São Paulo, agosto de 2019 – Distribuição gratuita – 6ª Edição

Campos Elíseos: um bairro que
oferece integração, cultura e
lazer no centro de São Paulo
A

ções culturais, iniciativas de zeladoria urbana, ações de conscientização sobre o descarte correto de
lixo e instituições sociais que oferecem serviços à comunidade são apenas alguns dos benefícios de
se morar no bairro que tem, ao mesmo tempo, localização privilegiada e um “ar de interior”

Iniciativas promovem
educação para o
descarte de resíduos
Moradores e comerciantes se unem para revitalizar
pontos viciados de lixo. Saiba mais na página 3.

Dicas culturais
para curtir o bairro
nos fins de semana
Sesc Bom Retiro, Complexo Cultural Funarte,
Casa Don’Anna e Teatro Porto Seguro são opções
de lazer que valem a pena. Confira na página 6.

Instituições
oferecem cursos
gratuitos e serviços
para a comunidade
Na página 2.
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Instituições sociais oferecem serviços à comunidade
D
iversas instituições dos Campos Elíseos oferecem
serviços assistenciais à população. Conheça algumas delas e dissemine a informação. Você pode ajudar
a transformar a vida de alguém!
Abrigo Dom Bosco (Al. Dino Bueno, 735 / (11) 3361-3161)
Atende homens, mulheres e famílias em situação de
risco. O abrigo oferece cama, local para banho e sala
de TV. Os abrigados também podem cozinhar, lavar a
roupa e fazer suas refeições no local, além de levarem
seus animais de estimação.

de dos migrantes como a regularização migratória e
cursos profissionalizantes.

do aquisições para a conquista da autonomia, cidadania
e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

CEI Flor de Lis (Rua General Júlio Marcondes Salgado, 56)
Oferece creche para crianças de 0 a 4 anos. Aceita doações
de alimentos, roupas, material de higiene para as crianças,
materiais pedagógicos, brinquedos pedagógicos e trabalho voluntário. Inscrições e informações: (11) 2776-9664

Instituto Construir (Rua Guaianazes, 143 / (11) 3222-8532)
Presta assistência humanitária à população em situação de rua, oferece espaço de vivência para crianças,
capacita pessoas para retorno ao mercado de trabalho
e desenvolver negócios sociais com produtos ecologicamente sustentáveis.

CEI Campos Elíseos (Rua Ribeiro da Silva, 148 / (11)
3476-8196)
Oferece educação para cerca de 123 alunos.

ASBENE (Al. Barão de Limeira, 742 / (11) 3337-0643)
Associação beneficente com projeto de caráter sócio-educativo em ambiente aberto. Atende crianças de 6
à 12 anos com alto nível de subsistência.

Morada Nova Luz (Rua Helvétia, 234 / (11) 3331-3422)
Moradia para idosos (homens e mulheres), usuários da
rede socioassistencial.

CAMI (Al. Nothmann, 485 / (11) 3333-0847)
Atende imigrantes e refugiados. Presta assistência
na defesa dos direitos humanos dos imigrantes, especialmente no combate ao trabalho escravo e tráfico humano. Realiza ações que promovem a dignida-

Oratório São Domingos (Rua Dr. Elias Chaves / (11)
2839-3145)
Garante proteção social a crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade e risco social, por meio do
desenvolvimento de suas potencialidades, oportunizan-

Oficina Profissionalizante Clube de Mães do Brasil
(Rua Apa, 236 / (11) 3662-1444)
Qualifica profissionalmente pessoas em situação de
vulnerabilidade social, atribuindo-lhes um ofício,
transformando mãos que pedem, em mãos que fazem.
Produz itens como Bolsas, sacolas de supermercado,
portas-objeto, e chaveiros a partir de banners de PVC.
Recanto Nossa Senhora Esperança (Rua Conselheiro
Nébias, 1.588 / (11) 3539-4949)
A ONG atende 60 crianças de 4 a 6 anos e 11 meses no
contra turno escolar.

Agenda de cursos gratuitos. Inscreva-se!

E

studar é bom. Estudar com bolsa integral é melhor ainda! Veja as turmas abertas de cursos
gratuitos na Escola SENAI de Informática e no Instituto Porto Seguro para os próximos meses e inscreva-se!

Curso de Informática
Aulas para interessados com idade a partir de 16 anos.
O curso tem duração de 3 meses. Períodos: tarde e noite

Para fazer a sua matrícula em qualquer um
dos cursos, é necessário comparecer à Escola (Alameda Barão de Limeira, 539 - Santa Cecília) com os
seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade
Mais informações: www.informatica.sp.senai.br

SENAI

Introdução de ferramentas básicas no Windows MS
Office (World, Excel, Internet Explorer)
Início das aulas: 5 de agosto
Horário: manhã (7h30 às 11h30) e tarde (13h às 17h)
Requisitos necessários: idade mínima de 16 anos e escolaridade a partir do 4º ano do ensino fundamental.
Introdução de ferramentas básicas no Windows MS
Office (World, Excel, Internet Explorer)
Início das aulas: 19 de agosto
Horário: manhã (7h30 às 11h30) e tarde (13h às 17h)
Requisitos necessários: idade mínima de 16 anos e escolaridade a partir do 4º ano do ensino fundamental.

Foto: divulgação

Desenvolvimento C# para iniciantes
Início das aulas: 14 de agosto
Horário das aulas: 19h às 22h
Requisitos necessários: idade mínima de 16 anos e escolaridade a partir do 6º ano do ensino fundamental.

INSTITUTO PORTO SEGURO
Auxiliar de Escritório
Realizado em parceria com o Senac. Para se inscrever,
o aluno precisa ter de 16 a 21 anos de idade.
Turmas: das 13h30 às 17h30 ou das 18h00 às 21h30
Atendimento em Cobrança
Realizado em parceria com a área jurídica da Porto Seguro. Inscrições até o dia 5/8/2019.

Formação em Artesanato
Com duração de 4 meses, é indicado para pessoas com
idade a partir de 18 anos que tenham interesse em técnicas artesanais de:
• biscuit: às segundas e quartas-feiras pela manhã;
• bolsas e acabamentos: às segundas e quartas-feiras
à tarde;
• feltro: às sextas-feiras pela manhã;
• revestimento em tecido: às terças e quintas-feiras,
pela manhã;
• pintura em tecido: às terças e quintas-feiras à tarde.
Só é possível inscrever-se em uma atividade por
vez. Os cursos têm em seu conteúdo aulas práticas de
atendimento ao cliente, empreendedorismo e design.
Para se inscrever nos cursos, acesse o portal
institutoportoseguro.com.br ou realize sua inscrição
pessoalmente no endereço Rua Barão de Campinas,
669 – Campos Elísios – São Paulo (SP). Na inscrição
presencial, é necessário apresentar os seguintes documentos: cópia do RG, CPF, comprovante de residência
e do comprovante de renda familiar (de todos que residem no mesmo endereço).

Movimentos no bairro revitalizam pontos viciados de lixo

Este foi apenas o primeiro projeto da instituição, que reúne moradores e voluntários para melhorar a qualidade de vida dos residentes do bairro

A ação foi realizada na esquina da Avenida Rio Branco com a rua Eduardo Prado

D

etecção do problema, conscientização e… Ação. terra, fertilizante, adubo e todos os materiais necesEssa foi a fórmula de sucesso para uma ação sários para a realização da ação. A Prefeitura de São
realizada pelo Templo de Umbanda Caboclo da Mata Paulo também colaborou, e disponibilizou um camipara resolver o problema do lixo que se acumulava nas nhão para o descarte do lixo. Segundo Fred, foram
calçadas do final da Avenida Rio Branco. A instituição duas viagens com o veículo repleto de entulho. O recontou com a solidariedade de seus membros para sultado de tanto trabalho? Não há mais o descarte de
engajá-los em um projeto social que limpou o espaço lixo naquele ponto.
público e deu uma nova vida a ele.
“Percebíamos que muitas
Varremos a rua, cimentamos Trabalho a longo prazo
pessoas jogavam lixo recorrenteos buracos, fizemos a parede A iniciativa deu tão certo que
mente naquela calçada. O volume
esta não foi uma ação isolada do
do jardim... Foi tudo feito à
mão,
com
amor
e
dedicação
de descarte era tanto que nem as
Templo. Foi criado o projeto Limlimpezas quinzenais feitas pela
pando a Praça, que mensalmente
Prefeitura de São Paulo davam conta. Então, nosso atua em alguma praça da região e modifica – para
mentor, o Sacerdote Elias José Cagnoni, pediu volun- melhor – o espaço público. No dia 20 de julho, o foco
tários para transformar aquela realidade e, consequen- foi a revitalização da Praça Padre Luís Alves de Sitemente, a qualidade de vida dos moradores da região”, queira Castro, na Barra Funda. “Este é um ato cívico
comenta Fred Maluhy, gestor de empresas e morador para todos entenderem que é possível transformar
do bairro há 16 anos.
positivamente a realidade. O resultado positivo é
Atendendo ao chamado, cerca de 30 voluntá- consequência do esforço de todo mundo. E essa é a
rios, frequentadores da instituição, levaram plantas, educação por meio do exemplo”, finaliza.

Atitudes que fazem o bem
Outro exemplo de revitalização de ponto viciado de lixo foi realizado no dia 16/6, durante a
3ª Rua Aberta Reviva Campos Elíseos. O evento
foi realizado pelo projeto Reviva Campos Elíseos e
pela Associação Campos Elíseos +gentil.
Com a ajuda de moradores voluntários, foram instalados dois barris de hortas no antigo
ponto viciado de lixo, que antes de sua revitalização recebia diariamente descarte de lixo e entulho.
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tal paulista. “Trazer para a população,
por meio de uma exposição, os impactos dos 120 anos da energia na capital
paulista é essencial para o cidadão reconhecer a evolução de um período tão
relevante no desenvolvimento urbano e
social, e que, inclusive, reflete nos dias
de hoje”, comenta Rita Martins, diretora
da Fundação.
A exposição tem entrada gratuita e
foi viabilizada por meio de aporte proveniente do Edital 01/2018 Modernização
de Museus – Prêmios, promovido pelo
Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

R

odas e Trilhos: Eletricidade nos Transportes é a mais nova exposição em
cartaz no Museu da Energia de São Paulo. Realizada em conjunto com o Museu
dos Transportes e a SPTrans, ela está
disponível para visitação até o dia 5 de
outubro de 2019.
Neste período, os interessados e
entusiastas da vida sobre os trilhos po-

dem conferir a história de bondes, trens
e ônibus elétricos e sua expansão pelo
Estado de São Paulo por meio de painéis,
fotos, documentos e vitrines de objetos.
A exibição faz parte de uma ação
realizada pela Fundação Energia e Saneamento, instituição mantenedora da
Rede Museu da Energia, em celebração dos 120 anos da energia na capi-

Serviço:
Exposição “Rodas e Trilhos: Eletricidade
nos Transportes”
Data: até 05/10/2019
Local: Museu da Energia de São Paulo
Endereço: Alameda Nothmann, 184
Horários 10 às 17 horas
Entrada gratuita
Mais informações: (11) 3224-1489
museudaenergia.org.br

Ações de conscientização sobre o descarte de lixo

P

arceria que transforma o ambiente
urbano. Pensando em como resolver a questão do descarte incorreto
de lixo em Campos Elíseos, a Associação junto com moradores voluntários
buscou a parceria da empresa Loga
para juntos realizarem um trabalho de
conscientização no bairro. No mês de
julho de 2019, eles estiveram na sede
da Loga para receber informações sobre como funciona o processo de reciclagem, quais são os horários da coleta dos reciclados e como funciona a
Operação Cata Bagulho, além de saber
mais sobre os ecopontos.
“A experiência foi fantástica. Todos os moradores deveriam participar e
entender melhor como funciona o descarte do lixo. A Loga nos capacitou para
que fôssemos multiplicadores de informação”, afirma Gisele Souza Reis, que

rários das coletas para cada perímetro.
Outra iniciativa foi a realização
de uma palestra no Auditório do Senai para os comeciantes e moradores,

Alguns moradores nem
tinham conhecimento que
o caminhão do reciclado
passava. Outros, realizam
um trabalho legal de coleta
de reciclagem, armazenando
os item nos prédios para só
colocá-los nas ruas próximo
ao horário de coleta.
mora há 35 anos em Campos Elíseos.
Mas a parceria não parou por aí.
Moradores e funcionários da empresa percorreram as ruas do bairro para
abordar lojistas, zeladores e os moradores sobre os conteúdos aprendidos,
assim como ofereceram panfletos aos
prédios com informações sobre os ho-

quando representantes da Loga explicaram detalhadamente sobre a coleta
de lixo e a Operação Cata Bagulho. “O
lixo é um problema de São Paulo, mas
vejo que os moradores estão tentando
fazer a sua parte. Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido”, finaliza.

Você sabe os horários da coleta de resíduos orgânicos e recicláveis?

Casa Don’Anna:
aproveite o local e
faça uma viagem
no tempo

D

escartar os resíduos orgânicos e
recicláveis da maneira correta é
um dever de todos e um ato de cidadania. Em Campos Elíseos, a empresa responsável por esta tarefa é a Loga. Mas,
você sabe quais os horários da coleta
tanto de orgânicos quanto de recicláveis? É importante anotar esses horários para colocar o lixo na rua próximo
à programação do caminhão, para evitar que os sacos sejam revirados e o lixo
acabe no chão.
“Muitos bairros são divididos em
setores e podem ter variação de um
quarteirão para outro, pois há uma logística estratégica por trás da coleta.
Por isso, para saber o horário certinho, é
preciso fazer uma busca por via no site
da Loga – www.loga.com.br”, informa
Solange Schnaak, Supervisora de Comunicação da empresa.
A coleta é feita em dois turnos distintos, com tipos de coletas diferentes.
No período noturno acontece a coleta
domiciliar e, no período diurno, uma vez
por semana acontece a coleta seletiva.

Imagine um lugar que encanta
pelos detalhes, com um lindo jardim, um ótimo café e, também, com
um requintado restaurante de comida peruana. Agora, imagine que
esse local está ao seu alcance bem
no centro de São Paulo. É a Casa
Don’Anna, localizada no coração
dos Campos Elíseos.
No mesmo espaço, o Café Paulista é ótimo para se encontrar com
os amigos. Já o restaurante AMA.ZO
possibilita vivenciar uma autêntica
experiência peruana em um ambiente inesquecível. O cardápio é assinado pelo chef Enrique Paredes, um
dos 50 profissionais selecionados
para representar a culinária peruana
no mundo.
De tirar o fôlego
O imóvel foi construído entre 1912
e 1914, em um projeto assinado por
Ramos de Azevedo, o arquiteto mais
renomado de São Paulo do início do
século 20. A criação dos vitrais foi realizada por Conrado Sorgenicht, que
também havia criado os vitrais da
Catedral da Sé, em São Paulo.

O que descartar na coleta domicliar
• resíduos sólidos até o limite de 200
(duzentos) litros por dia/domicílio.

Serviço:
Casa Don’Anna
www.casadadonanna.com.br
Rua Guaianases, 1.149
Fone: (11) 3798-2363

Foto: Reprodução Instagram

Bondes elétricos voltam à cidade de SP

Nome da rua

Horário de coleta de resíduos orgânicos Horário de coleta de resíduos recicláveis
Abrangência
(De 2ª a Sábado / Período noturno) (1 vez por semana / Período da manhã)
Rua Adolfo Gordo
Quarta-feira, a partir das 9h25
Alameda Nothmann até Rua Dr. Carvalho de Mendonça
A partir das 19h10
Rua Adolfo Gordo
Quinta-feira, a partir das 10h10
Rua Dr. Carvalho de Mendonca até Alameda Ribeiro da Silva
A partir das 19h10
Rua Adolfo Gordo
Quinta-feira, a partir das 10h10
Alameda Ribeiro da Silva até Alameda Eduardo Prado
A partir das 19h10
Alameda Barão de Limeira
Quarta-feira, a partir das 10h35
Rua Gal Rondon até Rua Helvétia
A partir das 19h20
Alameda Barão de Limeira
Quarta-feira, a partir das 10h00
Rua Helvétia até Alameda Glete
A partir das 19h20
Alameda Barão de Limeira
Quarta-feira, a partir das 10h00
Alameda Glete até Rua João Monteiro
A partir das 19h20
Alameda Barão de Limeira
Quarta-feira, a partir das 9h55
Rua João Monteiro até a Alameda Nothmann
A partir das 19h20
Alameda Barão de Limeira
Quinta-feira, a partir das 9h30
Alameda Nothmann até Alameda Ribeiro da Silva
A partir das 19h20
Alameda Barão de Limeira
Quinta-feira, a partir das 7h50
Alameda Ribeiro da Silva até Alameda Eduardo Prado
A partir das 19h20
Alameda Barão de Limeira
Quinta-feira, a partir das 8h10
Alameda Eduardo Prado até Rua Chácara do Carvalho
A partir das 19h20
Alameda Barão de Limeira
Quinta-feira, a partir das 8h15
Rua Chácara do Carvalho até Rua São Martinho
A partir das 19h20
Alameda Barão de Limeira
Quinta-feira, a partir das 8h15
Rua São Martinho até Rua Lopes de Oliveira
A partir das 19h20
Alameda Nothmann
Quarta-feira, a partir das 8h00
Toda a extensão
A partir das 19h03
Rua Apa
Quarta-feira, a partir das 7h30
Toda a extensão
A partir das 19h45
Rua Barão de Campinas
Quarta-feira, a partir das 8h35
Toda a extensão
A partir das 19h02
Alameda Barão de Piracicaba
Quarta-feir, a partir das 8h05
Toda a extensão
A partir das 19h37
Rua Chácara do Carvalho
Quinta-feira, a partir das 9h10
Toda a extensão
A partir das 20h02
Alameda Cleveland
Quarta-feira, a partir das 8h55
Toda a extensão
A partir das 19h08
Rua Conselheiro Nébias
Quarta-feira, a partir das 9h55
Rua General Rondon até Rua Helvétia
A partir das 18h50
Rua Conselheiro Nébias
Quarta-feira, a partir das 9h55
Rua Helvétia até Alameda Glete
A partir das 18h50
Rua Conselheiro Nébias
Quarta-feira, a partir das 9h55
Alameda Glete até Alameda Nothmann
A partir das 18h50
Rua Conselheiro Nébias
Quinta-feira, a partir das 7h45
Alameda Nothmann até Alameda Ribeiro da Silva
A partir das 18h50
Rua Conselheiro Nébias
Quinta-feira, a partir das 7h45
Alameda Ribeiro da Silva até Alameda Eduardo Prado
A partir das 18h50
Rua Conselheiro Nébias
Quinta-feira, a partir das 7h45
Alameda Eduardo Prado até Rua Dr. Elias Chaves
A partir das 18h50
Rua Conselheiro Nébias
Quinta-feira, a partir das 7h45
Rua Dr. Elias Chaves até Rua Capistrano de Abreu
A partir das 18h50
Largo Coração de Jesus
Quarta-feira, a partir das 8h10
Toda a extensão
A partir das 19h13
Alameda Dino Bueno
Quarta-feira, a partir das 8h05
Toda a extensão
A partir das 19h01
Rua Dr. Carvalho de Mendonça
Quarta-feira, a partir das 9h20
Toda a extensão
A partir das 20h24
Alameda Eduardo Prado
Quarta-feira, a partir das 8h05
Alameda Dino Bueno até Alameda Barão de Piracicaba
A partir das 19h25
Alameda Eduardo Prado
Quarta-feira, a partir das 8h05
Alameda Barão de Piracicaba até Viaduto Eng. Orlando Murgel
A partir das 19h25
Alameda Eduardo Prado
Quinta-feira, a partir das 7h55
Viaduto Eng. Orlando Murgel até Av. Rio Branco
A partir das 19h25
Alameda Eduardo Prado
Quinta-feira, a partir das 7h55
Avenida Rio Branco até Rua Guaianases
A partir das 19h25
Alameda Eduardo Prado
Quinta-feira, a partir das 7h55
Rua Guaianases até Rua Conselheiro Nébias
A partir das 19h25
Alameda Eduardo Prado
Quinta-feira, a partir das 7h55
Rua Conselheiro Nébias até Alameda Barão de Limeira
A partir das 19h25
Alameda Eduardo Prado
Quinta-feira, a partir das 7h55
Alameda Barão de Limeira até Rua Adolfo Gordo
A partir das 19h25
Alameda Eduardo Prado
Quinta-feira, a partir das 7h55
Rua Adolfo Gordo até Rua Vitorino Carmilo
A partir das 19h25
Alameda Eduardo Prado
Quinta-feira, a partir das 7h55
Rua Vitorino Carmilo até Rua Barra Funda
A partir das 19h25
Rua Gen. Júlio Marcondes Salgado
Quarta-feira, a partir das 9h20
Toda a extensão
A partir das 19h02
Rua Capistrano de Abreu
Quinta-feira, a partir das 7h50
Toda a extensão
A partir das 20h07
Rua Barra Funda
Quinta-feira, a partir das 8h30
Toda a extensão
A partir das 21h40
Rua Dr. Albuquerque Lins
Quinta-feira, a partir das 8h35
Toda a extensão
A partir das 21h11
Rua General Rondon
Quarta-feira, a partir das 10h
Toda a extensão
A partir das 19h19
Rua Lopes de Oliveira
Quinta-feira, a partir das 8:15
Até Rua Brigadeiro Galvão
A partir das 21h24
Alameda Glete
Quarta-feira, a partir das 7h45
Até Rua Martim Francisco
A partir das 19h01
Rua Guaianases
Quarta-feira, a partir das 7h55
Até Rua General Osorio
A partir das 19h29
Rua Helvétia
Quarta-feira, a partir das 8h05
Até Rua das Palmeiras
A partir das 19h14
Rua Vitorino Carmilo
Quarta-feira, a partir das 9h30
Até Rua Conselheiro Brotero
A partir das 19h43
Rua João Monteiro
Quarta-feira, a partir das 10h15
Toda a extensão
A partir das 19h45
Praça Olavo Bilac
Quarta-feira, a partir das 9h20
Até Rua Conselheiro Nébias
A partir das 20h59
Rua Pirineus
Quarta-feira, a partir das 7h30
Toda a extensão
A partir das 20h56
Praça Princesa Isabel
Quinta-feira, a partir das 10h50
Até Avenida Rio Branco
A partir das 19h36
Alameda Ribeiro da Silva
Quarta-feira, a partir das 08h55
Até Avenida Rio Branco
A partir das 19h18
Alameda Ribeiro da Silva
Quarta-feira, a partir das 09h20
Até Rua Dr. Carvalho de Mendonça
A partir das 19h18
Avenida Rio Branco
Quarta-feira, a partir das 08h20
Até Rua Vitória
A partir das 18h56
Rua São Martinho
Quinta-feira, a partir das 08h15
Toda a extensão
A partir das 20h04
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cumprimentam e se ajudam. “Mas só
quem mora por aqui sabe disso. Quem
está de passagem não percebe”. Essa
proximidade com outros moradores
faz com que a vizinhança se reúna para
ajudar nos pontos de melhoria, como a
questão do lixo. Para ela, o descarte correto de materiais é uma questão social,
cultural e, também, de educação.

3 dicas de Nelmar Rocha
para curtir o centro da
cidade sozinho ou com os
amigos, sem gastar muito

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

Sesc Bom Retiro
Oferece diversas opções de lazer e
entretenimento gratuitas ou a pre-

As valentes árvores dos Campos Elíseos

S

empre que caminho por nosso bairro, penso no privilégio que é morar,
trabalhar ou conviver em um local planejado como Campos Elíseos. Alamedas
arborizadas e calçadas civilizadas são
diferenciais importantes, que devemos
preservar e melhorar (muuuito). Por falar em alamedas arborizadas… Voltemos
às nossas valentes árvores.
Neste primeiro semestre de
2019, muitas árvores caíram ou foram
removidas. Felizmente, boa parte já
foi substituída.
A gente sabe que as árvores urbanas são fundamentais para a nossa
qualidade de vida, e sabemos também
que elas precisam da nossa ajuda para
sobreviver. Então, vamos ajudar!

comércios de várias alamedas, é possível ver árvores e canteiros com cuida-

ADOTE UMA ÁRVORE!
Adote individualmente ou de maneira compartilhada: com colegas de
trabalho, familiares, turma do bar…
Assim, cada um ajuda um pouquinho e
fica bom para todos, no maior sentido
da palavra.
Adotar uma árvore não é nenhum
processo formal, é só uma atitude que
envolve gostar e cuidar.
Essa atitude já ocorre espontaneamente. Em frente a condomínios e

dores assumidos.
Porém, encontramos também
em nossas alamedas muitas árvores
abandonadas e maltratadas, esperando uma “adoção”.
RTÃO
O CApara
A gente precisaNolhar
asOárDIT
DE CRÉ
vores que estão no nosso entorno e
conversar com os vizinhos e comerciantes para que eles também assumam esta responsabilidade.
Afinal, preferimos morar e frequentar lugares com uma árvore/can-

Sebrae-SP
promove Rodada
de Mentoria para
empreendedores
da música no bairro
dos Campos Elíseos

teiros bem cuidados ou em uma região
com lixo? Fica a reflexão.

N

ços populares. Horário de funcionamento: terças a sextas, das 9h às 21h.
Sábados, das 10h às 21h . Domingos
e feriados, das 10h às 18h.
Alameda Nothmann, 185
Telefone: (11)3332-3600
Teatro Porto Seguro
Localizado na região central, no bairro de Campos Elíseos, o teatro possui
área total de 4.100m², com capacida-

Anúncio
12,3 x 4,0 cm

de para 496 lugares, estacionamento
no local e um café gourmet inserido

Dicas básicas para adotar uma árvore
Espaço: no mínimo, 60 x 60 cm de terra
no entorno.
Limpeza: não pode ter lixo, produtos
químicos (incluindo produtos de limpeza) e fezes.
Água: nos períodos de seca, dê um pouco de água para sua árvore.
Beleza: um canteirinho bonito e bem
cuidado é sempre bem-vindo.

dentro de um Complexo Cultural.

o dia 25 de junho de 2019,
o Centro de Referência em
Economia Criativa – SEBRAE-SP
promoveu, no bairro dos Campos
Elíseos, uma Rodada de Mentoria
para empreendedores da música.
Diversos profissionais voluntários atuantes no setor musical
participaram desta ação, atuando
gratuitamente como mentores
para os empreendedores e colaborarando para o desenvolvimento
dos 40 alunos participantes.
Esta ação faz parte do programa de capacitação Speed Mentoring do SEBRAE-SP. O evento foi
realizado no Centro Nacional de
Referência em Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa – SEBRAE-SP.
Mais informações sobre datas e horários para as próximas
turmas, assim como detalhes sobre
outros cursos podem ser obtidos
no endereço eletrônico: www.escolasebraesp.com.br/agenda/agenda.

Alameda Barão de Piracicaba, 740

Serviço:

www.teatroportoseguro.com.br

Centro de Referência em Economia
Complexo Cultural Funarte

Criativa – SEBRAE-SP

A Fundação Nacional das Artes abri-

Av. Rio Branco, 1269, Campos Elíseos, São Paulo, SP

ga exposições e peças de teatro, além
de shows de dança e de música.
Alameda Nothmann, 1.058

LM STEAK & BURGUER
Restaurante e Hamburgueria

Anúncio
12,3 x 8,5 cm

NO CARTÃO
DE CRÉDITO

Foto: Pedro Saad

M

oradora dos
Campos
Elíseos há 10 anos,
Nelmar Rocha encontrou no bairro
a praticidade necessária para realizar os afazeres
diários e a facilidade para exercer uma
das suas principais paixões: curtir a vida
cultural de São Paulo.
A jornalista, autora do portal Dicas
Musicais da Semana, deixou o município
de São Caetano do Sul em busca de mais
qualidade de vida. “Antes, pegava três
conduções ou enfrentava o trânsito da
cidade de São Paulo para vir trabalhar.
Além disso, por gostar muito da vida
cultural da cidade, sempre fui a shows,
peças de teatros, saraus e ficava até tarde no centro. Todos esses fatores facilitaram a minha decisão de morar perto
do trabalho, das coisas que faço e dos
meus amigos. Se soubesse que seria tão
bom, teria vindo antes”, conta.
Nelmar encontra no bairro tudo o
que precisa. Segundo ela, a diversidade
de estabelecimentos comerciais e a proximidade de feiras livres, de farmácias e
supermercados fazem com que não precise utilizar o carro no dia a dia. Além
disso, ela aproveita das facilidades oferecidas pelo Sesc Bom Retiro, que chama carinhosamente de “meu quintal”.
“Lá, vou a shows, pratico natação e pego
muitos livros da biblioteca”, afirma.
A vizinhança também é um diferencial para Nelmar. Segundo ela, o
bairro de Campos Elíseos ainda tem
um “ar de interior”, onde os vizinhos se

Assim como você, milhares
de pessoas lêem esse jornal.

Foto: Sonia Bongiovanni

Moradora Nelmar Rocha mostra a paixão
pela vida cultural dos Campos Elíseos

Horário: Seg a Sex
11:30 às 14:30
Reservas: 2157-3843

Rua Conselheiro Nébias, 1241

Sonia Bongiovanni, moradora dos
Campos Elíseos há 6 anos e ativista das
questões urbanas e ambientais
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3ª Rua Aberta Reviva Campos Elíseos
ajuda a modificar as ruas do bairro
Atividades realizadas no local por moradores voluntários contribuem para a integração entre as pessoas

N

o dia 16 de junho, foi realizado o 3ª
Rua aberta: Reviva Campos Elíseos,
na Rua João Monteiro, entre as alamedas
Barão de Limeira e Barão de Campinas,
das 12h às 17h. A ação é uma iniciativa do
projeto Reviva Campos Elíseos, apoiado
pela Associação Campos Elíseos +gentil,
que surgiu da vontade de moradores e
comerciantes do bairro de construírem
colaborativamente, ações de melhoria
para as ruas do bairro.
Durante o evento, que teve a participação de 200 visitantes e cerca de
20 voluntários, aconteceram oficinas
de grafite e bolinha de sabão para as
crianças, realizadas pelos parceiros
Colégio Liceu Coração de Jesus e pelo
educador social do Instituto Porto Seguro, Alexandre Puga. Além disso, os
visitantes puderam conferir muita música, gastronomia e artesanato.
Mais uma vez moradores do bairro

ocuparam a rua, conviveram com vizinhos, brincaram com os filhos e revitalizaram o ponto viciado da rua João Monteiro, com a instalação de dois barris de
horta e a realização de grafite no muro.
“Vimos com orgulho a participação de muitas famílias, crianças e idosos.
Essa é mais uma ação do Reviva, projeto
voluntário de zeladoria urbana, inclusão,
intervenção e conscientização. Identificamos ruas com problemas e convidamos
os moradores a participarem de intervenções que transformam os espaços do
bairro. Nosso objetivo é ter um bairro,
uma terra e um planeta melhor”, comenta
Silvio Luiz Myrhofer, morador de Campos
Elíseos há 12 anos e um dos integrantes
do projeto.
Evento totalmente inclusivo
O educador social Alexandre Puga, que
já realizou instalações em locais conhe-

Vi na colaboração com o
Rua Aberta a possibilidade
de oferecer aos meus alunos
o contato com a arte a
partir da prática, para que
vivenciassem de modo
diferente os aprendizados da
sala de aula. Neste projeto,
nosso trabalho abordou a
sustentabilidade, utilizando o
grafite como ferramenta para
mostrar como preservamos
hoje um espaço comunitário
para o futuro. Precisamos de
mais vivências coletivas na
rua como esta.
Alexandre Puga, educador das
oficinas de grafite e artes plásticas
do Projeto Ação Educa, do Instituto
Porto Seguro, há 3 anos
cidos de São Paulo, como o Beco do Batman, e em países como Alemanha e Reino Unido, conduziu a oficina de grafite
com os alunos do Instituto Porto Seguro.
Com o tema Reciclagem, eles realizaram
um belo trabalho artístico, compondo
um painel com desenhos e frases.
A próxima Rua Aberta já tem dada
e local marcado: será no dia 15 de setembro, das 12h às 17h, entre as Ruas
Ribeiro da Silva e Cleveland.
Gostou desta iniciativa? Então conheça mais sobre o projeto por meio dos
vídeos e fotos publicadas nas páginas
do Reviva Campos Elíseos no Facebook
e Instagram (@revivacamposeliseos).

Fique por dentro de algumas curiosidades históricas
interessantes sobre o bairro dos Campos Elíseos
Você sabia que:
• O Campos Elíseos foi o primeiro bairro projetado de São Paulo, e surgiu com
a inauguração da São Paulo Railway,
nos anos de 1870, e o serviço de abastecimento domiciliar de água da Cia. Cantareira, em 1882.

• Alguns nomes do bairro foram Campo Redondo, Chácara Mauá, Chácara do
Charpe e Largo dos Guaianases.
• Como o Palácio do Governo estava localizado no bairro, a região foi palco de
batalhas da Revolução de 1924 e da Revolução de 32.

A Associação Campos Eliseos +gentil
realiza mensalmente reuniões com
moradores para discutir os problemas encontrados nas ruas e construir propostas e ações de forma
colaborativa. Confira a programação
em: camposeliseosmaisgentil.com.br

EXPEDIENTE

Gestão do texto, diagramação
e editoração:
Viva Cidade News
www.vivacidadenews.com.br
Valeria Coribelli
Marcio Santos
Direção de arte:
Jefferson Massahiro Akashi
Editora e jornalista responsável:
Liana Pires Mtb 46.215/SP
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
Colaboradores:
Alexandre Puga, Fred Maluhy,
Gisele Souza Reis, Nelmar Rocha,
Rita Martins, SEBRAE-SP,
Silvio Luiz Myrhofer, Solange Schnaak
e Sonia Bongiovanni
Tiragem desta edição:
20.000
Registro do Jornal:
Matricula nº 392 em 10/05/2016,
no 4ª cartório de Registros de Títulos
e Documentos de São Paulo.
Todos estes quesitos estão em estrito
cumprimento à legislação aplicada.
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