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Campos Elíseos oferece atividades
culturais, de capacitação e de
integração entre os moradores
O histórico bairro de São Paulo conta com a colaboração de moradores, comerciantes, instituições e voluntários para oferecer projetos e ações integrativas que contribuem para a melhoria da vizinhança e da cidade.

Evento gratuito, promovido pela LAB aceleradora de
marketing, acontecerá na Escola Senai de Informática
e contará com diversas palestras com foco em vendas,
gestão e estratégias digitais. Página 3.

Exposição Pioneiros &
Empreendedores está em
cartaz no Palácio dos
Campos Elíseos até 1o/12
Leia mais sobre a programação cultural na página 2.

Foto: divulgação

Workshop gratuito sobre
Marketing Digital no dia 16
de novembro. Inscreva-se!

Foto: divulgação

O bairro oferece à população Centro de Apoio e
Pastoral do Migrante e Divisão de Investigação sobre
Maus-Tratos a Animais. Além disso, estão abertas as
inscrições para os cursos de Gestão de Negócios e
Inovação e Marketing da Fatec Sebrae.

Foto: Ricardo Matsukawa / Ricardo Yoithi Matsukawa - ME / Sebrae-SP

Confira serviços importantes
de apoio aos migrantes,
oportunidades de educação,
e atenção aos animais
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Passeio +gentil transforma as calçadas dos Campos Elíseos
545
172
residenciais
67

784
passeios

comerciais

com necessidade
de adequação
(2015 a 2019)

Conheça as
regras para arrumar
a sua calçada

de passeios, risco de acidentes, possibilidade de ser
notificado pela Prefeitura e monitoramento das calçadas já adequadas.

Conheça as regras para arrumar sua

calçada

28%

adequaram
suas calçadas

públicos

Foto: divulgação

Motivados pela ouvidoria e demandados da própria comunidade de Campos Elíseos, a Associação
Campos Elíseos +gentil criou a campanha Passeio
+gentil. O projeto tem o objetivo de sensibilizar e engajar moradores, comerciantes e poder público para
melhorias e adequações das calçadas (passeios públicos e privados) do bairro, com a finalidade de ter um
espaço mais acessível (para idosos, cadeirantes e população em geral), seguro e gentil.
Com a ajuda de moradores e funcionários voluntários, 705 estabelecimentos comerciais da região foram conscientizados e receberam um kit do projeto e
um manual de adequação de calçadas emitido direto
do site da Prefeitura de São Paulo.
O projeto passou pelas fases de mapeamento de
calçadas com buracos e conscientização de proprietários de imóveis privados e públicos, sobre adequação
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Conheça as regras para arrumar a sua calçada na cartilha
da Prefeitura de São Paulo,
incluindo rebaixamento, vegetação e materiais:
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/subprefeituras/calcadas/arquivos/cartilha_-_draft_10.pdf

Em cartaz: exposição Pioneiros & Empreendedores

Mulheres Pioneiras
Uma das grandes atrações da exposição Pioneiros
& Empreendedores em São Paulo será a inclusão de oito
Mulheres Pioneiras: Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz, Eugênia Ana dos Santos (Mãe Aninha), Índia Vanuíre, Nise da Silveira, Irmã Dulce, Dorina de Gouvêa

Nowill, Waldisa Russio Camargo Guarnieri e Veridiana
Valéria da Silva Prado.
Essas mulheres deixaram um legado que transcende suas existências. Suas trajetórias inspiram jovens para a construção do seu projeto de vida.

A exposição
Coordenada pela Expomus, a exposição Pioneiros & Empreendedores valoriza a memória do empreendedorismo pioneiro e elucida suas características pedagógicas e repercussões contemporâneas.
A mostra lança um olhar transversal em relação à história do Brasil, com foco na reciprocidade
constante entre trabalho e visão pioneira, nas escolhas e na multiplicidade de caminhos percorridos pelos empreendedores.
Mais informações:
centro-de-referencia-sebrae-palacio-campos.negocio.site
Tel.: (11) 3224-6950

Foto : Reinaldo Canato / Ricardo Yoithi Matsukawa-ME/Sebrae - SP

Depois de receber quase 100 mil visitantes em
Fortaleza, Manaus, Recife e Rio de Janeiro, a exposição
itinerante Pioneiros & Empreendedores: a saga do desenvolvimento no Brasil será apresentada em São Paulo, entre 19 de setembro e 1o de dezembro, no Centro
Nacional de Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa, localizado no Palácio dos Campos Elíseos.
A mostra tem o mesmo título da trilogia publicada pelo professor Jacques Marcovitch, da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, que analisa a trajetória e a contribuição de empreendedores dos séculos 19 e 20 para o
crescimento e a modernização da economia brasileira.
Maior cidade e principal centro econômico-financeiro do país, com mais de 12 milhões de habitantes, São
Paulo também se destaca como polo educacional, cultural, social e político. A história paulista tem muito a

ver com iniciativas de empreendedores que, segundo o
professor Jacques Marcovitch, criador do Projeto Pioneiros, “alcançaram um ideal de emancipação, enfrentaram
adversidades, realizaram sonhos. Conquistaram uma
segunda vida, não por serem nomes de ruas, avenidas,
praças e viadutos, mas porque prolongaram suas existências, como fontes de aprendizagem e inspiração.”
A trilogia Pioneiros & Empreendedores faz parte
do Projeto Pioneiros que, além da exposição concebida por Maria Cristina Oliveira Bruno, inclui cursos de
atualização em pioneirismo e educação empreendedora para professores em todas as regiões do país.
Ao falar sobre as razões da realização da exposição Pioneiros no Centro Nacional de Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa, Wilson Poit, superintendente do Sebrae em São Paulo, disse que “uma
das missões do Sebrae é estimular os jovens a crescerem com vontade de empreender. E uma das formas de
se fazer isso é trazer para a realidade deles exemplos
de empreendedores de sucesso. Exemplos de homens
e mulheres que ultrapassam as dificuldades e criaram
empresas que impactam positivamente a sociedade.”
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Jovens empreendedores ministram
Workshop gratuito sobre Marketing
Digital no bairro de Campos Elíseos
A capacitação gratuita, promovida pela LAB aceleradora de marketing, ocorrerá no dia 16 de novembro

A proposta de cidadania digital
é uma realidade que ganha cada vez
mais espaço, não apenas em pautas de
entidades privadas mas, também, em
âmbitos públicos. Sob esta perspectiva,
alguns jovens empreendedores se uniram para ministrar um workshop sobre
marketing digital em diferentes bairros
da capital da cidade de São Paulo.
No dia 16 de novembro, aconte-

cerá na Escola Senai de Informática o
Workshop sobre Marketing Digital,
promovido pela LAB aceleradora de
marketing com foco em pequenos empreendedores dos Campos Elíseos. Gratuito, o evento ocorrerá das 9h às 17h
e contará com diversas palestras com
foco em vendas, gestão e estratégias
digitais para promoção de bens e serviços. O intuito do evento é fomentar a

Brechó Social

Venda de acessórios, roupas e calçados.
Aproveite a oportunidade para comprar produtos de
qualidade a preços acessíveis a partir de R$ 3,00.
Toda a receita obtida com a venda das peças será revertida aos projetos sociais Instituo Porto Seguro.

utilização das plataformas digitais por
microempreendedores, para que estes
possam conhecer práticas e estratégias
relevantes para seus negócios.
Cris Mathias, idealizadora da startup LAB aponta que “Entender e usar
dos recursos web de forma a gerar valor nos produtos e serviços prestados,
bem como nas relações com os clientes
é condição elementar para que empreendedores consigam ser bem-sucedidos nos seus campos de atuação.”
Ao longo do workshop, serão ministradas as seguintes intervenções:
• Marketing Digital nas Redes Sociais,
com Cris Mathias;
• Estratégias de Vendas, com Marcel
Oliveira;
• Práticas de Gestão, com André Yukio;
• Métricas para Redes Sociais, com Izabela Quirino;
• Google Adwords, com Fernando Eduardo;
• Técnicas de Storytelling, com Caio
Roberto;
• Copywriting: a Escrita Persuasiva para
Web, com Gustavo Mathias.
Serviço
Workshop sobre Marketing Digital
16 de novembro
Das 9h às 17h
Escola Senai de Informática
(Alameda Barão de Limeira, 539)
Gratuito. Não é necessária inscrição
prévia

Fatec Sebrae abre
inscrições para o
vestibular 2020
As inscrições estão abertas para
os cursos de Gestão de Negócios e Inovação e Marketing, ambos para turmas
manhã e noite. Confira o cronograma:

De 15/10 até às 15h do dia 11/11/2019:
Inscrições do Processo Seletivo no
site vestibularfatec.com.br
3/12/2019: Divulgação dos locais de
Exame
8/12/2019 (domingo), às 13h: Exame
Duração da prova: 5 horas
8/12/2019 (domingo), a partir das
18h30: Divulgação do gabarito oficial
14/1/2020: Divulgação da lista de classificação geral, da 1ª lista de convocação e do desempenho dos candidatos
15/1 e 16/1/2020: Matrícula da 1ª lista
de convocação
17/1/2020: Divulgação da 2ª lista de
convocação
20/1/2020: Matrícula da 2ª lista de
convocação
Mais informações: fatecsebrae.edu.br
Central de Informações ao Candidato: (11) 3471-4103 (São Paulo e Região
Metropolitana) e 0800-596-9696
(Outras localidades)

Dia 10 de novembro, das 10h às 15h.
Local: Auditório – Torre B
Alameda Barão de Piracicaba, 618/634 – Campos Elíseos.

Cabeleireiros • Barbearia • Manicure • Pedicure • Depilação (cera quente) • Alongamento de cílios • Fio à fio e volume russo
Limpeza de pele (profunda) • Tratamento de acne • Microagulhamento • Design de sobrancelha (com aplicação de henna)
• Peeling cristal e diamante • Peeling químico • Peeling corporal • Drenagem linfática • Drenagem pós operatório
(com ultrassom) • Massagem relaxante • Tratamento de estrias (com microagulhamento) • Entre outros serviços

Tel.: 4304-1333 / 98651-3248
Rua Barão de Limeira, 510 - Campos Elíseos - SP

francisecompanhia
@francisecia

4
Gastronomia: Casa de Ramon Paladar

Quem já visitou Cuba teve o prazer
de conhecer os paladares, restaurantes administrados por pessoas em suas
próprias casas. Mas, não é preciso viajar
tanto para apreciar alta gastronomia e
um ambiente acolhedor. Nos Campos
Elíseos, o Casa de Ramon Paladar abriu
as portas em abril de 2018, sob comando
do chef Richard Piccole. “Moro no andar
de cima e administro o restaurante na
parte de baixo, em um casarão histórico
datado de 1908”.
Neto de espanhóis e bisnetos de

italianos, o chef já morou na Argentina
e oferece um cardápio enxuto de culinária latino-mediterrânea, com três
opções de entrada, quatro pratos principais, três vegetarianos ou veganos e
duas sobremesas. Alguns pratos ficaram tão famosos que são fixos; outros,
são criados de acordo com a sazonalidade dos ingredientes. “O bife ancho
não sai do cardápio, e vem acompanhado de tomate recheado com farofa de
queijo e batatas bravas. Outro sucesso
é o mojito do Ramon”, diz o chef.

Foto: divulgação

A Casa de Ramon tem capacidade para receber 27 pessoas por vez, e é
necessário fazer reservas somente para
grupos de mais de quatro pessoas. “Para
o futuro, penso em abrir às quintas-feiras”, planeja. O Paladar também realiza
oficinas de panificação com fermentação natural nas primeiras terças-feiras
do mês. A próxima será realizada em 5
de novembro, e as inscrições podem ser
feitas por telefone.

Casa de Ramon Paladar
Alameda Ribeiro da Silva, 816
De sexta a domingo, da 12h às 16h
(11) 2366-0866
casa-de-ramon-paladar.negocio.site

A importância das árvores para os Campos Elíseos
Mais do que embelezar o ambiente, as árvores retém o CO2 e contribuem
para que tenhamos o oxigênio vital à vida.
Ao ajudarem a diminuir a poluição do ar,
podem reduzir a incidência de asma e do
estresse, além de prover sombreamento e
um ambiente mais atrativo e calmo.
Além disso, quem não gosta de acordar ao som dos passarinhos? As árvores
desenvolvem um papel importantíssimo
no ecossistema, pois são responsáveis
por manter mais de 50% da biodiversidade. É por isso que todos devem ser responsáveis por contribuir para um bairro
mais arborizado. Quer saber como?
Árvores para os cidadãos
Você sabia que a Prefeitura de São
Paulo oferece gratuitamente até cinco
mudas de árvores para cada paulistano?
Basta residir no município e ir até os viveiros Manequinho Lopes, localizado no

Parque Ibirapuera, e Harry Blossfeld, no
Parque Cemucam/Cotia. Para solicitar,
consulte o serviço na página da Campanha Permanente de Incentivo à Arborização Urbana: www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/meio_ambiente/
servicos/viveiros/fornecimento_de_
mudas/index.php?p=4465
Solicite o plantio de uma árvore
Caso você for morador de Cam-

pos Elíseos, basta acessar o site da Associação Campos Elíseos +gentil: www.
camposeliseosmaisgentil.com.br, selecionar o endereço onde gostaria que
fosse plantada a árvore e clicar na categoria "árvores". Para os demais paulistanos, basta ligar no 156 ou acessar
o site da Prefeitura: sp156.prefeitura.
sp.gov.br/portal/servicos, na categoria:
Meio Ambiente/Árvore/Plantio de Árvores em vias e áreas públicas.

Resultados da
Associação Campos
Elíseos +gentil
A Associação Campos Elíseos
+gentil realiza projeto de zeladoria,
em parceria com os órgãos públicos
competentes, que busca soluções de
melhoria nas áreas de manutenção e
limpeza e convervação do bairro dos
Campos Elíseos.

O projeto funciona de forma
colaborativa, com a participação de
moradores, comerciantes e instituições para identificar os problemas e
oferecer resoluções. Confira alguns
resultados da associação em 2019:
• 740 alertas enviados por moradores, comerciantes e instituições
do entorno;
• 880 protocolos registrados no site
da prefeitura de São Paulo;
• 87% dos alertas resolvidos pela Prefeitura de São Paulo, no período de
janeiro a setembro.
Como participar
A Associação está de braços
abertos para receber voluntários, sugestões de projetos e ações. São realizados encontros periódicos. Confira a
agenda em: www.camposeliseosmaisgentil.com.br/eventos.
Serviço:
Associação Campos Elíseos +gentil
Alameda Barão de Piracicaba, 627B
(11) 3366-6176
Atendimento ao público: de segunda a sexta-feira das 9h às 13h e das 14h30 às 17h.
Email: camposeliseos@maisgentil.com.br
Site: www.camposeliseosmaisgentil.com.br
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Dia da Integração Prevenção e Segurança:
evento promove socialização dos moradores
Aproximar a comunidade escolar e a comunidade dos
Campos Elíseos das instituições públicas, contribuindo para
os processos de educação e formação de cidadãos. Esse foi o
objetivo do “Dia da Integração, Prevenção e Segurança”, promovido pela direção da Escola Estadual Conselheiro Antonio
Prado, que convidou a Polícia Militar do Estado de São Paulo,
a Polícia Científica, a Companhia de Engenharia de Trafego, a
Cia do Metropolitano, a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a apresentarem atividades que contribuíssem para os processos de prevenção. O evento contou com
a participação de 700 pessoas.

zou quatro estações de aprendizagem, com os temas: Luminol, Papiloscopia, Fotografia e Identificação na Adulteração
de Documentos e Moedas.

Além das atividades, apresentamos um projeto
de dois anos de acompanhamento de obesidade,
além da produção de camisetas comunitárias
para crianças que não têm recursos.”
Dirceu Donizetti Dias de Souza, diretor da escola

Já a Companhia de Engenharia de Tráfego disponibilizou uma viatura e organizou uma sala de jogos, enquanto a
Companhia do Metropolitano disponibilizou uma viatura e
organizou uma sala de jogos.

Fotos: divulgação

A Faculdade de Saúde Pública organizou um estande
de orientação sobre o projeto Saycare Cohort Study (que
trata sobre a saúde nutricional e cardiovascular pediátrica) e a Faculdade de Educação organizou uma sala de jogos.
Também houve a produção coletiva de um grafite no muro
interno da escola com o artista plástico Alexandre Puga.

Diversas atividades
A Polícia Militar participou com a montagem de um
estande com material audiovisual e impresso de orientação
sobre situações que envolvem segurança pública. Além disso,
disponibilizou uma viatura e duas motos. Também houve a
presença de uma viatura do BAEP e um estande com equipamentos utilizados nas operações de rotina.
A Polícia Científica disponibilizou 2 viaturas e organi-

Participe da
reunião do Conseg
e traga propostas,
denúncias e
sugestões para os
Campos Elíseos
Toda terça-feira do mês, o
CONSEG – Coordenadoria Estadual dos Conselhos Comunitários
de Segurança – realiza uma reunião às 19h30. O evento é aberto ao
público e tem o objetivo de discutir
assuntos do bairro referentes à segurança pública.
“O objetivo do CONSEG é fazer a intermediação entre a população e as autoridades. No evento,
a comunidade pode cobrar, assim
como levar demandas e sugestões”,
reforça Antonio Iezio Silva, Diretor
de Assuntos Sociais do CONSEG do
Distrito de Santa Cecília.
Para discutir os assuntos do
bairro referentes à segurança pública, participam da reunião representantes da Polícia Militar, da
Polícia Civil e da Guarda Municipal,
assim como CET e subprefeitura.
Na ocasião, é possível levar propostas e cobrar das autoridades assuntos como poda de árvores, carros
abandonados, segurança pública,
entre outros.
A próxima reunião será realizada no dia 5 de novembro, auditório do Higienopolis Hotel & Suites
(Avenida Angélica, 310).
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Conheça o Centro de Apoio e
Pastoral do Migrante – CAMI
Promover a defesa dos direitos humanos dos imigrantes, especialmente
no combate ao trabalho escravo e tráfico humano e em ações que promovem a
dignidade dos migrantes. Esta é a missão do CAMI, Centro de Apoio e Pastoral
do Migrante, criado em julho 2005 pelo

Em 2018, o CAMI realizou
37.934 atendimentos
gratuitos, diretos e indiretos,
à população migrante.
Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM),
que realiza atividades que acolher e mobilizar imigrantes e refugiados na luta
por seus direitos, cidadadania, empoderamento cultural social e político.
Localizado nos Campos Elíseos, o
CAMI participa ativamente, em conjunto com a comunidade migrante, ONG’s

parceiras e instituições públicas e privadas, na discussão e proposição de políticas migratórias que garantam o respeito aos direitos dos imigrantes.
O espaço localizado na Alameda
Nothmann oferece, gratuitamente:
• Orientação jurídica especializada;
• Auxílio para regularização migratória;
• Promoção cultural e atividades de formação para a cidadania, inclusão social
e digital, com a realização de cursos
profissionalizantes, rodas de conversa,
oficinas, ensino da língua portugesa e
muito mais.

Como denunciar
Denúncias podem ser feitas pelos
telefones (11) 3224-8208, (11) 3224-8480
e (11) 3331-8969.
Quem prefere fazer sua denúncia
pessoalmente, basta comparecer à Avenida São João, 1247 - 7º andar - Centro,
das 9 às 19h.
As denúncias também podem ser

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

CAMI
Alameda Nothmann, 485
Horário de atendimento: das 9h às 17h
(11) 3333-0847
cami.org.br
cami.pastoraldomigrante@gmail.com

Divisão de Investigações sobre
Infrações de Maus-Tratos a Animais
Desde julho de 2013, o centro de
São Paulo abriga a Divisão de Investigação sobre Infrações de Maus-Tratos
a Animais e Demais Crimes contra o
Ambiente.
A Divisão é responsável pela investigação de crimes de abusos, maus
tratos e demais atos de crueldade contra animais, além de outras infrações
contra o meio ambiente cometidas no
Estado de São Paulo.

Assim como você, milhares
de pessoas lêem esse jornal.

Anúncio
12,3 x 4,0 cm

feitas no site da Delegacia Eletrônica
de Proteção Animal (DEPA): www.ssp.
sp.gov.br/depa.

O Brasil possui legislação
específica quando o assunto
é denúncia de maus-tratos
ou crueldade contra animais.
Denuncie!
Fique por dentro!
Na hora de fazer a sua denúncia,
tente descrever com exatidão os fatos
ocorridos, o local e, se possível, o nome
e endereço doresponsável.
Também procure levar, caso haja
possibilidade, algumas evidências, como
fotos, vídeos, notícias de jornais, mapas,
laudo ou atestado veterinário, nome e
endereço de testemunhas. Quanto mais
detalhada a denúncia, melhor.

Anúncio
12,3 x 8,5 cm
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Tabela com os dias da coleta dos resíduos orgânicos e recicláveis no bairro
Descartar 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.

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

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)
Quarta-feira, a partir das 9h25
Alameda Nothmann até Rua Dr. Carvalho de Mendonça
Rua Adolfo Gordo
Quinta-feira, a partir das 10h10
Rua Dr. Carvalho de Mendonca até Alameda Ribeiro da Silva
A partir das 19h10
Quinta-feira, a partir das 10h10
Alameda Ribeiro da Silva até Alameda Eduardo Prado
Quarta-feira, a partir das 10h35
Rua Gal Rondon até Rua Helvétia
Quarta-feira, a partir das 10h00
Rua Helvétia até Alameda Glete
Quarta-feira, a partir das 10h00
Alameda Glete até Rua João Monteiro
Quarta-feira, a partir das 9h55
Rua João Monteiro até a Alameda Nothmann
Alameda Barão de Limeira
Quinta-feira, a partir das 9h30
Alameda Nothmann até Alameda Ribeiro da Silva
A partir das 19h20
Quinta-feira, a partir das 7h50
Alameda Ribeiro da Silva até Alameda Eduardo Prado
Quinta-feira, a partir das 8h10
Alameda Eduardo Prado até Rua Chácara do Carvalho
Quinta-feira, a partir das 8h15
Rua Chácara do Carvalho até Rua São Martinho
Quinta-feira, a partir das 8h15
Rua São Martinho até Rua Lopes de Oliveira
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
Quarta-feira, a partir das 9h55
Rua General Rondon até Rua Helvétia
Quarta-feira, a partir das 9h55
Rua Helvétia até Alameda Glete
Quarta-feira, a partir das 9h55
Alameda Glete até Alameda Nothmann
Rua Conselheiro Nébias
Quinta-feira, a partir das 7h45
Alameda Nothmann até Alameda Ribeiro da Silva
A partir das 18h50
Quinta-feira, a partir das 7h45
Alameda Ribeiro da Silva até Alameda Eduardo Prado
Quinta-feira, a partir das 7h45
Alameda Eduardo Prado até Rua Dr. Elias Chaves
Quinta-feira, a partir das 7h45
Rua Dr. Elias Chaves até Rua Capistrano de Abreu
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
Quarta-feira, a partir das 8h05
Alameda Dino Bueno até Alameda Barão de Piracicaba
Quarta-feira, a partir das 8h05
Alameda Barão de Piracicaba até Viaduto Eng. Orlando Murgel
Quinta-feira, a partir das 7h55
Viaduto Eng. Orlando Murgel até Av. Rio Branco
Quinta-feira, a partir das 7h55
Avenida Rio Branco até Rua Guaianases
Alameda Eduardo Prado
Quinta-feira, a partir das 7h55
Rua Guaianases até Rua Conselheiro Nébias
A partir das 19h25
Quinta-feira, a partir das 7h55
Rua Conselheiro Nébias até Alameda Barão de Limeira
Quinta-feira, a partir das 7h55
Alameda Barão de Limeira até Rua Adolfo Gordo
Quinta-feira, a partir das 7h55
Rua Adolfo Gordo até Rua Vitorino Carmilo
Quinta-feira, a partir das 7h55
Rua Vitorino Carmilo até Rua Barra Funda
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
Quarta-feira, a partir das 8h55
Até Avenida Rio Branco
Alameda Ribeiro da Silva
A partir das 19h18
Quarta-feira, a partir das 9h20
Até Rua Dr. Carvalho de Mendonça
Avenida Rio Branco
Quarta-feira, a partir das 8h20
Até Rua Vitória
A partir das 18h56
Rua São Martinho
Quinta-feira, a partir das 8h15
Toda a extensão
A partir das 20h04
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4ª Rua Aberta Reviva Campos Elíseos
promove revitalização e integração
Evento realizado nos dias 14 e 15 de setembro revitalizou beco entre as Alamedas Ribeiro da Silva e Cleveland
Promover a integração com a comunidade e revitalizar um ponto viciado de lixo do bairro dos Campos Elíseos.
Esta foi a principal missão dos voluntários que participaram da 4a edição do Rua
Aberta Reviva Campos Elíseos, que aconteceu nos dias 14 e 15 de setembro, entre
as Alamedas Ribeiro da Silva e Cleveland.

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

Aline Gattoni
moradores precisam se sentir pertencentes, envolvidos”, completa a jornalista.

Dia de festa
Comidas doces e salgadas, bebidas,
venda de brinquedos e artigos decorativos. Tudo isso e muito mais fez parte
da festa realizada pela 4a edição do Rua
Aberta, realizada no domingo. Mais uma
vez, a equipe do Colégio Liceu Coração
de Jesus compareceu e foi responsável
pela recreação de crianças e jovens.

O evento ainda contou com amarelinha pintada no chão e a música ficou a cargo das Djs Dani Pitta e Nat. A
ação reuniu pessoas de todas as idades,
interessadas em conversar, visitar as
estações de brechó, sebo, artesanato
ou, apenas, vivenciar as atividades do
bairro. “O evento é fundamental para
conhecer os vizinhos e contribuir para
a vida da cidade. Sempre precisamos de
voluntários, então, quem quiser pode
fazer muito mais do que comparecer ao
evento”, comenta Aline.
A 5a edição do Rua Aberta já está
sendo discutida. A data e o espaço a ser
revitalizado ainda serão informados.
Gostou desta iniciativa? Então
conheça mais sobre o projeto por meio
dos vídeos e fotos publicados nas páginas do Facebook e do Instagram:
@revivacamposeliseos.

Existem várias formas de colaborar no trabalho de
zeladoria do bairro dos Campos Elíseos. Saiba como!
Encontrou alguma situação de
manutenção e limpeza no bairro? É
possível registrá-la no site ou no aplicativo da Associação Campos Elíseos
+gentil, disponível na App Store ou no
Google Play.
Além disso, os interessados po-

Gestão do texto, diagramação
e editoração:
Viva Cidade News
www.vivacidadenews.com.br
Valeria Coribelli
Marcio Santos
Direção de arte:
Jefferson Massahiro Akashi

Ver as pessoas interagindo
em prol da comunidade e do
bairro é muito gratificante.”
No dia 14 de setembro, cerca de 13
voluntários com colaboração da equipe
da empresa Sustentare Saneamento realizaram um mutirão para revitalizar o
beco com recursos angariados por meio
de uma rifa. Foram plantadas mudas,
instaladas duas mesas com bancos de
cimento e realizada a revitalização de
um muro. “A ação foi um sucesso”, afirma Aline Gattoni, jornalista e moradora
dos Campos Elíseos desde 2009. O espaço ainda recebeu o trabalho de grafite
dos artistas Gen Duarte e Ciro Schu por
meio do projeto Cultura do Lixo.
A ação também recuperou partes
da calçada, que era muito esburacada. “A
importância de ações como essa é a conscientização de que o espaço público é para
todos. Embora seja responsabilidade dos
órgãos públicos cuidar desses espaços, os

EXPEDIENTE

dem se tornar zeladores voluntários e
colaborarem no processo de transformação para que o bairro seja um lugar
cada vez melhor.
Outras iniciativas importantes
são participar das reuniões da Associação e divulgar o trabalho que vem sen-

do realizado. Quanto mais pessoas sabendo o que está sendo feito no bairro
e ajudando a melhorá-lo, melhor para a
cidade e para os moradores!
Saiba mais sobre as iniciativas,
inspire-se e veja como trocar ideias em:
www.camposeliseosmaisgentil.com.br.

Atendimento:
De 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h
camposeliseos@maisgentil.com.br
Apoio:
Folha de S.Paulo
Colaboradores:
Dirceu Donizetti Dias de Souza,
Aline Gattoni e Simone Pepe
Tiragem desta edição:
20.000
Registro do Jornal:
Matrícula 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.

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

