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Escola de Empreendedores: bairro
Campos Elíseos possui escola
para quem deseja empreender
A Escola de Negócios Sebrae-SP Alencar Burti está sediada no bairro de Campos Elíseos, num espaço destinado a apoiar a aprendizagem do aluno e incentivar o surgimento de novos negócios criativos e inovadores.
Sua estrutura não se restringe às modernas salas de aula. Abriga também o Núcleo Sebrae-SP de Empreendedorismo, uma biblioteca especializada, o espaço de coworking, a incubadora de projetos, entre outros.

Entenda como os imóveis
tombados contam a
história de um bairro e
mantém o seu legado vivo
Sob a tutela do Iphan, os bens tombados se subdividem em bens móveis e imóveis, entre os quais estão
conjuntos urbanos, edificações, coleções e acervos,
equipamentos urbanos e de infraestrutura, paisagens,
ruínas, jardins, dentre outros.

Confira a programação
de espetáculos infantis
gratuitos para as férias

Moradores do bairro
Campos Elíseos
implantam coleta seletiva
de lixo nos condomínios
Leia mais sobre a programação cultural na página 2.

Fotos: Divulgação

Com a chegada do período de férias escolares nada
melhor do que aproveitar esse momento para
apostar em atividades culturais, lúdicas no Sesc Bom
Retiro. Página 8.
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Pinacoteca anuncia programação para 2020
No ano de 2020, a Pinacoteca de São Paulo,
museu da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, dedica sua programação
a pensar as relações entre arte e espaço urbano. A
partir dele, o museu pretende examinar a produção
artística em sua conexão com esse espaço a partir de
onze mostras e uma rica programação paralela.
Se, na época moderna, o fenômeno artístico tem
a cidade como seu lugar de existência, pensar a arte
é pensar sua inscrição na urbanidade. O urbano, a cidade, as relações que se dão nesse espaço específico,
são tanto temas da arte quanto o próprio modo de
sua aparição. Viver em cidades significa partilhar de
uma sociabilidade singular, marcada pelo deslocamento, pelo anonimato, pela produção coletiva, geradores de conflitos e desigualdades, mas também dotada de um potencial de liberdade e transformação,

Exposição
Neste sentido, a Pinacoteca apresenta, no primeiro semestre na Pina Luz, "OSGEMEOS: SEGREDOS", primeira mostra panorâmica no Brasil da
dupla de artistas que teve a cidade como objeto de
estudo desde o início de sua produção, no final da década de 1980.
Outro destaque da programação será a reformulação da exposição de longa duração com obras do
acervo da Pinacoteca, em cartaz desde 2011 no primeiro e segundo andares da Pina Luz.

caros às práticas da arte moderna e contemporânea.

Serviço: Pinacoteca do Estado de São Paulo
A partir de janeiro - Programação 2020
Praça da Luz, 2 - Luz, São Paulo
pinacoteca.org.br
Telefone: (11) 3324-1000

Moradores do Campos Elíseos implantam
coleta seletiva de lixo nos condomínios

A coleta seletiva de lixo é de suma importância para
a preservação do meio ambiente e para que os materiais
que seriam desperdiçados possam retornar com uma
nova utilidade. Segundo dados do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento, o SNIS, apenas 22% dos
municípios do Brasil possuíam coleta seletiva pública,
e aproximadamente 15% dos municípios possuem pelo

menos uma Cooperativa ou Associação de Catadores de
Materiais Recicláveis com incentivo público.
Para mudar esse quadro alguns moradores do
bairro Campos Elíseos têm se organizado em ações
conjuntas por condomínios na região para criarem
um sistema de coleta seletiva de lixo como forma de
contribuir para o meio ambiente e também conscientizar a população sobre o seu consumo.
No condomínio Home Station, a coleta seletiva de
lixo começou por meio de informativos criados para incentivar os moradores a aderirem a essa prática. Depois
foram feitas reuniões onde o processo prático foi debatido e instituído pelo síndico e moradores. “Percebo que
desde o momento em que instituímos a coleta seletiva
de lixo no prédio os moradores estão cada vez mais engajados em participar e mais ainda em melhorar não só
o próprio prédio, mas também o entorno”, diz o síndico
profissional Edson Santos, responsável pelo condomínio.
Ele utiliza o aplicativo Campos Elíseos + Gentil
para auxiliar na gestão do processo da coleta seletiva
e acredita que a ferramenta tem permitido um avanço
nessa etapa. Santos também relata alguns elogios que
têm recebido desde a implementação da coleta: “recentemente uma moradora fez um agradecimento pela ação
da coleta, pois assim o filho dela está crescendo em um

espaço que se preocupa com o meio ambiente”, lembra.
Outro caso bem-sucedido de coleta seletiva de
lixo é relatado pela moradora da Rua Barão de Campinas, Maria de Fátima Pessutto que também está
envolvida no processo de implantação desse sistema
em seu prédio. Ela afirma que esse movimento já era
um desejo antigo dos moradores do prédio, que estão
cada vez mais buscando qualidade de vida, alinhada à
conscientização ambiental. “Eu percebo o quanto as
pessoas do prédio estão se movimentando em prol da
coleta seletiva. Aos poucos cada um foi aderindo e isso
se tornou uma prática do nosso cotidiano e que estamos muito felizes em fazê-lo”, diz.
Iniciativa na prática
Em ambos os casos as ações de coleta seletiva tiveram início a partir de reuniões de condomínio onde
foram discutidas as propostas para a separação do lixo e
consequentemente a adesão dos moradores.
No condomínio Home Station o síndico profissional Edson Santos utilizou também de informativos
ilustrados para conscientizar e preparar os moradores
para a nova rotina relacionada ao lixo. Segundo ele o
material teve uma função didática e que auxiliou ainda
mais na adesão ao novo sistema de coleta.
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Campos Elíseos é uma das regiões de São Paulo
com maior número de imóveis preservados

Mais do que uma manutenção do espaço físico, o tombamento permite a continuidade de uma história

Segundo o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) o tombamento é o instrumento de reconhecimento e proteção do patrimônio
cultural mais conhecido, e pode ser feito pela administração federal, estadual e municipal. Em âmbito federal, o tombamento foi instituído pelo Decreto-Lei nº
25, de 30 de novembro de 1937, o primeiro instrumento legal de proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro
e o primeiro das Américas, e cujos preceitos fundamentais se mantêm atuais e em uso até os nossos dias.
“A história de qualquer lugar é conhecida pelos
seus fatos, colonização, fotografias, livros, acervos,
mobiliários, utensílios, obras de arte, edifícios, ruas,
praças, bairros, cidades, regiões, florestas, cascatas,
entre outros, mas muitas vezes esse valor cultural e
arquitetônico pode passar despercebido pelos olhos da
população”, cita o engenheiro civil Wesley Dallacqua.
História preservada
Sob a tutela do Iphan, os bens tombados se subdividem em bens móveis e imóveis, entre os quais estão conjuntos urbanos, edificações, coleções e acervos,
equipamentos urbanos e de infraestrutura, paisagens,
ruínas, jardins e parques históricos, terreiros e sítios
arqueológicos. O objetivo do tombamento de um bem
cultural é impedir sua destruição ou mutilação, mantendo-o preservado para as gerações futuras.
“Na região de são Paulo existem diversos pontos
de tombamento, um deles é bairro Campos Elíseos,
historicamente um dos bairros mais elegantes e ricos
em detalhes, pois ao logo dos anos foram construídos
para abrigar mansões e residências dos grandes barões do café. Em seu passado, as ruas foram nomeadas
com sobrenome dessas figuras”, explica Dallacqua.
Segundo o engenheiro, o principal ponto de referência arquitetônica é o Palácio dos Campos Elíseos,
situado na avenida Rio Branco, que foi projetado pelo
arquiteto alemão Matheus Häusler, tendo como inspiração o Castelo de Écouen, na França.
“Para manter a sua história viva e preservação da
memória, é necessário manter esses imóveis em prol
da história do bairro, é de extrema importância para a
cidade São Paulo e sua população, para que se preserve, e é necessário que haja algumas ações contínuas,
sendo elas: zelar, proteger, manter o ambiente limpo,

manutenções frequentes e restauração de cada detalhe para que não haja descaracterização do local”, diz.
Conjunto de imóveis tombados na região
Preservação integral das edificações, sendo admitidas intervenções que permitam a adaptação dos
espaços a eventuais necessidades atuais:
a)
Al. Barão de Limeira, 1379;
b)
Al. Cleveland, 374;
c)
Rua Conselheiro Nébias, 1295 e 1355;
d) Rua Conselheiro Nébias, 1283;
e)
Al. Glete, 562;
f)
Al. Glete, 444 e 488;
g) Rua Guaianazes, 1112, esquina com Al. Nothmann, 495;
h) Av. Rio Branco, 1312;
i)
Av. Rio Branco, 1278 e 1294;
j)
Av. Rio Branco, 1210;
k)
Largo Coração de Jesus, 140 e 154, com Al. Nothmann, 275 e Al. Dino Bueno, 383.
Preservação das fachadas, dos componentes arquitetônicos externos e cobertura, sem restrições a
alterações internas das edificações:
a)
Al. Ribeiro da Silva, 180
b)
Al. Eduardo Prado, 460 e 474 e Rua Conselheiro
Nébias 1615, 1649, 1661, 1683, 1699 e 1721;
c)
Al. Ribeiro da Silva, 120;
d) Rua Conselheiro Nébias, 1340;
e)
Rua Guaianazes, 1281;
f)
Rua Guaianazes, 1239;
g) Rua Guaianazes, 1128;
h) Rua Guaianazes, 1149;

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

Av. Rio Branco, 1468 e 1492;
Al. Dino Bueno, 475;
Al. Nothmann, 563;
Al. Nothmann, 567;
Rua Guaianazes, 1050;
Rua Guaianazes, 1058;
Av. Rio Branco, 1318;
Av. Rio Branco, 1260;
Rua Conselheiro Nébias, 970, esquina com Al. Glete;
Al. Glete, 501;
Largo Coração de Jesus, 65, 67, 67A, 75, 81, 83,
83A e Al. Barão de Piracicaba, 304;
Largo Coração de Jesus, 15, 21, 23, 37, 39 e Al.
Dino Bueno, 135;
Al. Dino Bueno, 118;
Al. Barão de Limeira, 532 e 548, esquina com Rua
Helvétia 591.
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É verão: tome alguns cuidados para
identificar problemas de pele
Com o aumento da incidência solar natural do verão, os cuidados com a
pele precisam ser redobrados, já que a
exposição ao sol aumenta os riscos de
doenças de pele. Uma das doenças mais
preocupantes é o câncer de pele. Os últimos dados divulgados pelo Instituto
Nacional do Câncer (INCA) estimam que
atualmente mais de 171 mil pessoas tenham sido diagnosticadas com a doença. O número diz respeito a dois tipos de
câncer: o câncer de pele não melanoma
e o câncer de pele melanoma, somados.
O mais comum deles, o não melanoma, é responsável pela maior parcela
de casos, superando a marca de 165 mil
novos diagnósticos ao ano, mas possui
altos índices de cura quando é detectado e tratado precocemente. Já o câncer
de pele melanoma, menos incidente,
mas com alto grau de letalidade, pode
aparecer em qualquer parte do corpo.

tos. Ao primeiro sinal de mudança, é
preciso consultar logo um especialista”,
afirma a oncologista clínica do Grupo
Oncoclínicas, Carolina Cardoso.
Segundo ela, independentemente
da classificação do câncer de pele (se
melanoma cutâneo ou não-melanoma),
os fatores que aumentam o risco são
basicamente os mesmos: a exposição
prolongada e repetida ao sol, sem uso
de proteção adequada. Ter a pele e olhos
claros, com cabelos ruivos ou loiros, ou

“É necessário ficar alerta ao surgimento de alguma pinta nova ou mudança no aspecto de alguma pinta pré-existente, como aumento de tamanho,
variação de cor, perda da definição de
bordas ou ainda quando as bordas ficam
irregulares ou até mesmo sangramen-

ser albino (ou possuir histórico familiar)
também figuram como fatores que contribuem para o aumentos no risco.
“A irradiação ultravioleta do sol conhecida como raio UV - é a principal
vilã no câncer de pele. Continuada, ou
mesmo intermitente, como em períodos de férias, por exemplo, se feita de
maneira não protegida, pode ser considerada um fator de risco preocupante”.

Shows de Adriana Calcanhotto abrem a
programação 2020 do Teatro Porto Seguro

Adriana Calcanhotto abre a programação 2020 do Teatro Porto Seguro
com o show Margem, em duas apresentações dias 25 (feriado de aniversário da
cidade de São Paulo) e 26 de janeiro, com

Adriana Calcanhotto assina a direção do espetáculo de seu novo álbum,
Margem, lançado em junho de 2019.
O repertório do show inclui as
canções do novo trabalho, resgata músicas de Maritmo (1998) e Maré (2008), os
outros dois discos da trilogia marinha.

apresentação no sábado às 20h e no domingo às 19h. A cantora encerra a turnê internacional do álbum homônimo,
lançado em junho de 2019, que já passou
por cidades da Europa e Estados Unidos.

Serviço:
ADRIANA CALCANHOTTO no
show Margem
Dias 25 e 26 de janeiro - Sábados às
20h e domingos às 19h.
Ingressos: R$ 140,00 plateia /
R$ 120,00 balcão/frisas.
Duração: 80 minutos
TEATRO PORTO SEGURO
Alameda Barão de Piracicaba, 740 –
Campos Elíseos – São Paulo

Programa de
Capacitação de
Jovens Aprendizes

O Instituto Porto Seguro está
com inscrições abertas para o Programa de Capacitação de Jovens
Aprendizes 2020.
Essa é uma oportunidade de
qualificação profissional para jovens
e adolescentes.
Confira os pré-requisitos:
•
Ter entre 16 e 21 anos;
•
Estar cursando ensino médio
ou já ter completo o mesmo;
•
Ser estudante ou ter estudado
na rede pública de ensino*;
•
Estar em busca de desenvolvimento pessoal e profissional.
Não perca essa oportunidade
de capacitação para entrar no mercado de trabalho.
Na inscrição presencial, é necessário apresentar os documentos
abaixo no ato da inscrição, sendo:
•
Cópia do RG
•
Cópia do CPF
•
Cópia do comprovante de residência
•
Cópia do comprovante de renda familiar (de todos que residem no mesmo endereço)

Para inscrever-se presencialmente,
compareça de segunda à sexta-feira.
Endereço: Rua Barão de Campinas, 669
- Campos Elísios
Telefone: (11) 2393-7300
Horário: 8h30 às 11h30 | 13h30 às 17h.
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Educação: entenda 10 pontos importantes
para avaliar a nova escola do seu filho

Educar uma criança pode ser uma
das responsabilidades mais difíceis da
vida. Por isso, escolher a instituição que
dividirá com você essa tarefa não é nada
fácil. Tirar o filho do ambiente já conhecido? Procurar uma nova escola? Um método diferente de ensino? Essas são algumas dúvidas que regem a vida de todos
os pais até a hora da decisão final. Mas
com algumas regras essa escolha pode se
tornar um pouco menos sofrida. Para facilitar, a pedagoga Marizane Piergentile,
administradora Geral de Educação da Associação Paulista Sudeste do Colégio Adventista, que faz a gestão das unidades do
Grande ABC, selecionou algumas dicas.
O que considerar no momento de trocar de escola:
1) Pesquise sobre a escola, converse
com vizinhos e conhecidos que tenham filhos que estudam ou já estudaram na instituição, pesquise
depoimentos e avaliações nas redes
sociais e nos sites de avaliação.
2) Atenção aos valores apresentados
pela instituição. Procure por escolas
que tenham projetos sociais e culturais ativos e que vão ao encontro
com os valores ensinados em casa.
3) Muito mais do que as matérias curriculares, a instituição deve contribuir

para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos.
Procure escolas que atuem de forma
humanizada e buscam compreender
o particular de cada criança.
4) Atualmente é cada vez mais importante ter uma segunda língua e
a educação infantil é a melhor fase
para isso. Opte por instituições que
prezem por esse ensino e ofereçam
formas diferentes de aprendizado e
contato com outras culturas.

Atenção aos valores
apresentados pela
instituição. Procure por
escolas que tenham projetos
sociais e culturais ativos e
que vão ao encontro com os
valores ensinados em casa.
5) Cuidar do corpo é tão importante
quanto cuidar da mente. Pesquise o
cardápio servido na escola, as opções
que a cantina oferece para os alunos
e se a escola busca educar sobre hábitos alimentares mais saudáveis
6) Busque compreender todos os métodos de adaptação dos alunos na nova
escola. Programas de interações são
vitais para que o estudante se sinta
acolhido e parte do novo ambiente.

7) Para os maiores, a orientação vocacional e treinamentos para vestibular
fazem toda a diferença no futuro do
seu filho. Pode ser que esse não seja o
momento, mas uma hora esse ponto
será necessário e um diferencial.
8) Se informe quanto a segurança.
Como é controlada a entrada e saída
dos alunos, monitoramento das salas de aula e espaço de uso comum.
Tudo isso te dará uma tranquilidade
que refletirá em seu filho.
9) Aproximação entre a família e escola.
Opte por uma instituição que ofereça um contato direto com as notas e
situação acadêmica. Assim fica mais
fácil se fazer presente no dia a dia.
10) Escute o seu filho. A opinião dele
deve ter um grande peso na hora da
decisão. É ele quem vai passar todos
os dias naquele ambiente.
Conheça as opções de escolas públicas e privadas na região
No portal da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo é possível selecionar opções de escolas
públicas na região:
www.educacao.sp.gov.br/central-de-atendimento/index_escolas.asp
www.portalguiaescolas.com.br

Livro "Campos
Elíseos - História
e Imagens" conta
a trajetória do
bairro por meio
de fotografias
A obra "Campos Elíseos —
História e Imagens" (Cult Arte e
Comunicação; 224 páginas; 50 reais), do fotógrafo Juan Esteves reúne uma série de imagens que retratam desde os antigos edifícios e
palacetes até as construções mais
recentes do tradicional bairro da
região central. Paralelamente ao
lançamento do material.
O autor começou o trabalho
como fotógrafo em 1980, desenvolvendo projetos relacionados à
história da arquitetura paulistana.
Loteado pelo suíço Frederico Glete e pelo alemão Victor Nothmann,
que hoje nomeiam importantes
vias da região, o bairro dos Campos Elíseos se tornou um dos epicentros do processo de expansão
da capital no fim do século XIX.
Os luxuosos casarões do entorno foram residência de grandes produtores enriquecidos pelo
café. A arquitetura eclética do
período chamou a atenção de fotógrafos famosos da época, como
Guilherme Gaensly. Mas o requinte das grandes decorações europeias não resistiu à derrocada da
economia cafeeira.

Foto: Divulgação
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Conheça uma escola dedicada
aos empreendedores

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

preneurship Monitor (GEM), realizada
em mais de 100 países sob a coordenação da Babson College e London Business School, e aqui no Brasil com apoio
do SEBRAE.
O objetivo principal da Escola de
Negócios Sebrae-SP Alencar Burti é
contribuir para a formação de empreendedores capacitados e preparados
para abrir o seu próprio negócio – futuros alunos empreendedores – e/ou
fortalecer os negócios existentes, alunos empreendedores.

Anúncio
12,3 x 4,0 cm

Anúncio
12,3 x 8,5 cm
Escola de Negócios SEBRAE-SP
Endereço: Alameda Nothmann, 598 –
Campos Elíseos
Telefone: (11) 3224-1260
www.escolasebraesp.com.br

Foto: Divulgação

O bairro Campos Elíseos abriga a
Escola de Negócios Sebrae-SP Alencar
Burti, um polo de educação que visa
promover a disseminação da cultura
empreendedora, buscando ensinar com
qualidade a educação para o desenvolvimento de projetos empreendedores.
A expansão do sistema de educação técnica e tecnológica é vital para
que o Brasil forme empreendedores
qualificados e para o fortalecimento do
setor das micro e pequenas empresas e
a Escola de Negócios Sebrae-SP Alencar
Burti oferece ensino gratuito nos níveis
técnico e tecnológico, por meio da ETEC
SEBRAE e FATEC SEBRAE.
A Escola de Negócios Sebrae-SP
Alencar Burti está sediada no bairro
de Campos Elíseos, num espaço destinado a apoiar a aprendizagem do aluno e incentivar o surgimento de novos
negócios criativos e inovadores. Sua
estrutura não se restringe às modernas
salas de aula. Abriga também o Núcleo
Sebrae-SP de Empreendedorismo, uma
biblioteca especializada, o espaço de
coworking, a incubadora de projetos,
entre outros.
Na decisão pelo investimento na
criação da Escola de Negócios Sebrae-SP Alencar Burti, pesou o fato do Brasil
ser o país mais empreendedor do planeta, segundo a pesquisa Global Entre-

Assim como você, milhares
de pessoas lêem esse jornal.
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Confira 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-feira, 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

Limpeza de bueiros: saiba como solicitar o serviço
A Prefeitura de São Paulo possui o serviço de
limpeza de bueiros, bocas de lobo e poços de visita,
por meio da varrição e retirada de lixo, resíduos, entulho ou mato, liberando o fluxo da água da chuva e
reduzindo o risco de alagamentos.
Esse serviço pode ser solicitado pelo munícipe
sempre que houver acúmulo de lixo, resíduos, entulho no local.
Para solicitar esse serviço estão disponíveis os
seguintes canais:

•
•
•

Portal de Atendimento SP156
Praças de Atendimento das Subprefeituras
Descomplica SP - Acesse o site: sp156.
prefeitura.sp.gov.br/portal/descomplica
para obter os endereços por região.
E para os moradores do bairro Campos
Elíseos também é possível solicitar o serviço
por meio do site: www.camposeliseosmaisgentil.com.br ou aplicativo Campos Elíseos
Mais Gentil.
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Sesc Bom Retiro Recebe Especial
de Teatro de Contos de Fadas

Quatro espetáculos fazem parte do especial entre Janeiro e Março de 2020

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:
Gléssia Veras MTB: 59.187/SP

O Sesc Bom Retiro recebe entre 5
de janeiro e 2 de março de 2020 o Especial Le Plat Du Jour com espetáculos de
Conto de Fadas. Serão quatro espetáculos com duas apresentações cada: Chapeuzinho Vermelho, Cinderela lá lá lá,
Rapunzel e Alice no País das Maravilhas
com sessões sempre aos domingos, exceto domingo, 23 de fevereiro/Carnaval,
no Teatro do Sesc Bom Retiro.
Neste especial, duas palhaças se
revezam entre os personagens do conto
Chapeuzinho Vermelho, a protagonista,
a Vovó e o Lobo Mau. Em Cinderela Lá

Foto:João Caldas

Foto: Denys Flores

Informações:
www.camposeliseosmaisgentil.com.br
Alameda Ribeiro da Silva, 115/121
Campos Elíseos | São Paulo - SP
CEP 01217-010

Lá Lá, a gata borralheira é voltada ao
mundo da moda, suas primas invejosas sonham em se tornarem atrizes de
musicais. Em Rapunzel, mescla entre
humor nonsense, números de palhaço e
acrobacias circenses com trilha sonora
de Toquinho.
Em Alice no País das Maravilhas, o
conto de fada vem para o mundo contemporâneo onde Alice, uma menina
que mora em um prédio, devido à correria do dia-a-dia, não consegue descer
para brincar com as outras crianças e
ela mergulha na imaginação.

Programação:
• Chapeuzinho vermelho
Dias 5 e 12/1. Domingos, das 12h às 13h
• Cinderela Lá Lá Lá
Dias 19 e 26/1. Domingos, das 12h às 13h
• Rapunzel
Dias 2/2 e 9/2, domingos, das 12h às 13h
• Alice no País das Maravilhas
Dias 16/2 e 1/3, domingos, das 12h às 13h

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-

Apoio:
Folha de S.Paulo
Colaboradores:
Edson Lopes, Maria de Fátima Pessutto
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.

Serviço:
SESC BOM RETIRO
Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro,
São Paulo / Telefone: (11) 3332-3600

Saiba como colaborar no trabalho de
zeladoria do bairro dos Campos Elíseos
Encontrou alguma situação de
manutenção, conservação 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-

Atendimento:
De 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h
camposeliseos@maisgentil.com.br

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.

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

