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Campos Elíseos oferece
programação cultural
diversificada e de qualidade
para todos os gostos

Bolsas de estudo
oferecem mais
oportunidades para
crianças, jovens e adultos
Colégio Liceu Coração de Jesus beneficia alunos com
bolsas parciais e integrais que garantem acesso a
uma educação de qualidade. Saiba mais na página 7.

Projetos estimulam a
cidadania e a integração
dos moradores
Vila Limpa e Rua Aberta são algumas iniciativas
da região que mobilizam os moradores em prol da
zeladoria e do resgate à convivência e ocupação do
espaço público. Confira na página 6.

Atividades realizadas
na Praça Princesa
Isabel promovem
cultura e lazer
Leia na página 8.

O

histórico bairro de São Paulo faz parte do legado cultural da cidade e conta com espaços diferenciados
para diversão e lazer, como o tradicional Theatro São Pedro e o emblemático Memorial da Resistência.
Confira na página 4 um roteiro completo de atividades que podem ser realizadas durante a semana ou aos finais de
semana, por adultos, crianças e até por toda a família.
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Conheça o Délices de Chocolat: sustentabilidade
e empreendedorismo no centro de São Paulo

P

assear pelo centro de São Paulo com um olhar
atento é observar lugares que nos remetem a um
passado de residências luxuosas, consideradas verdadeiras obras de arte arquitetônicas. E um deles está

localizado nos Campos Elíseos: o Casarão Dino Bueno.
O local, construído em 1895, foi residência de
Dino Bueno, barão do café e governador interino de
São Paulo em 1927, e permaneceu como residência

de sua família até a década de 1930. De lá para cá,
passou a ser alugado para diversos fins, sevindo, até,
de pensão católica, quando foi chamado de Pensionato Auxilium.
Em 1975, após anos de deteriorização, foi adquirido pela Porto Seguro, que realizou um trabalho de
restauro no interior e exterior do espaço, finalizado
em 1993. Veja algumas curiosidades sobre o imóvel:
• Na entrada e nas sacadas, o piso é composto por belos azulejos hidráulicos;
• A porta principal conta com o brasão da família de
Dino Bueno jateado no vidro;
• O piso original de madeira foi mantido;
• No térreo e no corredor superior, as paredes são decoradas com pinturas antigas e restauradas;
• Os objetos da casa foram restaurados e mantidos em
uso, como a mesa do salão principal e os tapetes persas.

Descarte correto de lixo: dever de todos

D

esde a infância ouvimos falar que lugar de lixo é no
lixo. Hoje, com o aumento da urbanização, o assunto deve estar na pauta das prioridades do dia. Nos Campos Elíseos, a questão do lixo é levada a sério. Além do
programa Vila Limpa, há inúmeras iniciativas de conscientização realizadas pela Associação Campos Elíseos
+Gentil em parceria com os moradores e comerciantes.
“Um bairro limpo e bonito depende da atitude responsável de todos. Por isso, divulgo bastante o
assunto no meu prédio e na rua. Em parceria com o
pessoal da Associação, coloquei cartazes com horários
e dias nos quais as coletas domiciliar e seletiva são realizadas, para que meus vizinhos se conscientizassem
e colocassem o lixo da maneira correta. O pessoal está
começando a aderir e todos ganham com isso, pois o
bairro melhora”, afirma Suzana Elesbão, moradora dos
Campos Elíseos há 22 anos.
A Loga – Logística Ambiental de São Paulo – é
a empresa responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos. A empresa sugere algumas dicas simples para melhorar a qualidade
desse serviço e contribuir com o meio ambiente:
• O saco de resíduos deve ser colocado na calçada
duas horas antes da passagem do caminhão;
• Se o caminhão passa à noite, o saco pode ser deixado
na calçada a partir das 18h;
• O saco plástico de resíduos colocado sobre o portão,
na rua ou sobre muretas, dificulta a coleta e frequentemente arrebenta, causando sujeira. O correto é dei-

descartá-los;
• Separe os resíduos orgânicos dos recicláveis, contribuindo para que o lixo tenha menor impacto ao
meio ambiente.
Quando você segue essas orientações, pode evitar inúmeros problemas:
• Entupimento de bueiros e bocas de lobo que causam
alagamento nas ruas e enchentes;
• Lixo espalhado na rua;
• Proliferação de doenças;
• Desvalorização do seu imóvel e estabelecimento.

xá-lo na calçada ou em um lugar de fácil acesso para o
coletor, e fora do alcance de animais;
• Aproveite bem o saco, mas não o encha até a boca,
deixe um espaço para que ele possa ser amarrado
com firmeza;

Um bairro limpo e bonito depende da
atitude responsável de todos. Por isso,
divulgo bastante o assunto no meu prédio
e na rua.
• Antes de descartar o resíduo, remova o excesso de
água e de outros líquidos;
• Embrulhe os cacos de vidros, lâmpadas quebradas
ou objetos pontiagudos em folhas de jornais, antes de

Informações importantes aos comerciantes
Desde 5 de novembro e 2010, conforme decreto 51.907, os estabelecimentos comerciais que geram
mais que 200 litros de resíduos por dia, são considerados grandes geradores e devem contratar uma empresa especializada para coleta, transporte, tratamento e
destinação final de resíduos.
Dica importante: Quando você faz a separação
dos resíduos orgânico e reciclável, consequentemente,
a quantidade de insumos reduz e você ainda contribui
para o meio ambiente.
Quando é minha coleta?
No site da Loga, é possível verificar, de acordo
com o seu endereço, os horários da coleta dos resíduos
orgânicos e recicláveis. Basta acessar:
www.loga.com.br/content.asp?CP=LOGA&PG=LG_C02

Por Edméia Vieira Bernardo Rodrigues

Reprodução Facebook Délices de Chocolat

Foto: São Paulo Antiga

Casarão Dino Bueno: preservação do patrimônio histórico

T

odos nós sabemos sobre dificuldades de se tornar
empreendedor no Brasil. Entretanto, em um cenário com poucas perspectivas de emprego, muitos
brasileiros veem na possibilidade de abrir o próprio
negócio uma luz no fim do túnel. O paulistano mais
atento se surpreenderia com o número de empreendedores que existem nos Campos Elíseos. Hoje, vou fa-

lar de um restaurante que não é bom, e sim, delicioso!
É o Délices: O bistrô do Francês que eu chamo,
carinhosamente, de Delícias da Fran, e que todos conhecem como o restaurante do Francês.
Conversei com a Fran, proprietária do restaurante com seu marido Philippe – o Francês –, para
saber mais sobre os passos, as alegrias e as dificuldades do Délices.
Tudo começou há cinco anos e meio com uma
doceira e o seu famoso pão de mel e bolos, em uma
portinha na Alameda Dino Bueno. Eles, rapidamente,
notaram que isso era pouco: teriam que arriscar ou
fechariam as portas. Buscaram informações, recorreram aos bancos e sabiam que teriam que investir em
espaço e equipamentos maiores. Para a nossa sorte,
começaram a servir almoços e sobremesas.
Hoje, servem em média 100 pratos por dia e há
um ano reformaram o espaço físico.
O cardápio – O prato fixo de destaque é a costelinha, sagrada das quintas-feiras. Toda primeira sexta-feira do mês tem camarão empanado ao creme de
catupiry. Outro prato aclamado é o salmão com creme
de brócolis (nham, nham). E, para finalizar, há sobremesas, que fazem a alegria de todos: torta de maçã,
petit-gateau e nessa casa não pode faltar o pão de mel.
Diferencial – O Délices de Chocolat pensa para

além do comércio, adotando algumas atitudes sustentáveis, como:
• A definição de ter um prato único para evitar o
desperdício;
• Cuidado e respeito com o alimento desde a compra,
manipulação e a mesa do cliente;
• Descarte adequado do lixo, embora essa conduta pareça óbvia para todo cidadão;
• Os canudos, copos de plástico e saquinhos para colocar os talheres foram abolidos;
• Existe uma salinha bem aconchegante para relaxarmos antes de retornarmos ao trabalho. É o cantinho
stress free;
Espaço de economia colaborativa – Que tal
comprar peças diretamente do artesão e fugir do consumo apelativo? Às quartas e quintas-feiras, das 11h30
às 15h00, há no restaurante um espaço que fortalece a
economia afetiva e colaborativa, com lindas peças artesanais e ênfase no crochê. #comprodequemfaz
Vamos almoçar?
Délices de Chocolat
Alameda Ribeiro da Silva, 55
Telefone: 5071-6730 / 2373-8513
E-mail: delicesdechocolat@gmail.com
Instagram: @delices.dechocolat

Tel.: (11) 3826-6477
pestrada@penaestrada.org
www.penaestrada.org

Especializada na elaboração, assessoria e gerenciamento
de projetos educacionais por meio da criação de espaços
de aprendizagem e equipamentos lúdico-educacionais,
programas educativos regulares não formais, roteiros
culturais, estudos do meio, oficinas pedagógicas e eco
oficinas, eventos de lazer/educativo e formação vivencial.
Alameda Ribeiro da Silva, 766 | Campos Elíseos | São Paulo/SP
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Memorial da
Resistência: vale
a pena a visita

A moradora Aline Gattoni fala sobre as
belezas culturais dos Campos Elíseos
beleza ímpar dos Campos Elíseos, com seu valor urbanístico e
arquitetônico inestimáveis, atraíram a
jornalista Aline Gattoni, de 41 anos, para
o bairro há 11 anos.
“A proximidade de grandes empresas, além da facilidade de acesso,
me atraem. Moro desde os 15 anos na
região central e, na época em que me
mudei para cá, trabalhava na Folha de
S.Paulo”, afirma.
Hoje casada e com uma filha de 5
anos de idade, Aline aproveita o bairro
de maneiras distintas, seja nas atividades culturais do Sesc Bom Retiro, seja
curtindo momentos ao ar livre do Jardim da Luz ou em belo passeio pela Chácara do Carvalho.

Sala São Paulo
Confira a programação no site:
www.salasaopaulo.art.br
Endereço: Praça Júlio Prestes, 16
Fone: (11) 3367-9500

“Um povo sem memória é um
povo sem história. E um povo sem
história está fadado a cometer, no
presente e no futuro, os mesmos erros do passado”.
O famoso pensamento da historiadora brasileira Emília Viotti da
Costa define o quão importante são
espaços – públicos e privados – destinados à memória do povo brasileiro. E um dos mais célebres é o Memorial da Resistência, dedicado à
preservar referências das memórias
e da repressão políticas do Brasil republicano, principalmente, no período que compreende o regime militar.
Localizado no antigo prédio de
uma das polícias políticas mais violentas do país – O Departamento
Estadual de Ordem Política e Social
de São Paulo (Deops) – o Memorial
abriga documentos sobre resistência,
controle e repressão política, além de
projetos e exposições culturais e educativas, sessões de cinema, debates e
intervenções artísticas.
É possível realizar visitas educativas mediante agendamento prévio, de terça-feira a domingo.

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

Serviço:
Memorial da Resistência
www.memorialdaresistenciasp.org.br
Largo General Osório, 66, Santa Ifigênia
Fone: (11) 3335-4990

ampos Elíseos, um bairro que ajudou a construir grande parte da
história de São Paulo, exala cultura de
seus belos casarões e tem, entre seus
transeuntes, artistas da velha-guarda e
artistas de um novo tempo, todos estes
carentes de espaços culturais para se
expressarem e encantarem plateias.
O bairro abriga hoje alguns teatros; sim, isso é verdade, mas também
já perdeu muitos espaços culturais ao
longo de sua existência.
Nos perímetros de Campos Elí-

Mas fica ainda a ânsia do artista em
se ver rodeado de mais espaços culturais,
para poder ampliar suas oportunidades de
expor seus trabalhos ao público de uma
forma acolhedora para com o mesmo.

Fica a pergunta: seria
a hora de mais espaços
culturais surgirem em
nosso solo e contemplar
seus moradores arteiros
ou não, com seus encantos
artísticos diferenciados e
bem intencionados?

Roteiro por Rodrigo
Oliveira, teatrólogo e
morador do bairro de
Campos Elíseos.

Programação Cultural de Campos Elíseos: divirta-se!

Cia da Revista
Confira a programação no site:
www.ciadarevista.art.br
Endereço: Alameda Nothmann, 1135
Fone: (11) 3791-5200

Espaço Cultural A Próxima Companhia
Confira a programação no site:
www.aproximacompanhia.com.br
Endereço: Rua Barão de Campinas, 529
Fone: (11) 3331-0653

Teatro Porto Seguro
Confira a programação no site:
www.teatroportoseguro.com.br
Endereço: Al. Barão de Piracicaba, 740
Fone: (11) 3226-7300

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

Espaço Cultural Porto Seguro
Confira a programação no site:
www.espacoculturalportoseguro.com.br
Endereço: Al. Barão de Piracicaba, 610
Fone: (11) 3226-7361

Theatro São Pedro
Confira a programação no site:
www.theatrosaopedro.org.br
Endereço: Rua Albuquerque Lins, 207
Fone: (11) 3661-6600

Jornalista dá dicas
de passeios pelos
Campos Elíseos
que agradam
diferentes gostos –
e bolsos!

A

Vida profissional
Aline tem uma extensa – e notável
– carreira como jornalista em importantes veículos de comunicação. Fundadora do Guia da Folha Online, que hoje é
uma publicação de referência quando se
trata de dicas relacionadas à cultura e
lazer, a jornalista também foi editora da
Folha de S.Paulo e trabalhou nos portais
UOL e Catraca Livre, além de ter atuado

Jardim da Luz – O mais antigo parque público da cidade de São Paulo foi
aberto em 1825. Possui espaço para
apresentações, coreto, playground, espelhos d’água, gruta com cascata, pista de cooper, paraciclo, mirante, lagos,
chafariz, exposição permanente de esculturas e museu.
Rua Ribeiro de Lima, 99
Foto: acervo pessoal

C

seos, temos, por exemplo, o Museu da
Energia, o Museu da Obra Salesiana, a
Funarte, o Teatro e o Espaço Cultural
Porto Seguro, que vieram com a missão
de serem pontos culturais fortes e atuantes nas imediações.
Fomos contemplados ainda, com
a belíssima Sala São Paulo e seus concertos de tirar o fôlego. Temos também
o histórico Theatro São Pedro, cujas paredes narram a história viva e pulsante
de parte da classe artística da cidade de
São Paulo.
Podemos nos aprofundar e apresentar os espaços teatrais particulares,
como: Espaço Cultural A Próxima Companhia, o Espaço Cia da Revista, ou, até
mesmo, a renomada Escola de Teatro
Macunaíma. Todos com a missão de cultivar a arte e serem pontos de destaque
na cena cultural paulistana.

Foto: Cibele e Gladys

Foto: Rubens Okamoto

Nosso bairro e os seus anseios culturais

em publicações da Editora Abril. Também foi consultora sênior de relações
públicas para a Samsung e, hoje, é proprietária da agência Forma & Conteúdo.
A paixão pela vida no centro de São
Paulo fez com que Aline se tornasse mais
do que uma moradora do bairro: ela atuou
em projetos que são destaque quando o
assunto é valorização da região.
“Fui assessora de imprensa da As-

Vale uma visita a cada um
dos casarões do bairro,
como o que abriga o Museu
da Energia, na Alameda
Cleveland, 601.
sociação Viva o Centro, atuando na área
de projetos sociais e urbanísticos, além
de voluntária em projetos sociais no
centro da cidade”, comenta.

Sesc Bom Retiro – A unidade possui
uma estrutura completa para quem deseja aproveitar o máximo a diversidade
de atividades culturais e esportivas que
acontecem no espaço.
Alameda Nothmann, 185
Chácara do Carvalho – O casarão no
qual viveu o conselheiro Antônio da Silva Prado, primeiro prefeito de São Paulo, foi desenhado e construído por Luigi
Pucci, o mesmo italiano que projetou o
Museu do Ipiranga. Hoje, no local funciona o Colégio Boni Consilii.
Rua Barão de Limeira, 1379
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temporada de chuvas na cidade
de São Paulo vem acarretando
uma série de problemas e, entre eles, a
queda de inúmeras árvores. Mas, você
sabia que é possível prevenir esta questão por meio de um olhar cuidadoso
para elas? Essa atitude pode fazer com
que acidentes sejam evitados e contribui
para uma cidade mais segura e bonita.
Caso você identifique árvores entre
os fios de eletricidade, tortas, com cupins
ou com risco de queda, acione a vistoria
para poda de árvore. Os moradores do
Campos Elíseos podem fazer a solicitação
pelo site www.camposeliseosmaisgentil.
com.br ou nos canais de atendimento da
prefeitura de São Paulo: telefone 156 ou
https://sp156.prefeitura.sp.gov.br.
Os mesmos canais podem ser utilizados para solicitar remoção de árvores
e galhos já caídos. Caso a queda tenha
atingido a rede de energia elétrica, acio-

ne também a Enel Brasil: 0800-7272196.
Além de ter este novo olhar para
árvores crescidas, é possível contribuir
para uma cidade mais arborizada. A Prefeitura oferece gratuitamente mudas ao
cidadão através da Campanha Permanente de Incentivo à Arborização Urbana. Os pontos para solicitar o serviço estão descritos no site da Prefeitura. Mais
informações: www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/meio_ambiente/arborizacao/index.php?p=254226

Bolsas de estudo oferecem
mais oportunidades a alunos

Rua Aberta: evento mobiliza os
moradores para resgatar a convivência
e a ocupação do espaço público

C

onstruir colaborativamente ações
de melhoria para as ruas do bairro
em um dia de muita diversão, cultura
e interação. Este é o objetivo do evento Rua Aberta: Reviva Campos Elíseos,
que surgiu do desejo de moradores e
comerciantes de promover uma grande festa, resgatando a convivência e a
ocupação do espaço público. “O Rua
Aberta está dentro do Reviva, projeto
no qual fazemos um processo de identificação de pontos viciados e fazemos
diversas interferências, como grafite. A
rua é fechada e os moradores são convidados a divulgar arte e cultura, movimentando o bairro”, afirma Silvio Muiz
Mayrhofer, analista financeiro e morador da região há 15 anos. Neste evento,
moradores da região vendem os seus
produtos de artesanato e alimentação.
A primeira edição do projeto foi

Foto: divulgação Colégio Salesiano Liceu Coração de Jesus

Árvores e chuva: uma combinação
que merece a atenção de todos

realizada em setembro de 2018, na
Rua Barão de Limeira. No evento, foi
construído um parklet, batizado de
“Aconchego do Barão”. Já a segunda
edição aconteceu na Rua Eduardo
Prado, com oficinas para crianças,
música, gastronomia e artesanato. A
próxima edição do Rua Aberta está
marcada para o dia 14 de abril, das
12h às 17h, na Rua João Monteiro.
Participe deste dia divertido!
Para mais informações, acesse a página
do Facebook: Reviva Campos Elíseos

combate ao descarte irregular e a manutenção da limpeza na área.
“O grande desafio é convencer todas as pessoas
que viver em um lugar limpo e organizado é, também,
responsabilidade de cada um”, afirma Ionilton.
Por isso, o trabalho educativo é um forte pilar do
projeto, e abrange desde palestras de educação am-

O grande desafio é convencer todas as
pessoas que viver em um lugar limpo e
organizado é, também, responsabilidade
de cada um.
biental para adultos e crianças, até mobilizações de
moradores para sairem às ruas e fornecerem informações básicas, como locais corretos de descarte, horário da coleta de resíduos e endereço dos ecopontos
mais próximos.
Quem quiser se engajar pode obter mais informações em: www.facebook.com/VilaLimpaBomRetiro

Foto: divulgação Projeto Vila Limpa

P

romover um conjunto de ações integradas entre
comunidade, poder público e empresas privadas
com o propósito de construir novos hábitos de consumo e de descarte de materiais, reduzindo impactos
ao meio ambiente. Este é o objetivo do Projeto Vila
Limpa, realizado no Bom Retiro e em parte de Campos Elíseos.
O projeto, que teve início em novembro de 2018,
contempla as seguintes ruas: Alameda Cleveland, Alameda Dino Bueno, Alameda Barão de Piracicaba, Alameda Nothmann e Avenida Rio Branco.
“Os benefícios são inúmeros, como o desenvolvimento econômico – com a contratação de varredores
e equipe técnica – e o aumento da autoestima dos moradores, que passam a viver e conviver em um bairro
mais organizado”, afirma Ionilton Aragão, idealizador
do projeto.
Nesta iniciativa, que conta com financiamento
da empresa Inova, o objetivo é criar junto à comunidade o senso de responsabilidade compartilhada pelo

Anuncie no Jornal do Campos Elíseos com espaços a partir de R$ 250,00.
Entre em contato conosco, através do e-mail:
camposeliseos@maisgentil.com.br

Anúncio
6,0 x 9,0 cm

U

Projeto Vila Limpa é implantado e ajuda a construir
novos hábitos de consumo e descarte de materiais

Assim como você, milhares
de pessoas lêem esse jornal.

ma das mais tradicionais instituições de ensino de São Paulo, o Colégio Salesiano Liceu Coração de Jesus
também contribui para mudar a vida e
a história do bairro de Campos Elíseos.
A instituição oferece bolsas integrais
para alunos com renda familiar de até
um salário mínimo e meio per capita e
parciais (50%) para até 3 salários mínimos. O critério de seleção também
passa pelo desempenho escolar entre
outros requisitos.
“As bolsas de estudos sempre estiveram presentes no projeto pedagógico
da escola, primeiramente pelo carisma
de Dom Bosco, e também por sermos
Confessional e Filantrópica desde a
nossa Constituição”, afirma Fábio Moraes, Coordenador Pedagógico do Ensino
Fundamental II e Médio.
Segundo Fábio, anualmente, são
beneficiados em média 160 alunos com
bolsas na Educação Básica, da Educação
Infantil ao Ensino Médio, e cerca de 250
alunos no curso noturno de Educação de
Jovens e Adultos. De acordo com o coordenador, 90% dos estudantes moram no
entorno do Colégio e 10% são de outras
localidades, como Pirituba, Vila Nova Cachoeirinha, e, até mesmo, da Zona Leste.
“As bolsas oportunizam a uma
classe social menos privilegiada finan-

ceiramente ou em vulnerabilidade social acesso à educação de qualidade,
bem como promove a inclusão social,
sendo positiva também a convivência
para as trocas de experiências entre os
alunos”, afirma o coordenador. A instituição já teve como alunos Franco Montoro, o ex-presidente do Brasil Jânio
Quadros e o escritor Monteiro Lobato.
Depoimento
Érika Duarte Pedro foi uma das
contempladas pelo programa de bolsas
e cursou o Ensino Médio de 2016 a 2018
no Liceu Coração de Jesus. Ela conta
como ter um ensino de qualidade mudou a sua vida:
“O programa de bolsas é importante para proporcionar aos jovens que
se encontram em diferentes situações
econômicas acesso à educação de qualidade. Fiquei muito feliz quando consegui
a bolsa integral, pois minha família sempre valorizou a educação, mas não tínhamos condições de financiar uma instituição de qualidade. Devido ao programa de
bolsas e ao excelente ensino, conquistei
uma aprovação em enfermagem pelo
Sisu na faculdade federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Também estou na lista
de espera do ProUni na Universidade São
Camilo para o curso de Medicina.”

Anúncio
12,3 x 4,0 cm

Anúncio
12,3 x 8,5 cm
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Praça Princesa Isabel: um local
de harmonia e convivência
Fotos: Acervo pessoal Shirlene Lopes

Atividades realizadas no local por moradores voluntários contribuem para a integração entre as pessoas

A

revitalização da Praça Princesa
Isabel é dever de todos. Pensando
nisso, os próprios moradores dos Campos Elíseos ajudam na realização de atividades gratuitas no espaço de 16 mil m2,
com o propósito de promover integração, socialização e mais vida para o local.
“Temos a ginástica na praça para
todas as idades, um culto ecumênico às
quintas-feiras, ministrado por uma comunidade peruana, e aulas ioga todas
as quintas de manhã com a professora
Neide”, lembra Roseane da Silva Beserra, policial que trabalha há 17 anos no
bairro e faz parte do Programa Vizinhança Solidária.
Segundo ela, as atividades são importantes para a população, pois a região não conta com uma gama extensa
de opções gratuitas e seguras. “Os policiais ficam em torno da praça o tempo
todo para garantir a tranquilidade dos

frequentadores”, reforça.
Para que os espaços sejam usufruidos por todos de maneira organizada, os
policiais organizaram uma agenda para
a utilização da quadra poliesportiva. Há,
também, aulas de ginástica gratuita na
quadra da praça às segundas e quartas-feiras, das 7h30 às 8h15.
Mindfulness
Desde julho de 2017, a praça Princesa Isabel recebe aulas de Mindfulness,
ministradas por Shirlene Lopes, instrutora certificada pelo Mente Aberta (Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da Saúde – UNIFESP), onde atua
como colaboradora.
A iniciativa tem o objetivo de promover um espaço para que a população conheça os princípios da atenção
e consciência plenas (Mindfulness) e
experimente práticas meditativas que

compõem o programa de Qualidade de
Vida Baseado em Mindfulness.
“Sou moradora da região e repassar o que pratico e ensino na praça
pública mais próxima de casa tem sido
uma experiência que faz muito sentido.
Cada grupo é um aprendizado diferente. Fico feliz por contar com o apoio do
Centro Paulista de Mindfulness, da Associação Campos Elíseos +gentil e da
base policial da Praça”, comenta.
As aulas têm, em média, 10 participantes, e a professora chega por volta
das 7:30, horário que pessoas começam
a sair dos albergueres. “Muitos ficam
ociosos e tem sido uma oportunidade
incrível convidá-los para a iniciativa.
Alguns me perguntam: ‘Mas eu posso
entrar lá na quadra?’”, comenta.

público de São Paulo. O plano só não
foi concretizado por conta da umidade
do terreno.
• O monumento Duque de Caxias, do
escultor ítalo-brasileiro Victor Brecheret, foi instalado no local em 1960.
O monumento, feito em bronze, tem
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A Praça está aberta a outras iniciativas de moradores. Para se voluntariar,
basta entrar em contato com a Associação Campos Elíseos +gentil pelo site
www.camposeliseosmaisgentil.com.br.

Curiosidades a respeito da Praça Princesa Isabel
fazem parte da história de São Paulo
Você sabia que:
• A praça recebeu este nome em 19 de
novembro de 1921, como forma de homenagear a princesa que havia falecido cinco dias antes, na França.
• Em 1850, havia um projeto de se
construir no local primeiro cemitério

EXPEDIENTE

48 metros de altura.
• Após a revitalização feita em 2018, a
a praça ganhou novos ares, com espaço cercado para animais de estimação,
parquinho para as crianças, mesas, banheiros, aparelhos de ginástica e uma
disputadíssima quadra poliesportiva.

Baixe o aplicativo e envie seus
alertas com as necessidades de
melhoria do nosso bairro.

