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São Paulo foi feita para os carros.

Frankel

essa brava gente que redescobre São

Sinceramente, é quase impossível

Paulo todos os dias. A padaria da es-

discordar. Mas se no passado parecia

quina, a lojinha do quarteirão ao lado,

uma solução, o carro hoje, fica cada

a praça quase esquecida, detalhes

vez mais nítido, é um inescapável

que a janela do automóvel escondia.

problema. Perdemos tempo, saúde

A família e os amigos agradecem.

e dinheiro nos engarrafamentos. Até

Sobra mais tempo para pegar os

alguns anos atrás, a maioria dos

filhos na escola, fazer um happy hour

moradores de São Paulo achava que a

ou até mesmo para exercitar-se.

alternativa era uma só: fingir que não
Alexandre Lafer Frankel
é idealizador deste livro

Este livro é uma homenagem a

Quem conhece SP já ouviu essa frase.

existia alternativa.
Um dia o problema ficou tão

Para aqueles que sonham em largar o vício automobilístico, este livro é
um manifesto. Juntem-se a nós! Para

e CEO da incorporadora

grande que começou a virar solução.

aqueles que simplesmente decidiram

VITACON. Sua estratégia

Pessoas que não aguentavam mais

aproveitar mais o dia, esse livro é um

perder horas cotidianas no trânsito

guia. Com 12 personagens e roteiros

Os prédios são próximos

decidiram reinventar-se. Mudaram

que revelam uma São Paulo deliciosa,

a centros comerciais,

para perto do local do trabalho. Ado-

inteligente, muito menos estressante.

estações de metrô e

taram o transporte público. Compra-

Um detalhe importante: não esta-

empresarial está baseada
na mobilidade urbana.

oferecem serviços como

ram uma bicicleta. Ou simplesmente

mos sós. No mundo inteiro, grandes

incentivando os moradores

saíram para caminhar. E, no caminho,

cidades vivem essa mesma transfor-

a não usar o carro no

descobriram que tudo isso era mais

mação. Os especialistas executam

dia a dia. O empresário

rápido, saudável e divertido do que

na prática o “novo urbanismo”, o

ficar parado 20 minutos esperando o

conceito da “cidade compacta”. Aqui

deslocamentos a pé. Sua

carro da frente evoluir cinco metros.

entre nós, viver em São Paulo sem

carta de habilitação está

Ao reinventar-se, essas pessoas ini-

carro é simples e divertido. E faz bem

vencida há um ano.

ciaram a reinvenção de São Paulo.

para todos. Aproveite.

aluguel de bicicletas,

não possui carro e
realiza quase todos seus
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Cidade parada

Pai de todo o congestionamento,
essa situação é consequência de erros

empreendimentos imobiliários longe

de planejamento urbano, mas também

dos centros urbanos, os americanos

de opções individuais na escolha de

tratam os condomínios isolados como

local de moradia. Enquanto sucessivos

“suburgatórios” (nome de uma série de

governos construíram conjuntos

TV), lugares provincianos e carentes do

habitacionais de baixa renda a dezenas

cosmopolitismo dos grandes centros.

de quilômetros do Centro, onde não há

Congestionamentos
POR LEÃO SERVA

pouca ou nenhuma oferta de emprego.

deslocar-se horas a fio para trabalhar, a

Cidade Tiradentes, no extremo Leste de

classe média fez caminho semelhante,

São Paulo, tem 220 mil habitantes mas

atraída pelo sonho dos subúrbios

oferece apenas 3 mil vagas de emprego.

residenciais supostamente preservados

Quase todos os seus moradores têm

dos problemas da cidade. Da mesma

de viajar para trabalhar; um em cada

forma, gastam horas por dia para

cinco deles desloca-se 35 quilômetros

chegar ao trabalho.

diariamente. Já os bairros da Sé e
206 mil empregos para apenas 70 mil

em veículos de transporte, coletivos ou

habitantes. É por isso que todos os

individuais, que aumentam o estresse

congestionamentos levam ao Centro.

do dia a dia, a sensação de desconforto
e os congestionamentos.
O crescimento dos “subúrbios”
no Brasil, a partir dos anos 1970,
esvaziou o Centro de São Paulo e de

URUGUAI VIAJAR MAIS DE 90 MINUTOS PARA CHEGAR AO TRABALHO.

outras grandes cidades numa época

4 MILHÕES DE PESSOAS NA CIDADE DE SÃO PAULO.

em que esse modelo começava a
esgotar-se nos Estados Unidos, após
a crise do petróleo. Hoje, enquanto

6

República, no coração da cidade, têm

desperdício de tempo, enclausurados

IMAGINE TODOS OS DIAS UMA POPULAÇÃO MAIOR DO QUE A DO
E, NO FIM DO DIA, ENFRENTAR O CAMINHO DE VOLTA. É O QUE FAZEM

“Distritos dormitórios” possuem

empregos e seus moradores têm de

Ricos e pobres igualam-se assim no

O PAI DOS

aqui ainda são lançados grandes

RICOS E POBRES

A principal razão que ao longo das
décadas levou milhões de pessoas
de diferentes classes sociais a morar
na periferia, longe dos locais de
trabalho, foi o custo menor do imóvel,
decorrência das terras mais baratas.
A habitação longe do Centro parece
7

Cidade parada

custar menos do que nas áreas densas

sem infraestrutura de saneamento,

e geradoras de empregos. Mas tanto

transportes, saúde ou educação. Tudo

casas populares quanto de classe

isso teve de ser implantado nos anos

média geram ônus semelhantes:

seguintes. Para cada R$ 10 de custo

além de impor horas diárias de

nas casas, outros R$ 8 foram gastos

deslocamento a seus moradores,

para adequar o seu entorno.

os empreendimentos periféricos

O custo direto da habitação

no custo direto, os condomínios dos

O CENTRO CRESCE

demandam imensos subsídios

corresponde a R$ 85 mil. O

subúrbios ricos impõem aos governos

A boa notícia é: a população de São

escondidos, uma forma pela qual a

investimento em hospitais, escolas,

a necessidade de criar ou aumentar

Paulo já está voltando para o Centro,

sociedade arca com parte do custo do

terminais de ônibus, água encanada

infraestrutura viária, de água e esgotos,

conforme o Censo de 2010. E, se

imóvel distante.

e esgoto eleva esse custo para R$

de transportes públicos e escolas.

depender da vontade da maioria,

O tamanho do subsídio indireto para

141.350,00, sem considerar o subsídio

Além dos números econômicos,

esse movimento vai acentuar-se nos

a habitação popular foi calculado pelo

embutido nas passagens de transporte

há o imenso custo pessoal de quem

próximos anos: em uma pesquisa feita

secretário municipal de Habitação de

público para seus moradores.

gasta, em média, 3 horas/dia para ir

com exclusividade para este GUIA pelo

ao trabalho e voltar. Ricardo Pereira

instituto Ipespe, do sociólogo Antonio

São Paulo, Ricardo Pereira Leite, em

Já uma unidade habitacional

estudo baseado em empreendimentos

construída no mesmo momento no

Leite calcula que essas pessoas

Lavareda, 65% dos paulistanos dizem

da Cohab paulistana em bairros

Centro de São Paulo custa R$ 115 mil,

perdem no trânsito 480 horas/ano

que estariam dispostos a mudar de

como Itaquera e Cidade Tiradentes,

R$ 30 mil ou cerca de 30% a mais, por

(12 semanas de trabalho em

casa para morar mais perto do trabalho

no extremo da Zona Leste da cidade.

conta do terreno. Como a região já tem

jornada de 40 horas semanais), que

e fugir do trânsito.

Ele conclui que o investimento que

infraestrutura, a única demanda de

poderiam ser usadas para geração

o poder público faz para criar uma

investimento a mais é de transporte

de renda ou aprimoramento pessoal,

os mais jovens, com idade de 25 a 44

infraestrutura razoável de serviços

público, que aumenta o custo total da

em cursos ou atividade física. “Daria

anos. Mais da metade dos entrevistados

nesses bairros corresponde a cerca de

unidade a R$ 131.200,00.

para ganhar 3,5 anos de expectativa

(56%) aceitaria mudar os filhos de

“Esse percentual chega a 71% entre

de vida, que é o ganho de quem

escola também pensando em fugir

popular na periferia custa mais do que

faz esportes. Ou daria para ler 72

do trânsito”, diz a socióloga Marcela

na primeira metade dos anos 1980

no Centro. E o mesmo ocorre com as

livros. Ou ainda, se o pai estiver

Montenegro, que conduziu a pesquisa.

sobre terras rurais localizadas a 35

casas de classe média alta. Embora

com a família, ele poderá dar 5 mil

quilômetros da Praça da Sé, no Centro,

os subsídios públicos sejam menores

conselhos para seus filhos.”

80% do custo direto do imóvel.
Cidade Tiradentes foi construída

8

Cidade parada

Em outras palavras, uma casa

Não é para menos: o trânsito é
apontado como o principal problema de
9

Cidade parada

mesmo tempo em que bairros como

e atividades, de forma que todos possam

Parelheiros, na Zona Sul, uma região

ficar a curtas distâncias do trabalho.

ainda semirrural, dobrava de população

O conceito representa o inverso do

no mesmo período a cada dez anos.

projeto modernista, que governou

Agora a curva se inverteu. Os 516
mil moradores de 2000 são agora 530

bairros de destinação exclusiva a cada

mil, aumento de apenas 2,5%, mas

atividade humana, obrigando o uso do

revela uma tendência consistente com

carro para mudar de uma área a outra.

o número de lançamentos imobiliários

Um sinal pragmático dessa busca

São Paulo por 68% dos paulistanos, o “bode

mais perto do trabalho. O aumento dos

na região, que não para de crescer: em

pela proximidade em relação aos polos

na sala” que, se afastado, deixará para

moradores do Centro, captado pelo

2005 foram 2.840 novas habitações;

geradores de emprego é o preço dos

trás uma cidade feliz, pois agora mesmo

Censo, é um sinal disso.

em 2011, 6.284 unidades lançadas

imóveis. A maior oferta de vagas na

ao mesmo tempo em que os imóveis

cidade de São Paulo está na região

vazios caíram para 11%.

central (em bairros como Sé, Consolação,

62% dos moradores já se dizem muito

10

a implantação de Brasília e propõe

Nas três décadas anteriores, desde

felizes por morar na capital paulista,

1970, o número de moradores das

contra 6% que se dizem infelizes.

áreas centrais da cidade, incluindo as

Intuitivamente, a população busca

Liberdade, Brás e Cambuci). Os extremos

Em meio a más notícias sobre

mais próximas da Zona Leste, como

o modelo de cidade compacta, o “Novo

das zonas Sul, Leste e Norte são as

aumento vertiginoso da frota de carros

Brás e Mooca, só caía. Entre 1991 e

Urbanismo”, que no mundo todo é

regiões com menos empregos por

em São Paulo, que já chega a 7 milhões

2000, o coração da cidade perdeu quase

apontado como solução para a praga

habitante. O preço do metro quadrado

de veículos e provoca frequentes

20% de seus 635 mil moradores. No

das grandes cidades, o trânsito. A cidade

de um imóvel novo cai de cerca de R$

recordes de congestionamento, mais

ano 2000, cerca de 18% dos imóveis

compacta é concebida exatamente como

10 mil no Centro para R$ 4 mil em

gente na cidade busca seu jeito pessoal

estavam vazios na área da cidade com

o lugar da diversidade social e econômica,

Itaquera. A qualidade de vida nas áreas

de evitar o trânsito, mudando-se para

infraestrutura mais consolidada ao

de bairros que misturam classes sociais

centrais explica a diferença de preço.
11

“ANTES

O CARA MODERNO ERA O
QUE CONQUISTAVA O CARRO. HOJE É O QUE SE LIVRA
DELE”, DIZ O VEREADOR JOSÉ POLICE

NETO, SENTADO EM SUA BICICLETA. AINDA

ou simplesmente a pé. E pasmem os
viciados em carro: eles são mais felizes agora.

São pessoas de todas as profissões

e idades que unem necessidade de deslocamento a
um exercício físico de baixo impacto. “Caminhar faz
bem para o humor”, diz o escritor Ivan Ângelo, 76,
pedestre convicto. O benefício para a alma é o motivo apontado também por Sônia Gonçalves, relações-públicas: “Andar a pé me dá muita paz e me sinto

QUE MILHÕES DE PESSOAS PERMANEÇAM

privilegiada ao não ficar presa no trânsito”.Há também

SOB O SIGNO DO CONGESTIONAMENTO,

ideológicos como o secretário municipal do Meio Ambiente, Eduardo Jor-

mais e mais adotam saídas individuais
para usufruir os benefícios da redução do trânsito, abandonando total ou
parcialmente os veículos particulares,
usando transporte público, bicicleta
12

Depoimentos

ge, que ao assumir o cargo adotou a bicicleta para dar exemplo aos outros: “Sigo o pensamento de Gandhi, para quem não se deve pregar o que
não se pratica”. Além de tornar-se uma referência de despojamento na
cidade, Eduardo Jorge ganhou preparo físico. A seguir, 12 depoimentos
dessas pessoas que se anteciparam e adotaram uma outra vida, com
menos automóveis e também menos trânsito. E, ao abandonar o carro,
descobriram uma cidade melhor. Porque, afinal, como diz a escritora Rita
Lobo, “São Paulo, sabendo levar, é melhor que Paris”.
13

GILBERTO

Dimenstein
JORNALISTA E ESCRITOR, FUNDADOR
DA ONG APRENDIZ E DO SITE
WWW.CATRACALIVRE.COM.BR

gregos e turcos, tem a Frei Caneca,
que valorizou essa coisa de tribos.
São Paulo não é uma cidade do
pedestre, é uma cidade do automóvel.
Em Nova York, a calçada é o lugar dos
nobres, aqui é dos pobres.
Para se beneficiar do privilégio
que é andar a pé, a receita certa é
morar perto do trabalho. E o mercado

“Não me lembro uma época da minha

imobiliário já percebeu isso. É só ver

vida em que não andasse a pé. Minha

como estão crescendo os prédios de

primeira profissão foi como office boy

escritórios em bairros.

em um escritório no Centro. Sou filho

Eu moro e trabalho na Vila Mada-

de uma família judaica sem muitos

lena. Quase tudo que eu faço no meu

recursos, eu queria ganhar meu di-

bairro é a pé. No fim de semana, ando

nheiro e fui trabalhar cedo. Eu perdia

quatro a cinco horas pela cidade. Vou

as duplicatas e documentos que tinha

ao Conjunto Nacional, na Paulista,

de levar mas o Centro de São Paulo

folheio dois ou três livros, de lá vou

me encantou.

para o Centro Cultural Banco do

Tenho essa coisa de ‘serendipity’ (fazer descobertas afortunadas,

Brasil ou ao Centro Cultural da Caixa,
no Centro. Depois vou ao Mercado

aparentemente, por acaso). Andando
pela cidade, sempre acho gente, vejo
coisas interessantes, descubro lugares e coisas novas.
A Praça Roosevelt está sendo
reformada, vai ser o nosso Lincoln

14
14

Center, um polo de teatro. Andando
por lá, descobri o Baixo Augusta, que
é a maior concentração de tribos da
cidade. Tem cinemas, restaurantes
15

ENDEREÇOS
V. MADALENA - AV. PAULISTA

3

Central. Vou então para a região da

Café (na Faria Lima, ainda no Itaim),

Cracolândia, chego à Pinacoteca do

que é o meio do caminho.

Estado ou à Estação Pinacoteca. Na

anos 1980, eu não andava a pé. Brasília

a Paulista: lá eu vejo o Centro Cultu-

é uma cidade burra. Tinha tudo para

ral Itaú, o Sesi e passo na feirinha do

ser uma cidade do pedestre, mas não.

Masp, aos domingos.

É plana como Nova York, confortável

Para andar em São Paulo é preciso fazer um planejamento. Quando faz sol, escolho caminhos mais

16

5) LIVRARIA CULTURA DO
CONJUNTO NACIONAL
Av. Paulista, 2073,
Consolação

O que eu noto, isso vale para o

dentro dos Jardins.

santes querem ficar junto de pessoas
interessantes. E São Paulo tem quali-

exercito, pois não é por isso que eu

dade cultural de nível mundial, cheia

ando, mas de fato é uma boa ginástica.

de gente interessante.
Sou a favor de limitar o uso do

o táxi. Quando marco uma reunião em

carro, por absoluta falta de espaço.

lugar mais afastado, procuro marcar

Mas, enquanto não chega a hora de

outros encontros na mesma área.

criar o pedágio urbano, as pessoas

E nunca vou além da Av. Juscelino

limitam elas mesmas o uso do carro,

Kubitschek, no Itaim. Se alguém quer

dando mais carona. Veja por exemplo

marcar uma reunião na Berrini, por

os sites www.caronetas.com.br ou

exemplo, eu peço para irmos ao Octavio

www.campusaberto.com.br.”

3) FEIRA DO MASP: aos
domingos, no vão-livre sob
o prédio do Museu de Arte
de São Paulo
Av. Paulista, 1578, Bela
Vista
4) RESTAURANTE SPOT
Al. Ministro Rocha Azevedo,
72, Bela Vista, esq. Av.
Paulista

para outro é preciso usar o carro.
mundo todo, é que pessoas interes-

Para longas viagens, eu uso o metrô ou

2

para caminhar, mas para ir de um lugar

verdes, mais sombreados, como por
Nunca calculei quanto eu me

2) ITAÚ CULTURAL
Av. Paulista, 149, Paraíso

Quando morei em Brasília, nos

volta, paro na Galeria Olido e vou para

1) OCTAVIO CAFÉ
Av. Brigadeiro Faria Lima,
2996, Itaim Bibi

5
11

9) TEATROS DA PRAÇA
ROOSEVELT, CENTRO:
Satyros 1: Praça Roosevelt,
214; Satyros 2: Praça
Roosevelt, 134;Teatro do
Ator: Praça Roosevelt, 172
Parlapatões: Praça
Roosevelt, 158
10) CENTRO CULTURAL DA
CAIXA
Praça da Sé, 111, Centro
11) MERCADO MUNICIPAL
DE SÃO PAULO
R. da Cantareira, 306, Sé
12) PINACOTECA DO
ESTADO
Parque da Luz, Luz, Centro
13) ESTAÇÃO PINACOTECA
Largo General Osório, 66,
Luz, Centro

6) RESTAURANTE E CAFÉ
ATHENAS, comida grega
R. Augusta, 1449, esq. R.
Antonio Carlos
7) RESTAURANTE KEBAB
SALONU, comida turca
R. Augusta, 1416
8) RESTAURANTE MADHU,
comida indiana
R. Augusta, 1422,
Consolação

17
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BRASILEIRO, DIRETOR DA “NATIONAL
GEOGRAPHIC BRASIL” E COLUNISTA DA
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de metrô e ônibus. Agora, eu tenho
de mapear, tenho de compor uma
estratégia para me movimentar.
Eu moro no Jardim das Bandeiras.
Então, quando saio de minha casa para
o trabalho, subo a pé até a Estação
Sumaré do metrô. É uma boa subida, é

“Andei muito a pé na juventude, quando

um exercício. Lá pego o metrô e depois

estudante. Mas isso tinha causas

conecto com a Linha Amarela para

econômicas — eu era duro — e não

chegar à Editora Abril.

ideológicas. Seis anos atrás, eu fiquei

Ao adquirir esse hábito, eu acabei

de saco cheio de andar de carro. Vendi

descobrindo o trem, a linha que ladeia

e nunca mais comprei outro. Eu tive

a Marginal do Rio Pinheiros, por

vários problemas burocráticos com o

exemplo. Hoje, quando vou ao Itaim,

IPVA, Detran, emplacamento etc. na

pego o trem e vou até o Shopping

mesma época em que um motoqueiro

Morumbi, lá pego um táxi e aviso

bateu e arrancou o meu retrovisor.

ao motorista que vou até o trânsito

Como o carro era velho, não achava

congestionar. Nessa hora, desço e

peça para reposição. Aquilo me deu

completo o roteiro a pé.

um trabalho enorme, perdi dois dias
inteiros. Decidi vender.
Sou muito impaciente; ficar parado
no trânsito para mim é muito ruim.
Agora eu posso ler jornal, falar no

20
20

celular, usar o iPhone. Se eu ficar
parado no trânsito, os demônios
começam a me pegar.
Desde então, ando principalmente
21

ENDEREÇOS
LIBERDADE - CENTRO

1

2

A melhor faceta do Brasil são as
pessoas. Vê-las é o que eu mais gosto ao
andar a pé, do contato com a vizinhança,

andar. Gosto muito de uma pizzaria ao
lado do Espaço Unibanco de Cinema,

para olhar, todo dia descubro pessoas

que vende pizza em pedaços. Eu gosto

e coisas novas, uma tatuagem, uma

daquele pedaço da Augusta e acho que

roupa, uma tribo.

pizza aos pedaços combina comigo.

Uma das melhores áreas da cidade

As pessoas falam do medo de

para andar a pé é a Liberdade. Você sai

andar em São Paulo. Eu tenho de

da estação do metrô e já está na muvuca,

dizer: eu nunca tive medo, nunca me

pode andar em várias direções e em

aconteceu nada.

4

mesmo é rua de cidade grande. Eu tenho

aos mercadinhos da Rua Galvão Bueno,

um sotaque forte, mas, como estou há

como o Ikesaki, com seus diversos

muitos anos, ele não aparece direito

produtos, e o Marukai, com suas comidas

para as pessoas como de gringo. Uma

e bebidas típicas.

vez, peguei um táxi e o taxista me disse:

4) ESPAÇO UNIBANCO DE
CINEMA
R. Augusta, 1475,
Consolação

8) MERCADO IKESAKI
R. Galvão Bueno, 37
9) RESTAURANTE GOMBE
R. Thomáz Gonzaga, 22
10) RESTAURANTE ISSA
R. Barão de Iguape, 89
Livro: “THE LOST ART
OF WALKING”, de Geoff
Nicholson
Estações: SUMARÉ E
PINHEIROS DO METRÔ

5) PIZZARIA O PEDAÇO DA
PIZZA
R. Augusta, 1463,
Consolação
Na Liberdade:
6) MARUKAI LOJA DE
BEBIDAS E COMIDAS
R. Galvão Bueno, 34, loja de
bebidas e comidas

Mas, pensando bem, o que eu gosto

ou um ótimo restaurante. Eu adoro ir

Aprendi também a gostar das feiras

3) FEIRA LIVRE NA RUA
OSCAR FREIRE
Aos domingos, sobre o
viaduto da Av. Sumaré

A R. Augusta, região próxima da

filho, ver o guarda da região.

cada uma vai encontrar uma coisa legal

22

encontro um monte de gente.
Av. Paulista, também é ótima para

No metrô tem um monte de coisas

2) LIVRARIA CULTURA DO
CONJUNTO NACIONAL
Av. Paulista, 2073

à da R. Oscar Freire, domingos, onde

passar na padaria, na escola do meu

1) FEIRA LIVRE NA RUA
MOURATO COELHO
Aos sábados, entre a Artur
de Azevedo e a Aspicuelta;

7

7) SUPERMERCADO CASA
BUENO
R. Galvão Bueno, 48

8

o senhor não é daqui. Eu disse, não,

livres, de andar nelas. Vou sempre à da

adivinhe de onde eu sou... Ele pensou uns

R. Mourato Coelho, sábados, e também

minutos e deu uma resposta: ‘Tatuí!’”
23
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JANA

Rosa

VJ DA MTV, APRESENTADORA DO
PROGRAMA ‘PERUA MTV’

Mas me encho de coragem e vou.
As pessoas me falam: ‘São Paulo,
aquela cidade caótica, o trânsito,
os ônibus lotados’. Mas eu não sei

“Nasci em Araraquara (SP) e não quis

do que estão falando, pois fujo dos

aprender a dirigir. Achei difícil, não quis.

horários de pico.

Na MTV, apresento o programa “Perua

Andar na rua em SP lembra

MTV”, uma Kombi que anda pela cidade

cidade do interior. Acho gostoso pôr

mudando as pessoas. Mas quem guia é

a mochila nas costas e ir a pé. Acho

o motorista Lino.

isso muito moderno.

Moro em São Paulo há sete anos.

Levo uma garrafa cheia de água e,

Sempre fiz tudo a pé. Morava ao lado da

quando paro em algum lugar, encho de

Faculdade Santa Marcelina (Perdizes),

novo. O calçado tem de ser tênis. Se vou

onde cursava Moda. Acordava e logo

a um lugar onde preciso usar sapato,

estava na aula. Depois, fui trabalhar no

levo na mochila. Levo tudo na mochila,

site Chique (no Itaim) e logo fui morar

levo a casa na mochila: livro, iPad, sapato,

em Pinheiros, mais perto.

óculos escuros, água. E não dou mole

Moro em Higienópolis. Pego táxi

com o celular na rua pra evitar roubo.”

para ir ao trabalho na MTV (Pompeia)
e volto a pé, pela Av. Dr. Arnaldo e Av.
Angélica. Uso táxi também à noite, para
ir a festas, jantares, casas de amigos.
Andar a pé tem suas dificuldades.
Aquele trecho da Dr. Arnaldo quando

26
26

vai chegar na Angélica é muito ruim,
vazio e escuro. Na verdade, toda a Dr.
Arnaldo é complicada, tem muitas
baratas, que a gente tem de pular.
27
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JANA ROSA

HIGIENÓPOLIS

7

6

1

1) BAR BUIN BOM
R. Armando Penteado, 48,
Higienópolis,
junto à Praça Villaboim
2) LANCHONETE LA
VILLETE
Praça Vilaboim, 113,
Higienópolis
3) DIA
R. Alagoas, 487, em frente à
Praça Buenos Aires
4) PÃO DE AÇÚCAR
R. Maranhão, 975,
Higienópolis

4
5

4

5) LIVRARIA DA VILA,
SHOPPING HIGIENÓPOLIS
Av. Higienópolis, 618
6) RUNNER ACADEMIA
Av. Angélica, 635, Santa
Cecília

1

7) FUTURAMA
Al. Barros, 131, esq. Av.
Angélica

2

3
5
6
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MILTON

Jung

RADIALISTA, ÂNCORA DO PROGRAMA
“JORNAL DA CBN”(RÁDIO CBN)

lado do Shopping Jardim Sul, onde
faço musculação. Desse jeito, já
chego aquecido. Também costumo ir
pedalando à padaria.
Eu acordo cedo para trabalhar,
às 4h, então, tomo muito café. Só

“Comecei a andar de bicicleta em

não me arrisco a ir de bicicleta ao

2010 após uma provocação do André

trabalho. Já fiz isso uma vez, em

Pasqualini (cicloativista), que me

2010, mas com a ajuda de um ‘bike

convidou para participar de um

anjo’, que ajuda os iniciantes e faz

desafio na Semana Mundial Sem

toda a diferença.

Carro, em setembro, quando pessoas

Para quem anda de bicicleta é

usando várias modalidades de

fundamental pensar nas distâncias e nos

transportes saem do mesmo ponto,

caminhos a serem percorridos. Aos finais

na Av. Berrini (Zona Sul) em direção à

de semana, vou ao Parque do Povo, na Av.

Prefeitura, no horário de pico.

Cidade Jardim. Para evitar as subidas,

O André foi de bicicleta e eu,

que são barreiras para os ciclistas, eu

de helicóptero. Resultado: cheguei

vou pela Av. Eliseu de Almeida, depois

depois da bicicleta porque existe uma

Av. Lineu de Paula Machado e sigo até

burocracia enorme para voar, além do

a Ponte Cidade Jardim, o que dá uns 10

congestionamento aéreo no horário das

km da minha casa até o parque.”

18h30. Eu achei tão boa essa ação que
me convenci a usar mais a bicicleta —
antes era uma brincadeira.
Hoje, noto que, ao pedalar, você

30
30

vê coisas da cidade que de dentro do
carro não aprecia.
Três vezes por semana, vou de
bicicleta à academia Peralta, ao
31
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MILTON JUNG

MORUMBI

1

1) PADARIA GATO D’OURO
R. Dr. Luiz Migliano, 988,
Jd. Caboré
2) PASTEL DE FEIRA NO
HORTIFRUTI DO CAMPO
Av. Guilherme Dumont
Villares, 1269, V. Sônia, próx.
ao Portal do Morumbi

5

2

3) PADARIA SABOR DAS
MASSAS
R. Dep. João Sussumu
Hirata, 495, Panamby, e
R. Professor José Horário
Meireles Teixeira, 893,
Morumbi
4) ACADEMIA PERALTA
Av. Giovanni Gronchi, 5653,
Morumbi

2

5) PARQUE DO POVO
Itaim Bibi, entre as Av.
Cidade Jardim e Av.
Juscelino Kubitschek

1
4

3
3
5

32

Dica:
BIKE ANJO
(www.bikeanjo.com.br)
são ciclistas que ajudam
as pessoas que querem
aprender a pedalar

33

MARIA ADELAIDE

Amaral

ESCRITORA, AUTORA DE ROMANCES
E NOVELAS DE TV

do Amaral, Mário de Andrade, Oswaldo
de Andrade e Monteiro Lobato. O
túmulo de Anita Malfatti está no
Cemitério dos Protestantes, logo atrás.

“Sou pedestre convicta há anos, mas

A porta está quase sempre fechada,

não gosto de circuitos monótonos,

mas pode tocar a campainha que eles

tipo dar voltas na Praça Buenos Aires.

abrem para visitas.”

Prefiro sair de casa sempre com um

(email enviado em 6/4/2012, Sexta-feira da Paixão.
Retrato feito junto ao túmulo de Oswald de Andrade)

objetivo: ver uma nova exposição
na Pinacoteca, Museu da Língua
Portuguesa, dar uma volta pelo Bom
Retiro, incluindo o Museu de Arte
Sacra, as capelas de Frei Galvão e
Santo Expedito, que fica no quartel
da PM. Vou para o Centro da cidade
visitar meus sebos favoritos e uma
vez lá passo no Pátio do Colégio e
no CCBB, onde sempre posso ver
exposições interessantes. Vou para
os cinemas da Augusta, Frei Caneca
e Paulista (cinema e Livraria Cultura)
a pé e também volto caminhando. E
gosto muitíssimo de caminhar em
cemitérios, especialmente o Araçá,

34
34

onde colhi uma grande parte de
material para o romance ‘Aos meus
amigos’, e o da Consolação, onde
costumo visitar os túmulos de Tarsila
35
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MARIA ADELAIDE AMARAL

LUZ - AUGUSTA

1

Bom Retiro e Luz:

R. Augusta e Av. Paulista:

1) PINACOTECA DO ESTADO
Parque da Luz, Bom Retiro

7) ESPAÇO UNIBANCO
DE CINEMA
R. Augusta, 1475

2) MUSEU DA LÍNGUA
PORTUGUESA
Estação da Luz, Parque da
Luz, s/nº

3

4
2

3) MOSTEIRO DA LUZ
Av. Tiradentes, 676, Bairro
da Luz.
Dentro dele estão: Museu
de Arte Sacra e Igreja de
Frei Galvão. Capela Militar
Santo Expedito
R. Dr. Jorge Miranda, 264,
no quartel da PM

1

1

9) UNIBANCO ARTEPLEX
Frei Caneca
Frei Caneca Shopping,
R. Frei Caneca, 569
10) CINEMA E LIVRARIA
CULTURA DO CONJUNTO
NACIONAL
Av. Paulista, 2073,
Cerqueira César

No Centro Velho:

13

Cemitérios:

5

4) SEBOS
Há uma lista de livrarias
de usados localizadas na
região, no site da ONG Viva
o Centro (www.vivaocentro.
org.br/bancodados/
enderecos/livrarias.htm)

6

12
9
11

8
7
10

5) PATEO DO COLLEGIO
Praça Pátio do Colégio, 2,
Centro

8
12
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8) CINESESC
R. Augusta, 2075,
Cerqueira César

6) CENTRO CULTURAL
BANCO DO BRASIL - SP
R. Álvares Penteado, 112,
Centro

11) ARAÇÁ
Av. Dr. Arnaldo, 666
12) CONSOLAÇÃO
R. Consolação, 1660,
Consolação
13) TÚMULO DE ANITA
MALFATTI, no Cemitério
dos Protestantes
R. Sergipe, 177, Consolação

PEDRO JOSÉ

de Carvalho
MÚSICO E JORNALISTA,

Sou vegetariano e, aos sábados,
almoço no restaurante Lótus, de

GUITARRISTA DE BANDAS PUNK,

inspiração oriental, na região da Luz.

PROGRAMADOR DA RÁDIO UOL.

Depois, caminho até o café Girondino
(Largo São Bento) e à Galeria Nova

“Não tenho carta de motorista. É

Barão, visito a loja de discos de vinil

uma sorte, pois criei uma forma feliz

chamada The Records, que trabalha

de viver. As pessoas têm fetiche por

com discos de punk rock.

carro. Para ter um, pagam prestação,

Na Augusta também há bons

impostos, gasolina, seguro. Tudo isso

restaurantes vegetarianos. Costumo

tem custo. O que economizo no carro,

ir no Vegacy ou a uma loja de mate

gasto em outras coisas, vivo melhor.

chamada Mate Por Favor.

Moro próximo ao Sesc Pinheiros,

Na Praça Roosevelt, organizo

perto do trabalho, no UOL (Av. Faria

apresentações de grupos punk no

Lima). Eu costumo almoçar em casa

Sativa, vizinho aos teatros. É uma

e vou e volto a pé do trabalho, o que

forma de promover a cena punk e de

também é econômico.

poder assistir a shows que eu gosto.

A sorte me ajudou. Recentemente

São todos dentro do universo punk

foram inauguradas as estações da

rock, mas é uma grande família, não

Linha Amarela do metrô perto de casa.

necessariamente um estilo só.”

A vantagem de ter metrô fez com que o
aluguel aumentasse, mas vale a pena.
Nos fins de semana, costumo
passear no Centro, na Augusta e na

38
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Paulista. São áreas que agora estão
bem integradas com Pinheiros, por
conta do metrô. Chego de Pinheiros à
Luz em 10 minutos.
39
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PEDRO JOSÉ DE CARVALHO

PINHEIROS - CENTRO

9
2

7

2) RESTAURANTE VEGACY,
COMIDA VEGETARIANA
R. Augusta, 2077,
Consolação

8

6

3

3

4) BARBEARIA NOVE DE
JULHO
loja 5, Galeria Ouro Velho, R.
Augusta, 1371

6) CAFÉ GIRONDINO
R. Boa Vista, 365, Sé, em
frente ao Lgo. São Bento

4
6
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9) RESTAURANTE LOTUS
R. Brigadeiro Tobias, 420,
Sta. Efigênia, esq. Av.
Senador Queiros

5) ESPAÇO DE SHOWS
SATIVA BORDO
Praça Roosevelt, 82, Centro

2

1

8) LOJA DE DISCOS THE
RECORDS
R. Barão de Itapetininga 37,
rua alta, loja 43, dentro da
Galeria Nova Barão

3) LANCHONETE MATE POR
FAVOR
R. Augusta, 1470, em frente
ao Espaço Unibanco de
Cinema

5

4

1) ESTAÇÃO FARIA LIMA
DA LINHA AMARELA DO
METRÔ
Largo da Batata, Pinheiros

7) GALERIA NOVA BARÃO
Entre as ruas Barão de
Itapetininga, 37, e Sete de
Abril, 154, Centro

41

RITA

Lobo

CRIADORA DO SITE PANELINHA
E AUTORA DE LIVROS COMO
“A CONVERSA CHEGOU À COZINHA”
(EDIOURO). APRESENTA O PROGRAMA
“COZINHA PRÁTICA” (GNT).

dias, com meus filhos, um luxo urbano
que só é possível para quem concentra
atividades em uma região só.
Durante alguns anos, morei
em uma região de casas, menos
verticalizada, onde, por isso mesmo,
tudo era mais longe, tinha de pegar

“Procurei conciliar casa, trabalho,

o carro para fazer compras. Quando

escola dos filhos, tudo no mesmo

voltei para os Jardins, ao caminhar, ia

bairro. Quando vou de uma região da

fazendo compras, todos os dias, porque

cidade para outra, ainda uso carro

estava perto de tudo, via aquelas

ou táxi. Mas procurei organizar as

coisas que antes me davam trabalho

coisas para que toda minha estrutura

para ir comprar. Não acho que fosse

básica de vida fique dentro do bairro

consumismo, era uma reação ao fato

que escolhi para morar, os Jardins. Eu

de que eu tinha me desacostumado

detesto ficar dentro do carro, parada.

de ter as coisas ao alcance das

Morei fora do Brasil por alguns
anos e andava muito a pé. Gosto muito

mãos. Depois de um tempo, voltei ao
meu normal, que é ser uma pessoa

de andar em Paris e Nova York pelo
fato de serem cidades planas, em que é
muito confortável caminhar. Mas acho
que ‘sabendo levar, São Paulo é melhor
que Nova York’, como disse em uma
crônica no Panelinha.

42
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Houve um tempo em que andar a
pé por São Paulo causava medo. Hoje
acho que é bem menos.
Procuro almoçar em casa todos os
43

ENDEREÇOS
JARDINS

1

consumista com o olhar, que gosta

que sabendo levar, São Paulo é igual

de ver as coisas, sem necessidade de

Nova York. Ou um sorvete da Bacio

comprar. Ao contrário até, eu não gosto

di Latte, que eu considero a melhor

de comprar.

sorveteria da cidade e me faz lembrar

Uma coisa importante é que o

Roma. E no verão, gosto de tomar um

apropriados. As sandálias não podem

picolé de milho da Rochinha, que por

ser chinelos, que ficam soltos no pé.

aqui encontro em vários lugares e me

Eu compro sandálias que ficam presas

lembra que sabendo levar, São Paulo é

com tira no peito do pé, que são mais

melhor que Ilhabela.

confortáveis para andar distâncias

2) LIVRARIA DA VILA
LORENA
Al. Lorena, 1731, Jardins
3) Z DELI, COMIDA JUDAICA
R. Haddock Lobo, 1386,
Jardins

que sabendo levar, São Paulo é igual

pedestre tem de ter equipamentos

1) UTILPLAST, loja de
utilidades em plástico
Al. Lorena, 1931, Jardim
Paulista, esq. com
Consolação

4) SORVETERIA BACIO DI
LATTE
R. Oscar Freire 136, Jardins

3

Há muitas coisas deliciosas que

5) CAU CHOCOLATES
R. Peixoto Gomide, 1740,
Jardins
8) PARQUE TRIANON (ou
Parque Siqueira Campos),
esquina com R. Peixoto
Gomide.

longas; no inverno, os sapatos devem

se experimenta andando pela cidade,

ser Oxford, bota para os dias de chuva.

consumindo as coisas principalmente

Nada com salto. Isso cria também um

com o olhar. Porque, você sabe:

look peculiar de quem anda a pé.

sabendo levar, São Paulo é melhor

Feiras livres

que Paris.”

6) R. BARÃO DE CAPANEMA
às quintas-feiras (“Ótima
para comer um pastel”)

Gosto de andar e dar uma volta
maior durante a qual me concedo
algum pequeno exagero. Como um
bombom de chocolate e cardamomo
da Cau, que torna a pessoa mais feliz.
Ou pode ser uma delícia da comida

4

7) AL. LORENA
domingo, entre R. Augusta
e R. Haddock Lobo.

8

judaica, um sanduíche de arenque ou
de pastrame do Z Deli, quando penso
44
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TADEU

Jungle
VIDEOARTISTA E CINEASTA,
DIRETOR DE “AMANHÃ NUNCA
MAIS” (2011), PROTAGONIZADO
POR LÁZARO RAMOS.

francesa, vou ao Le Vin. No Le Vin eu
também gosto de tomar café da manhã.
Na hora do almoço vou bastante ao
Ritz. E, no fim do dia, marco reuniões de
trabalho no Bar Balcão.
Nos últimos tempos, também decidi

“Escolhi morar em um bairro onde

andar mais de bicicleta. Faço exercícios de

posso andar a pé. Trabalho muito em

ergométrica e agora ando na bike também.

casa, embora mantenha um escritório.

Vou ao analista na R. Alves Guimarães, em

Gosto dessa coisa de andar e ir à

Pinheiros, do outro lado da Rebouças. A pé,

banca de jornal na esquina (Al. Franca

levo 22 minutos; de bike, 9 minutos. Pedalo

com Haddock Lobo), pois o dono, sr.

também para outras coisas em volta de

Paulo, acaba sendo um guardião de

minha casa.

casa, ele acompanha o movimento
normal e o anormal.
Gosto de chegar a uma padaria,
como a La Bella (Bela Cintra, entre

Acho que a Prefeitura devia acabar com
as zonas azuis, proibir estacionamento,
e transformar essas áreas em ciclovias,
como fez a cidade de Buenos Aires.

Itu e Jaú) e conhecer as pessoas
que me atendem. Tomo café ali pelo
menos uma vez por semana. Sei que o
chapeiro é são-paulino roxo.
Morar em um bairro mais central
implica ter menos espaço em casa.
Assim, tenho uma cozinha menor, mas

48
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não me importo: saio frequentemente
para jantar fora, tenho ótimos
restaurantes perto de casa. Se é comida
japonesa, vou ao Nagayama; se é
49
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2

Eu não consegui abandonar o carro
— eu gosto de carro. Sempre encarei

vizinhos. Dá prazer e aconchego. E

a cidade como cidade do trânsito. Sou

segurança também. Na esquina tem

calmo, saio antes para chegar na hora.

o cara da verdura, você pergunta,

Mas agora reduzi a necessidade.

‘está tudo bem?’, e ele te diz! Você

Acho que nunca mais iria voltar a
morar num bairro onde dependa muito
de carro, como eu morei alguns anos.

no Santa Luzia, sempre. Eles trazem

Agora, nos Jardins, o apartamento é

as compras de carrinho em casa. E,

menor. O que não é um problema.

no Multicoisas, busco de tudo. Ele

comunidade. Saber o nome das

5) CASA SANTA LUZIA,
SUPERMERCADO
Al. Lorena, 1471, Jardim
Paulista), entrega as
compras em casa
6) LOJA MULTICOISAS
Al. Tietê, 207, Jardins

funciona como a tal mercearia/quitanda/
mercadinho de outrora... Lâmpadas,
durex, fios... E abre aos domingos!
A inspiração para o roteiro de

pessoas, o nome do dono da banca

‘Amanhã Nunca Mais’ nasceu quando

de jornal ou do pessoal que trabalha

eu estava me mudando para os Jardins.

no Bar Balcão, que eu frequento.

A cidade de São Paulo é uma urbe do

É um luxo, é uma sensação de

automóvel e por isso antiga. Meu filme

pertencimento. Acho isso muito

tem um herói e seu cavalo é o carro, que

importante, desenvolve uma teia

ele usa pra vencer o trânsito e o tempo.”

3) LIVRARIA DA VILA
Al. Lorena, 1731, Jardins
4) FEIRA LIVRE: aos
domingos, na Al. Lorena,
entre R. Augusta e R.
Haddock Lobo

No meu bairro tem duas coisas que

apartamento era grande e confortável.

E, depois, tem a vida de

5

comunidade.
gosto de fazer também: supermercado

quintal de nossa casa se amplia.

2) BAR BALCÃO
R. Melo Alves, 150,
Cerqueira César

desenvolve relacionamento com a

Fui morar no Real Parque porque o

Quando a gente faz coisas a pé, o

50

comunitária, te ajuda a conhecer os

1) RESTAURANTE
NAGAYAMA
R. da Consolação, 3397,
Jardim Paulista, e R.
Bandeira Paulista, 369,
Itaim Bibi

7
10

9) BANCA AQUARELA
Al. Franca, 1277, esq. com
R. Haddock Lobo
10) RESTAURANTE RITZ
Al. Franca, 1088, Jardim
Paulista
11) LA BELLA PÃES & CIA
R. Bela Cintra, 1491, entre
Al. Itu e Al. Jaú
12) ESPAÇO ITAÚ DE
CINEMA
antigo Espaço Unibanco,
R. Augusta, 1470
13) CINE LIVRARIA
CULTURA
Conjunto Nacional,
R. Pe. João Manuel, 100,
Cerqueira César
14) CINESESC
R. Augusta, 2075.
Cerqueira Cesar

7) RESTAURANTE LE VIN
Al. Tietê, 184, Jardins, e
mais dois endereços, no
Itaim e em Higienópolis –
www.levin.com.br
8) MARGHERITA PIZZERIA
R. Haddock Lobo, 1255,
Jardins

51
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Raí
EX-JOGADOR DE FUTEBOL TETRACAMPEÃO
MUNDIAL PELO BRASIL (1994), DIRETOR
DA FUNDAÇÃO GOL DE LETRA E SÓCIO DA
EMPRESA RAÍ+VELASCO.

ajudar a diminuir o trânsito.
Eu passei um ano em Londres (200607) estudando. Só andava de bicicleta.
Quando voltei para São Paulo resolvi
fazer um teste, viver um ano sem carro
e ver como me sentia. Ao final do ano,

“Moramos numa cidade que adoramos,

percebi que a vida era melhor. E desde

mas onde a qualidade de vida é muito

então não guiei mais. Ando de bicicleta,

prejudicada pelo trânsito. E o que a

de metrô e táxi, dependendo do trajeto.

gente faz? Espera todo mundo parar

Tem riscos ao andar de bicicleta. Tomo

de andar de carro para parar também?

muitos cuidados, o tempo todo.

Eu decidi parar. E quem faz a opção

É preciso planejar os caminhos: a

individual tem vantagens imediatas.

cidade tem muitas subidas e descidas

Eu sou mais feliz desde que parei

que é preciso driblar. Meu trajeto diário

de guiar. Sou mais leve, não tenho de me

é de Perdizes, onde eu moro, para a

preocupar onde parar o carro, não penso

Faria Lima, onde mora minha filha e

em multas, na hora do congestionamento,

para a Vila Madalena, onde fica meu

falo no celular, ouço música.

escritório. Eu faço rotas alternativas

A cidade não é estruturada para o

para escapar das grandes subidas.”

ciclista. Acho que falta vontade política.
Alguns avanços foram feitos recentemente,
mas é preciso andar mais rápido, ser
prioridade. Perdemos uma chance quando
fizeram aquela grande reforma na Paulista,

54
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deveriam ter criado faixa para bicicleta.
Metade da culpa é do poder público. A
outra metade é das pessoas. Tem muita
gente que já poderia ter deixado o carro e
55
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PERDIZES - JARDINS

1
1) RUAS DO JARDIM
EUROPA: bairro arborizado
e tranquilo para pedalar

1

2
5
3

2

4

4
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2) CICLOFAIXA DE LAZER:
Funciona aos domingos,
entre 7h e 16h, com faixas
protegidas para ciclismo em
diversas avenidas em todas
as áreas da cidade, em
um total, hoje, de 67 km. O
trecho inicial, sul/oeste, liga
o parque das Bicicletas (av.
Indianópolis), o Ibirapuera,
O Parque do Povo e o Villa-Lobos, em um total de 45
km aproximadamente. Na
Zona Norte, liga a Praça
Heróis da FEB ao metrô
Parada Inglesa (8 km) e
a Leste se localiza na Av.
Carvalho Pinto junto ao
Parque Linear Tiquatira
(14 km)
3) PARQUE DO POVO:
(Avenida Henrique
Chamma, 590, Itaim
Bibi): Localizado entre as
avenidas Cidade Jardim,
Juscelino Kubitschek e
Marginal Pinheiros, foi
inaugurado em 2008 com
o nome de Parque Mario
Pimenta Camargo. Tem
uma área de 112.000
metros quadrados, com
pista de caminhada de 1,6
km e ciclovia de 1,3 km,

três quadras poliesportivas,
trilhas e uma academia de
ginástica. Dentro dele se
localiza o Teatro Ventoforte
4) TEATRO VENTOFORTE
R. Brigadeiro Haroldo
Veloso, 150, Itaim Bibi, Tel:
011-3079-9529
5) IBIRAPUERA (www.
parquedoibirapuera.com):
Principal parque da cidade,
foi inaugurado em 1954
durante as comemorações
do quarto centenário da
cidade de São Paulo. Tem o
maior número de atrações
e recebe o maior número
de frequentadores em seus
diversos museus e áreas
de lazer
6) CICLOVIA DA MARGINAL
PINHEIROS: via
permanente exclusiva para
uso de ciclistas implantada
paralela à Marginal
Pinheiros e aos trilhos da
linha Esmeralda da CPTM,
com um total de 18 km,
ligando a região de Santo
Amaro (Zona Sul) ao Parque
do Povo (Alto de Pinheiros,
Zona Oeste). Em uma
segunda fase, deverá ser
criada uma via semelhante
do outro lado do rio
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ESCRITORA E JORNALISTA,
CRONISTA DA “FOLHA
DE S.PAULO” E EDITORA
DO SITE A HORTALIÇA

Francisco, onde tem o supermercado
Madrid, o restaurante Via Castelli e a
videolocadora HM, a melhor de São
Paulo. Nas proximidades também tem
o Jardim di Napoli, meu restaurante
preferido, e, na R. Dr. Vila Nova, o

“Nunca tive carro e não sei dirigir. O

Sesc Consolação, com muito vôlei e

melhor jeito de minimizar as dificuldades

saladas a R$ 2, e o sebo Cultural. E a

é evitar o horário do rush e sempre sair

escola onde Rodrigo Naves dá aulas de

muito, mas muito antes, e ir curtindo o

história da arte.

caminho sem o risco de se atrasar. Tipo
sair duas ou três horas antes.
Quando morei em Higienópolis, fazia

Quando era horário do rush, eu
gostava de ir a pé do início da av.
Paulista até Higienópolis. O trajeto

de tudo a pé. Morando na R. Piauí, ia ao

podia demorar até quatro horas,

Centro, à R. Frei Caneca, à Av. Paulista,

porque eu ia parando — decidia de

à Av. São João. Um roteiro que gosto

repente ir ao cinema, ou jantar, ou ir

de fazer até hoje é descer no metrô

na Livraria Cultura. Dá pra se perder

Santa Cecília e ir subindo a Alameda
Barros, onde tem uma porção de coisas
interessantes (lojinhas de R$ 1,99, de
roupinhas de criança, uma videolocadora
baratíssima chamada Start 94). Aí você
cai na Av. Angélica e vai subindo até
o destino final, a Praça Buenos Aires.
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Mas há rotas alternativas: você pode
entrar à direita na Av. Higienópolis e ir
ao shopping, ou à esquerda e depois à
esquerda de novo, entrando na Martim
59
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2

MUITO, no bom sentido. Eu gostava

jogando vôlei no Sesc Consolação e vou

também de ir nadar na piscina do

até lá de ônibus — pra ir é um inferno,

Pacaembu e voltar a pé, subindo essas

mas pra voltar é bem melhor porque

ruazinhas que vão dar na Angélica, com

o caminho do ônibus é mais racional e

o chinelo ainda escorregando no pé e

sem trânsito. Se bem que anda muito

um pacote de amendoim na mão.

cheio. Costumo descer em Santa

Eu me mudei para Higienópolis
e mais recentemente voltei para o

de andar em transporte coletivo porque

embora eu adore morar aqui, o

você pode mudar de ideia de repente,

transporte público é uma desgraça.

descer em um ponto aleatório ou decidir

Tem muito, mas muito carro na rua, e a

ir a pé. Também tenho uma bicicleta —

gente acaba passando horas dentro de

quando morava em Higienópolis, andava

um ônibus, no congestionamento. Para

bastante, só que na calçada porque eu não

chegar em casa, eu desço na estação

sou suicida. Agora não ando mais porque é

Santana e pego um ônibus no terminal.

muito perigoso...
Aos domingos, adorava andar de

pra burro, são sempre cheios e ficam

bicicleta no Minhocão. Acho que ele

parados na Voluntários da Pátria por

devia ser fechado para os carros e ficar

causa da quantidade excessiva de carros.

assim a semana inteira.

Odeio, odeio. Melhor não sair de casa.
Duas vezes por semana eu continuo

2) SHOPPING PÁTIO
HIGIENÓPOLIS
Av. Higienópolis, 674, Centro

6

Gosto muito da sensação de liberdade

Mandaqui. Não tem comparação:

Acontece que os ônibus demoram

60

Cecília e ir a pé até a R. Dr. Vila Nova.

1) CENTRO ESPORTIVO
PACAEMBU, PARTE DO
COMPLEXO QUE INCLUI O
ESTÁDIO PAULO MACHADO
DE CARVALHO, ABERTO AO
PÚBLICO
Praça Charles Miller, s/no,
Pacaembu

3) RESTAURANTE JARDIM
DI NAPOLI
R. Doutor Martinico Prado,
463, Santa Cecília

7) SESC CONSOLAÇÃO
R. Dr. Vila Nova, 245, Santa
Cecília
8) LIVRARIA SEBO
CULTURAL
R. Dr. Vila Nova, 321
9) ANDAR DE BICICLETA
NO MINHOCÃO
Elevado Costa e Silva,
fechado ao trânsito de
veículos das 21h às 6h30 e
aos domingos

4) RESTAURANTE
VIA CASTELLI
R. Martinico Prado, 341,
Santa Cecília
5) SUPERMERCADO
MADRID
R. Martim Francisco, 777,
Santa Cecília

7

6) HM HOME VÍDEO
R. Marquês de Itu, 1018,
Santa Cecília; e Praça
Vilaboim, 20, Higienópolis

9

Acabei me perdendo. Eu tenho um
ódio mortal de carros...”
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PAULO (1976-81). CONSELHEIRO FUNDADOR
DO MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO.

usar o carro. Como tudo congestiona
em São Paulo, a pessoa precisa
buscar fazer tudo em volta de sua
casa. E cada vez mais os bairros
oferecem serviços e comércios que
nos permitem ir a pé.
Como urbanista, defendo que vale

“Valorizo muito o tempo que ganho

a pena ser o que os franceses chamam

ao andar a pé em São Paulo. Escolhi

de ‘flaneur’, ou seja, o cidadão que

ter meu escritório na Av. Nove de

perambula em sua cidade, descobre os

Julho, perto de onde moro, também

lugares, faz amizades.

no Jardim Paulistano, para conseguir

Nossa cidade é rica de pessoas e

vir a pé e poder almoçar em casa. A

paisagens urbanas. É bom se colocar

caminhada demora uns 25 minutos e

como turista e descobrir, andando, o

é uma ótima forma de me exercitar.

que ela tem de bom.”

Pelo menos uma vez por semana vou
e volto a pé do trabalho.
Aos finais de semana, cuido do
jardim da minha rua e das calçadas
dos vizinhos [ele é presidente da
Associação dos Amigos do Bairro
Jardim Paulistano]. Vou andando
e limpando. Planto árvores, flores,
arbustos. Há alguns anos, plantei
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uma pitangueira que já está com
cinco metros.
Para conhecer a cidade é preciso
andar a pé. E cada vez mais é inviável
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1

2) SUPERMERCADO PÃO
DE AÇÚCAR
Al. Gabriel Monteiro
da Silva, 1351, Jardim
Paulistano

3
4

3) RESTAURANTE RAVIOLI
CUCINA CASALINGA
R. Joaquim Antunes, 197,
Jardim Paulistano

2

1

1) PASSEIO NA PRAÇA
GASTÃO VIDIGAL
entre Av. Rebouças e Al.
Gabriel Monteiro da Silva

4) RESTAURANTE MANÍ
R. Joaquim Antunes, 210,
Jardim Paulistano

2

3
4
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Kalil
EMPRESÁRIO, SÓCIO DOS
RESTAURANTES SPOT E RITZ.
PEDESTRE HÁ 14 ANOS

Quando tenho tempo, vou ao
Parque do Ibirapuera e ando por lá.
Tenho comigo um compromisso de andar
pelo menos uma hora e meia por dia. E
cumpro. Andando, me livro de culpas.

“Há 14 anos me cansei, decidi parar

Quem anda, janta! Meu maior

de andar em engarrafamentos. Ficar

prazer em andar é poder comer à

parado no trânsito é a maior perda de

vontade, chegar em casa e poder

tempo que um homem pode sofrer.

comer uma caixa de chocolates, se

Então decidi morar perto do trabalho.

quiser. Gosto de comer bem, não me

Encontrei um apartamento nos Jardins

satisfaço com uma sopinha. Andando,

e me mudei. No dia da mudança, vendi

queimo o que como a mais.

o carro e nunca mais guiei. Hoje ando

Outro prazer é ver a vida, aquilo

principalmente a pé, mas também de

que de dentro do carro não se nota.

metrô e táxis onde tem corredor de

Várias vezes eu vejo uma coisa em

ônibus, que eles podem pegar.

um museu ou numa loja e paro, entro,

Minha vida está toda perto de casa

gasto uns minutos e sigo. Descobri

e do trabalho. Se alguém me propõe

exposições muito legais no Museu

uma reunião longe, eu nem vou. ‘Como

da Casa Brasileira, por exemplo. E

faço para ir a Alphaville? Não vou!’.

outros lugarezinhos, que se acha por

Minha cidade ficou reduzida,
mas, por outro lado, os tempos se
encurtam. Quase todos os dias eu vou do
restaurante Spot (na Av. Paulista) até o

68
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Shopping Iguatemi. Vou pela Av. Europa,
levo meia hora. É provável que de carro
levasse mais, entre sair, pegar o carro,
pegar o trânsito, parar o carro...
69
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1

acaso. Foi assim que encontrei uma

PARA QUEM QUER ANDAR A PÉ,

loja chamada Coisas da Dóris, na R.

MINHAS DICAS SÃO:

2) SHOPPING IGUATEMI
Av. Brigadeiro Faria Lima,
2232, Jardim Paulistano
3) MUSEU DA CASA
BRASILEIRA
Av. Brigadeiro Faria Lima,
2705, Jardim Paulistano

Ministro Rocha Azevedo, cheia de
presentes em geral.
Outras vezes bate uma fome, você

1) O tênis é o melhor investimento. Tem
de ser confortável e usar sempre. Já

descobre um lugar novo. Aconteceu

me vi de tênis em situações formais

comigo uma vez, subindo a R. Joaquim

onde talvez devesse estar de sapato,

Eugênio de Lima morrendo de fome,

mas a prioridade é andar a pé e para

entrei num lugar de sanduíches

isso tenho de usar tênis.

chamado St. Louis. Comi um hot dog
delicioso. Acabei voltando outras vezes.
Eu acho que a cidade tem lugares
que não foram feitos para andar a pé,
verdadeiros muros. Um que eu cruzo
muito é a Ponte Cidade Jardim, quando
você atravessa no sentido CentroBairro, para chegar à banca. Logo ali
em frente, por exemplo, já fiquei 20
minutos sem conseguir atravessar o

4) PARQUE IBIRAPUERA
Av. Pedro Álvares Cabral, s/
no, Zona Sul da cidade

3

2) Muitas vezes preciso enfrentar
chuvas. Não tem jeito, abro um guarda-chuva e vou.
3) O Google Maps mudou minha vida.
Como somos condicionados pelo
automóvel, nossa tendência, mesmo a

1) BANCA CIDADE JARDIM
DE JORNAIS E REVISTAS
Av. Cidade Jardim, Sentido
Centro-Bairro, logo após a
travessia da Ponte

4
7

5) LOJA DE PRESENTES
“COISAS DA DÓRIS”
Al. Ministro Rocha Azevedo,
834, Cerqueira César
6) RESTAURANTE: ST.
LOUIS HAMBURGUERIA
R. Batataes, 242, Jardim
Paulistano, esq. R. Joaquim
Eugênio de Lima
7) SPOT
Al. Ministro Rocha Azevedo
com Av. Paulista

pé, é reproduzir os caminhos do carro.
E muitas vezes é o pior caminho. O
Google te dá opções para pedestres.

fluxo dos carros.”
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1) Limpeza dos rios:

vai levar muitos anos ainda para os peixes
voltarem a viver nos rios Pinheiros, Tietê e
Tamanduateí. Mas esta possibilidade está mais
próxima agora do que anos atrás, graças ao
programa de despoluição dos córregos que
desaguam nos três principais rios da cidade.
A limpeza dos seus afluentes, principalmente
com a coleta de esgotos, está se realizando
à razão de 20 córregos por ano (são 400 na
cidade). É um processo lento, mas reverteu a
tendência que marcou o século 20 de usar os
rios como descarga da cidade.

2) Parques lineares:

quem anda na ciclovia junto à Marginal do
Rio Pinheiros percebe os primeiros efeitos
da política de estabelecimento de parques
lineares, com jardins e áreas lazer ocupando

NOVAS IDEIAS QUE VÃO

Melhorar a Cidade
SÃO PAULO RESERVA PARA SEUS HABITANTES ALGUMAS BOAS-NOVAS
QUE VÃO SE REALIZAR AO LONGO DOS PRÓXIMOS ANOS E INDICAM A TENDÊNCIA
DE UMA CIDADE MAIS COMPACTA E AMIGÁVEL PARA O PEDESTRE. ALGUNS PROJETOS

espaços em torno dos cursos d’água da cidade.
O conjunto dos jardins e da rota de bicicletas
deverá tornar as margens do Pinheiros uma
referência para os paulistanos, mistura de
utilidade e fruição: “Ali vai ser a nova Avenida
Paulista, um dos lugares mais lindos da cidade.
Só espero estar vivo para aproveitar”, diz um de
seus idealizadores, o secretário municipal do

ESTÃO EM DESENVOLVIMENTO, OUTROS EM GESTAÇÃO E OUTROS AINDA SÃO SONHOS,

Verde, Eduardo Jorge, que tem a implantação

MAS LOGO PODERÃO ENTRAR EM PROCESSO DE REALIZAÇÃO. MUITAS DESSAS NOVIDADES

de parques lineares no topo das prioridades de

JÁ PODERIAM SER NOTADAS, MAS OS PAULISTANOS, EM MEIO AO DIA A DIA DA FLORESTA

gestão de sua pasta.

DE PEDRA E DO CIPOAL DO CAOS URBANO, TÊM DIFICULDADE EM PERCEBER.
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3) O fim do Minhocão:
maior tragédia urbanística da história da região central de São Paulo, o Elevado

que hoje usa a via elevada central. O Minhocão poderá cair integralmente,

Costa e Silva, inaugurado em 1969 na gestão do então prefeito Paulo Maluf, teve

devolvendo a luz ao bonito boulevard que existia antes, ou parcialmente,

efeito negativo semelhante a uma bomba nuclear, irradiando ondas de degradação

gerando um parque suspenso, como o que foi criado em Nova York (cha-

sobre uma vasta região residencial do Centro de São Paulo, expulsando morado-

mado High Line). A escolha deverá ser feita pelos administradores e pela

res, tirando valor de milhares de propriedades e abrigando sob a sua sombra um

sociedade ao longo dos próximos anos (2013-16) para ser realizada nos 15

conjunto de problemas urbanos e sociais. Ao completar meio século de influência

anos seguintes, aproximadamente. São Paulo adotará assim a tendência

danosa, o Minhocão vai desaparecer como parte do processo de requalificação do

mundial de eliminação das avenidas elevadas em áreas urbanas criadas

Centro, especificamente com a urbanização das áreas torno das ferrovias que cru-

ao tempo em que a prioridade do urbanismo era dada aos carros. Boston,

zam a cidade de Leste a Oeste (no sentido Lapa-Brás). Seus trilhos passarão a sub-

Nova York e Seul, entre outras, já acabaram com seus minhocões.

terrâneos, dando lugar na superfície a uma avenida capaz de dar conta do trânsito
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6) O fim do corredor de ônibus na Rebouças:

criado para ligar rapidamente o Centro a Vila Sônia e Morumbi, o Corredor Rebouças
gerou congestionamento permanente, degradando uma avenida que até o início dos
anos 2000 se mantinha de uso misto, residencial e comercial. A recente inauguração da
Linha Amarela do metrô, além de criar pontos de integração entre diversas linhas de
transporte por trilhos fora da Sé, elimina a necessidade do corredor na superfície, dando
lugar ao transporte de passageiros local, entre as estações de metrô. Com o fim do
corredor, qual um “bode que sai da sala”, seus efeitos daninhos também serão reduzidos,
destacando a vocação da Rebouças como alameda, via ajardinada e de trânsito médio.

4) Nova Luz:

as mudanças na região degradada do Centro de SP não se resumem ao combate
às drogas na área da “cracolândia” local. A reurbanização inclui medidas típicas do
chamado “Novo Urbanismo”: adensamento, criação de praças e polos culturais,
habitação para diferentes classes sociais e edifícios comerciais próximos, para
aproximar trabalho e moradia. A região já é uma das mais bem servidas por transportes
públicos, com linhas de metrô e trens urbanos. Uma característica do plano urbanístico
é a redução das faixas de trânsito nas avenidas do bairro (como Duque de Caxias e Rio
Branco) com alargamento das calçadas para pedestres e ciclofaixas.

5) Habitação popular:

o incentivo à habitação popular no Centro paulistano inclui a transformação atualmente
em curso de 53 edifícios de hotel ou escritórios em residenciais para público de baixa
renda (“retrofit”), com um total de 2,5 mil apartamentos.
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