoço,
no happy hour com os
amigos e aos finais de
semana. Nesta edição do
Jornal do Campos Elíseos
apresentaremos o Boteco
da Dona Tati, onde a boa
mesa ganha a companhia
do samba:

Comandado pela simpática Dona Tati junto com
seu filho, Thiago Martins

Autêntico ceviche peruano pode ser apreciado no bairro
Foto: Fernando Eduardo

Sobre o Boteco:
Fundado em 2001, o
boteco da Dona Tati hoje é
o local para quem procura
um bom prato somado a
música popular brasileira,
em especial o samba. Toda
semana, especialmente
aos sábados, o boteco
apresenta uma agenda
diversificada de grupos
musicais
que
fazem
a alegria dos seus
frequentadores com um
repertório de sambas
antigos.

Foto: Aline Gattoni

Entretenimento e
gastronomia

Feijoada da Dona Tati, servidas às quartas e sábados
durante o almoço

Guimarães, o boteco
oferece as porções típicas
de um bom bar, com
destaque para o bolinho
de abóbora com carne
seca e uma concorrida
feijoada
servida
no
almoço, às quartas e
aos sábados. Como diz
a Dona Tati “falam que
minha feijoada já está
famosa”. Outro destaque
gastronômico
no

cardápio da casa são os
hambúrgueres artesanais,
criados pelo próprio
Thiago. Entre as cinco
opções
apresentadas
no menu, a mais pedida
é o de Bacon: blend de
fraldinha com bacon,
muçarela, bacon fatiado
e uma plaqueta de
parmesão torrado com
alho e orégano.
Quer conferir?
Então programe-se:

Foto: Fernando Eduardo

Onde: Alameda Eduardo
Prado, 129d - Campos
Elíseos, São Paulo - SP,
01218-010

Um dos lanches mais pedidos do boteco, o hambúrguer “Bacon”
se destaca pelo seu sabor

Horário de
funcionamento: terça a
sábado, a partir das 11h.
Informações
(11) 98681-1863

Quem encara a discreta
fachada avermelhada do
sobrado do Sabor Latino,
restaurante que funciona
nos Campos Elíseos aos
fins de semana, não pode
imaginar que ali dentro é
possível apreciar a verdadeira gastronomia peruana.
A cozinha do local é comandada por Elena Bertha Suárez Corsino, de
65 anos, nascida no país
latino conhecido por uma
culinária marcante e muito elogiada ao redor do
mundo.

mente reuniu em São
Paulo a fome e a vontade
de comer.
Em 2012, nasceu a ideia
de um “empreendimento
familiar de gastronomia
latino-americana”, como
a peruana denomina. Inicialmente, mãe e filho serviam petiscos e drinques
típicos em eventos, sob
encomenda.

Tudo começou quando
Elena chegou ao Brasil,
em 2004, para conhecer
seu primeiro neto, filho de
Marco - por sua vez, seu
filho mais velho.

O sucesso foi tanto que,
a pedido dos clientes, foi
criado um evento mensal
de culinária caseira peruana, realizado sempre
aos domingos na própria
casa da família. “A experiência caiu no gosto da
vizinhança e passou a ser
todo domingo e, depois,
aos sábados e domingos”,
conta Elena.

Formada em cozinha e
confeitaria em Lima, ela
já era proprietária de um
pequeno restaurante no
Peru. Como seu filho mais
novo, Martin, era garçom
e bartender, ela literal-

A cozinheira afirma que
sempre se sentiu acolhida
pelo bairro, pela vizinhança, pelo comércio e pela
zona residencial dos Campos Elíseos. Elena comemora, ainda, o fato de ser

responsável por uma das
poucas opções de almoço
familiar da região aos fins
de semana.
Agora, ela espera servir
de inspiração para outros empreendedores no
bairro, como já aconteceu
com o caso de alguns amigos que eram clientes e
abriram negócio na área.
Diz que também quer “estar inserida no bairro com
mais comprometimento
com as coisas que acontecem por aqui”.
A matriarca não descarta a
possibilidade de expandir
o serviço para outros dias
da semana. Só nos resta
torcer por essa chance de
apreciar ceviches, piscos e
outras delícias em plena
segunda-feira.
Sabor Latino
Onde: Alameda Ribeiro
da Silva, 762.
Tel. (11) 3661-0399
Horário de atendimento: sábados e domingos,
das 12h às 16h.
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Propósito... para que?
Por Neto Santos, Master Coach de Alta Performance e MBA em Gestão Estratégica de Negócios
de domingo por exemplo aparece, quando, ao
suspender as obrigações
e a correria da semana, a
pessoa se dá conta de seu
vazio interior.
Para reforçarmos ainda
mais a importância do
propósito, cabe falarmos
do conceito de Picos de
Performance, desenvolvido e estudado por Charles
Garfield. Este conceito diz
respeito ao fato de uma
organização ou indivíduo
atingirem momentos de
máxima performance. Esses indivíduos são chamados de Peak Performers.
Foi descoberto que eles
partilham características
em comum baseadas em
cinco princípios, a saber:

O vazio existencial é típico da sociedade moderna
onde o homem faz aquilo que lhe determinam
em detrimento do que
ele deveria fazer. Muitas
vezes esse vazio é preenchido com o poder financeiro, o prazer físico ou o
entorpecimento mental,
que pode levar até ao
suicídio. Obviamente que
o mundo não é perfeito
como gostaríamos, porém, como diria o filósofo
alemão Nietzsche, “quem
tem um porquê para viver
pode suportar quase todo
como”. Afinal, segundo
Francesc Miralles, “o ser
humano não precisa de
uma existência tranquila,
mas sim de um desafio
para exercitar seus talentos e lutar”. E os talentos,
quando empregados na
sua potencialidade máxima nos dão uma vida
plena e repleta de significado.

2 – Buscar resultados em
tempo real: toda ação
deve aproximar o indivíduo do seu objetivo.

Aquela famosa neurose

1 – Ter uma missão motivadora: ter uma missão
pessoal que enfatize seu
propósito de vida.

3 – Construir um mapa
do sucesso: desenvolver
planos que contêm ações
e estratégias necessárias
para atingir os objetivos
com qualidade e rapidez.

É importante estimularmos em nós emoções
positivas que nos permitam superar as adversidades diárias com mais
serenidade e resiliência.
Foi descoberto através
de pesquisas que certas
emoções positivas como
alegria, contentamento,
interesse e amor possuem
a capacidade de expan-

Imagem ilustrativa

4 – Estabelecer conexões
genuínas: estabelecimen-

to de relacionamentos
genuínos.
5 – Praticar a autogestão
por meio da supremacia:
capacidade de gerir a si
mesmo, administrando
emoções, comportamentos, tendo como parâmetro a sua própria performance.
Veja que o primeiro princípio (ancorado no propósito) é o alicerce para os
outros. Importante salientar que o sentido da vida é
próprio de cada indivíduo
e pode se converter e mudar ao longo dos anos. O
homem que enfrenta seus
problemas e converte
suas metas em atividades,
segundo o autor do livro
Ikigai, Francesc Miralles,
“poderá olhar para dentro
de si com paz interior ao
envelhecer pois terá um
acúmulo de vivências e
experiências que lhe mostrarão que viveu por algo
e para algo”.

Ter um propósito bem definido é importante para
a vida profissional e pessoal. Foto Pexels

dir nosso repertório de
pensamentos e ações e
construir nossos recursos
pessoais, tanto os físicos
quanto os intelectuais,
sociais e psicológicos. A
expansão do bairro de
Campos Elíseos permite

vivenciar algumas dessas
emoções. Com seus teatros, um SESC inovador,
um Centro de Exposição e
uma programação cultural diversa, os moradores
tem um cenário propício
para reunir seus fami-

liares, colegas, amigos e
vizinhos para aproveitar
esses espaços e momentos de confraternização e
expansão cultural.
http://netosantos.sbcempresas.com.br
(11) 96654-0353

Foto: Divulgação

Napoleon Hill é um renomado autor na área de
desenvolvimento pessoal.
Segundo ele, não existe
esperança de sucesso para
quem não tem um objetivo central, uma meta
definida, um propósito.
Segundo uma pesquisa
do livro “O que não ensinam em Harvard”, 3% dos
egressos da universidade
de Harvard, após décadas, tinham uma fortuna
maior que os outros 97%.
Esses 3% tinham metas e
um propósito bem definidos para suas vidas. Tanto
para empresas como para
os indivíduos não saber
onde querem chegar nem
o que buscam exatamente significa desperdiçar a
maior liberdade humana:
a escolha de como irá enfrentar as circunstâncias,
a escolha de seu próprio
caminho.

Ruas tranquilas aos finais de semana no Campos Elíseos são um convite a novas experiências pelo bairro
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O Museu da Obra Salesiana: suas marcas e origens
Por Rodrigo Oliveira

Os Salesianos têm uma
profunda ligação com
a história do Brasil, com
destaque para a cidade
de São Paulo, auxiliando
no setor educacional e
cultural, além da preparação na área profissional.
No início, os alunos dos
Salesianos eram filhos de
imigrantes
recém-chegados na cidade de São

familiares. Mas mudanças
ocorreram e atualmente,
o MOSB mantém viva a
memória de fatos relevantes da história de São
Paulo, como a Revolução
Constitucionalista, e os
grandes feitos do Liceu
Coração de Jesus.
Exposição 200 anos do nascimento de Dom Bosco

Paulo que vieram para
trabalhar nas lavouras de
café. Neste período, devido a diversas doações, foi
fundado o Museu de Zoologia vinculado ao Liceu.
Anos depois, na década

de 1980, os laboratórios
de Física, Química e Biologia passaram a fazer parte
do acervo deste museu,
que sobreviveu até 2005
recebendo somente a visita dos estudantes e seus

Viva+por aqui
Programação cultural

Policia Militar: 190
Subprefeitura Sé:
(11) 3397-1200
Guarda Civil
Metropolitana: 153
SAMU: 192
Corpo de Bombeiros: 193
Prefeitura de São Paulo:
poda de árvore; tapa-buraco na rua; limpeza de bueiro/boca de lobo; solicitação
de coleta de entulho/coleta
de grandes objetos.
Telefone: 156
Site: www.sp156.prefeitura.
sp.gov.br
Sabesp: vazamento.
Telefone: 195
CET: sinalização de trânsito.
Telefone: 1188
Coleta de lixo/orgânico Empresa Loga: caso não
ocorra a coleta de lixo
orgânico/reciclável no dia e
o horário determinado.
Telefone: 0800-770-1111

Teatro Porto Seguro
Confira a programação no site:
www.teatroportoseguro.com.br
Espaço Cultural Porto Seguro
Confira a programação no site:
www.espacoculturalportoseguro.com.br
Alameda Barão de Piracicaba, 610
Campos Elíseos | São Paulo
Fone (11) 3226-7361
Cia da Revista
www.ciadarevista.art.br
Alameda Nothmann, 1135 |Campos Elíseos
Fone: (11) 3791-5200
Memorial da Resistência
www.memorialdaresistenciasp.org.br/
memorial
Largo General Osório, 66
Santa Ifigênia | São Paulo - SP
Fone: (11) 3335-4990

Não deixe de visitar o Museu da Obra Salesiana.
Endereço: Alameda Dino
Bueno, 285. Horário de
funcionamento: de terça
a sexta-feira das 9h às 16h
(entrada gratuita mediante agendamento prévio
através da página do Facebook ou pelo e-mail:

museu@liceusp.com.br).
Para mais informações,
basta acessar as redes sociais do museu ou entrar
em contato através do telefone: (11) 3337-2916.
Foto Divulgação

Comércio, hoje mais conhecido como Liceu Coração de Jesus, sendo que
desde 13 de novembro
de 2008, foi denominado
“Museu da Obra Salesiana
no Brasil”.
Foto Divulgação

Localizado no bairro Campos Elíseos, o Museu da
Obra Salesiana do Brasil
(MOSB), é mais um dos
pontos culturais de grande riqueza do bairro, e tem
uma trajetória que inclui
como principal objetivo a
preservação da memória
paulista e os bons ensinamentos aos jovens. Os
Salesianos é uma Congregação religiosa da Igreja
Católica fundada em 1859
por São João Bosco, oficializada no catolicismo
em 1874 pelo Papa Pio IX.
Chegaram ao Brasil em
1885, onde edificaram o
Lyceu de Artes, Ofícios e

O MOSB fica anexo a escola
Liceu Coração de Jesus no
Campos Elíseos

Primeiro Rua Aberta
Campos Elíseos
Acontece no dia 16 de setembro, domingo, o primeiro
evento Rua Aberta Campos Elíseos, que será realizado na Alameda Barão de Limeira, entre a rua Helvétia
e Alameda Glete, das 10h às 17h. Durante o encontro,
que contará com diversas oficinas, música e gastronomia, também haverá um mutirão para a construção de
um novo parklet da Barão de Limeira.
Segundo os organizadores do evento, o parklet da Barão será construído por moradores e comerciantes do
bairro com o objetivo de resgatar a convivência e a ocupação do espaço público.

Theatro São Pedro
Confira a programação no site:
www.theatrosaopedro.org.br
R. Albuquerque Lins, 207 | Campos Elíseos
Fone (11) 3661-6600
Sala São Paulo
Confira a programação no site:
www.salasaopaulo.art.br
Praça Júlio Prestes, 16 | Campos Elíseos
Fone (11) 3367-9500

SESC Bom Retiro
Confira programação no site:
www.sescsp.org.br/unidades
Alameda Nothmann, 185 | Bom Retiro
Fone (11) 3332-3600

Teatro Escola Macunaíma
Confira a programação no site:
www.macunaima.com.br
Rua Adolfo Gordo, 238 | Barra Funda
(11) 3217-3400

Complexo Cultural Funarte SP
Confira a programação no site:
www.funarte.gov.br
Alameda Nothmann, 1058 | Campos Elíseos
Fone (11) 3662-5177

Núcleo Experimental
Confira a programação no site:
www.nucleoexperimental.com.br
Rua Barra Funda, 637 | Barra Funda
Fone (11) 3259-0898

O evento Rua Aberta é uma iniciativa do projeto Reviva
Campos Elíseos, que nasceu da vontade de moradores
e comerciantes do bairro em transformar a região em
um lugar melhor para morar, trabalhar, viver e conviver.
O projeto conta com o apoio da Associação Campos
Elíseos +Gentil e a Consultoria Places for us. Participe
também desta grande festa.
Espaços para todos
Os parklets surgiram em São Francisco, nos Estados
Unidos, em 2005. São espaços públicos de lazer e convivência construídos no lugar de uma ou duas vagas de
estacionamento de automóveis em vias públicas. São
uma extensão da calçada, uma espécie de mini praça
que pode ser usufruído por qualquer pessoa que passa
pelo local. Segundo informações da Prefeitura de São
Paulo, o primeiro parklet da cidade foi inaugurado em
2013, dando início ao processo de regulamentação que
culminou em um Decreto municipal (n°55.045/14) em
vigor desde abril de 2014. Ainda segundo a administração municipal, São Paulo conta hoje com 131 parklets
implantados, sendo 105 privados e 26 públicos.

