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Ao contrário dos carros empla-

através da nossa comunidade digital.

cados, não sabemos ao certo quantos

Nos últimos 12 meses, a página “Como

motoristas abrem mão de seus veícu-

viver em São Paulo sem carro” no Fa-

los. Mas temos bons indicativos de que

cebook reuniu mais de 100 mil aliados.

este movimento está se acelerando.

Deles, recebemos muitos relatos ins-

A pesquisa feita pelo Instituto Ipes-

piradores. Três foram escolhidos para

pe para esta edição de nosso Guia mos-

este livro. Em nome dos nossos mais

tra que 30% das pessoas que deixam

de 100 mil amigos virtuais, queremos

de usar carro se desfazem do veículo

agradecer pelas histórias emocionan-

Alexandre Lafer Frankel é o

em seguida. Os carros estão aí e não

tes de todos. Pessoas como Jéssica,

idealizador deste Guia anual e de

vão desaparecer. Mas talvez estejamos

que descobriu na carona com as ami-

começando a empatar o jogo entre em-

gas uma nova maneira de circular pela

placamento e desemplacamento.

cidade; Davi, que alegra os lugares por

seu movimento digital. Engenheiro,
é CEO da incorporadora Vitacon,
que tem como missão desenvolver

Os recordes de engarrafamento

onde passa com seu monociclo; e Lí-

continuam frequentando o noticiário.

gia, que trocou a possibilidade de uma

Por isso mesmo, muita gente perce-

rotina espaçosa por uma vida mais in-

tudo perto. A maior parte dos seus

beu que caminhando é possível chegar

tensa e inteligente com tudo por perto.

deslocamentos diários é feita a pé,

mais rápido, fazer exercício e ainda

Em 2014, nosso livro-movimento

pois há mais de dez anos escolheu

economizar a passagem. Melhor ainda

cresceu com a coautoria destes e de

para aqueles que conseguem se mu-

outros defensores de uma São Paulo

dar para perto do trabalho ou do es-

mais humana, justa e feliz. Com o seu

tudo. Agora vemos também ciclovias e

apoio, seguiremos acelerando.

imóveis inteligentes em relação
à mobilidade urbana, próximos a
estações de metrô e de regiões onde
é possível morar, trabalhar, estudar,

abrir mão do carro como transporte.

A cada semana, cerca de 5 mil carros são emplacados e
passam a transitar nas ruas de São Paulo. Durante anos,
a cidade assistiu à montagem de uma bomba-relógio
automobilística que ameaçava paralisar suas vias por
completo. Até que corajosos paulistanos começaram a buscar
alternativas de mobilidade mais inteligentes, pressionando
também pela melhora dos transportes públicos.

bicicletas conquistando apoio e espaço.
E, acredite ou não, surgem formas de
transporte bastante criativas.
Para homenagear esses bravos
apoiadores da mobilidade, em 2013
organizamos uma seleção de histórias
de gente que vive em SP sem carro,

Os autos não vão desaparecer.
Mas talvez estejamos
começando a empatar o jogo
entre emplacamento
e desemplacamento.
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As ciclovias começaram a ocupar

vidade tem provocado reações apaixo-

a cidade de São Paulo em 2014. Antes

nadas, a favor e contra: muitos criticaram

mesmo de se tornarem uma opção

a criação das vias, porque elas reduzem

de mobilidade, o início do programa

as áreas de circulação e estacionamento

de implantação acelerada de rotas

dos automóveis; outros, favoráveis, co-

permanentes para ciclistas provocou

memoram a ampliação das áreas onde a

grande cobertura de imprensa e uma

prioridade é de quem está de bicicleta. O

intensa polêmica. Depois de muitos

processo de ampliação das rotas para ci-

anos com mínimos avanços, que os

clistas vai exigir uma urgente mudança na

paulistanos nem chegavam a notar, a

cultura de todos os paulistanos. Como as

Prefeitura decidiu dar prioridade à im-

calçadas são ruins, os pedestres procuram

plantação de uma rede de rotas fixas

as novas ciclovias para caminhar melhor,

e sinalizadas para os ciclistas. A no-

expondo-se ao choque com ciclistas; de-

Nos últimos 2 ANOS, quanto ao uso do carro particular
na cidade de São Paulo, o(a) Sr.(a) diria que:

SÃO PAULO FINALMENTE GANHA

UMA REDE DE CICLOVIAS
Por Leão serva
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“O carro é o cigarro do século 21”, segundo o arquiteto Jaime
Lerner. Em São Paulo, a cada ano mais gente diminui seu uso
e, em seguida, vende seu veículo. Esse comportamento, que

15
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pareceria impossível a alguém saído do planeta em 1990 que

5

voltasse agora,

0

se mantém firme em 2014: 45% das pessoas

reduziram o uso durante os dias de semana.
E 30% dos que deixaram de usar automóvel se desfazem do
veículo - metade em um ano e a outra metade, em dois anos.
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%

Passou a
usar o carro
somente
alguns dias
por semana

Passou a
usar o carro
somente no
fim de
semana

Deixou de
usar carro
próprio para
se locomover
por outra
forma de
locomoção

Passou a
usar o carro
somente
durante a
semana

Não alterou o
uso do carro
próprio

Total

Não sabe
/ Não
respondeu

Fonte: Ipespe
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Depois que deixou de usar o carro, o(a) Sr.(a) vendeu o automóvel?
SE SIM: Quanto tempo depois que deixou de usar?
70

62

60

Os ônibus aumentaram a velocidade média nas faixas
exclusivas: passaram de 12,4 km/h para 20,8 km/h.
A cidade quer mais: para 64%, o transporte público não
melhorou nada desde 2013
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estressante, embora digam que há ou-

reda, feita para a edição de 2013 deste

tras coisas mais importantes.

Guia. E se mantém firme em 2014.
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tuto Ipespe, do sociólogo Antonio Lava-

%

Antes de
completar 1 ano
Total

Fonte: Ipespe

Depois de
1 a 2 anos

Não vendeu
o automóvel

Não sabe /
Não respondeu

Obs: somente para quem deixou de usar o carro

O Guia de 2013 foi lançado sob o

São 51% dos paulistanos que dizem ter

impacto dos grandes protestos que pu-

mudado o hábito de usar o carro particular

seram o transporte público no alto das

nos últimos dois anos, sendo que 45% re-

questões nacionais. Embora os próprios

duziram o uso durante os dias de semana.

manifestantes dissessem que não es-

E 30% dos que deixaram de usar automó-

tavam na rua pelos R$ 0,20 (aumento

vel se desfazem do veículo, metade, em

proposto nas passagens de ônibus e

um ano e a outra metade, em dois anos.

metrô), havia entre as pessoas preo-

As principais opções adotadas por

cupadas com a mobilidade urbana a

quem larga o automóvel são metrô

esperança que aquelas manifestações
apressassem uma melhoria da qualida-

satentos com a novidade, carros e motos

21”, define o arquiteto Jaime Lerner. Na

(42%) e ônibus (35%). Há ainda 8% de

estacionam nas novas faixas. A Prefeitura

cidade de São Paulo, esse espírito do

gente que passou a adotar uma com-

de dos transportes públicos na cidade

tem reduzido a velocidade máxima permi-

tempo atual provoca duas tendências

posição dos dois modais.

e em todo o país. Apesar de os coleti-

tida para os carros nas áreas contíguas às

consistentes: a cada ano mais gente

O movimento constante de repulsa

vos terem aumentado a sua velocidade

novas ciclovias. Mas é preciso mais. Desde

diminui o seu uso e, depois de até dois

ao carro pode ser explicado pelo nível

média depois da criação das faixas ex-

logo uma grande campanha de alerta, que

anos, um terço dessas pessoas vendem

de estresse que os congestionamentos

clusivas aos ônibus, tendo passado de

ainda não foi realizada.

e se separam definitivamente do veículo.

provocam nas pessoas: 80% dos entre-

12,4 km/h para 20,8 km/h, segundo

O aumento das ciclovias é mais uma

Esse comportamento, que pareceria im-

vistados consideram o trânsito a prin-

a CET, o morador de São Paulo quer

novidade do movimento de repúdio aos

possível a alguém que tivesse saído do

cipal (45%) ou uma das duas principais

muito mais. Para 64% dos paulistanos,

automóveis que tem marcado os últi-

planeta em 1990 e voltado agora, já se

(35%) causas de estresse. Há ainda

o transporte público na cidade não me-

mos anos. “O carro é o cigarro do século

manifestava na pesquisa anual do Insti-

outros 14% que dizem que o trânsito é

lhorou nada desde junho de 2013.
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fase em que a Prefeitura de São Paulo

e a partir daí começa a priorizar os

começou a priorizar os ônibus depois de

ônibus aos bondes. Quando o prefei-

estatizar o sistema de bondes elétricos

to Faria Lima extinguiu o sistema de

implantado na primeira metade do sé-

bondes, em 1968, ele já estava suca-

culo pela multinacional canadense Light.

teado, embora ainda fosse uma opção

Com seus bondes, a empresa orientou o

eficiente de deslocamento numa cida-

crescimento da cidade de 1900 a 1947.

de que tinha uma frota de automóveis

Até pouco antes de 1950, São Paulo

muito inferior à atual. Naquele mo-

tinha uma malha de 500 km de bondes

mento, era necessário ter substituído

sobre trilhos e de 100 km de ferrovias

o antigo sistema por corredores de

urbanas (subúrbios). Era uma malha

ônibus eficientes, segmentados.

considerável para a cidade daquele
tempo, com 2 milhões de habitantes.
Em 1946, a Prefeitura cria a CMTC
UMA CIDADE FEITA PARA O AUTOMÓVEL

andamento pelo poder público forem
corredores de ônibus; 130 km de linhas

50

em seus deslocamentos para o trabalho,

de trem da CPTM, 70 km de Metrô (além

40

o especialista em transportes públicos

de 50 km já contratados, em processo de

Ailton Brasiliense explica que para São

implantação). Apesar desse grande volu-

Paulo ficar razoavelmente estrutura-

me (que resultará em algo como o dobro

da para os desafios de dar transportes

do que a cidade tem hoje), Brasiliense

públicos para todos os seus moradores,

alerta: “Não teremos congestionamento

precisa ganhar mais 400 km de linhas

zero. Vamos apenas melhorar os proble-

de transporte público de alta resolução.

mas da falta de planejamento dos últi-

Essa extensão está prevista para ser

mos 60 anos”.

adicionada à cidade em pouco mais de

A grande crise no transporte públi-

dez anos. Até 2025, se os projetos em

co paulistano começou na década 1950,

fora”, como narra Brasiliense. A cidade a partir de então passou a priorizar o

O(a) Sr.(a) diria que o trânsito na cidade de São Paulo:

realizados, a cidade terá mais 150 km de
Uma pessoa que usa pouco o carro

Mas, em vez disso, “jogou-se tudo
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%

É a principal
razão de
estresse da
cidade

Está entre as
maiores razões
de estresse na
cidade

É uma razão de
estresse, mas
há outras mais
importantes

Ou não é
razão de
estresse na
cidade
Total

Não sabe /
Não respondeu
Fonte: Ipespe
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A cidade levou 560 anos para ter 67 km de ciclovias. Agora, a
meta de 400 km até o fim de 2015 nos iguala ao que atingiu
nos últimos anos a capital da Argentina, Buenos Aires.

transporte individual em automóveis e o

implantação rápida de centenas de quilô-

coletivo em ônibus a diesel, que compe-

metros de ciclovias entre 2014 e 2015. A

tem pelo espaço com os carros. Ou seja:

meta é passar de pouco mais de 60 km

São Paulo está 60 anos atrasada. É por

a 400 km em pouco mais de um ano, um

isso que ele alerta que o grande esforço

prazo curto de tempo: a Prefeitura anun-

de investimento previsto para os próximos

ciou em junho de 2014 que dará priorida-

de todas as áreas da cidade: “Precisamos

Outra novidade que deve aumentar

anos vai apenas “mitigar” o problema.

de para a criação de ciclovias. E estipulou

de mais de 1 mil km de ciclovias para ter

a possiblidade de a bicicleta ser um

a ousada meta de chegar a 400 km de

o mesmo que Londres, que é uma cidade

modo de transporte alternativo será

ciclovia até o fim de 2015. Em agosto de

menor do que São Paulo”, Tatto disse à

a concessão do sistema público mu-

2014, elas mediam 67 km.

“Folha de S.Paulo”. O secretário ganhou

nicipal de bicicletas. Hoje, os sistemas

REPENSAR A CIDADE
O atraso não se resume aos trans-

É uma “pequena revolução”, como

credibilidade depois de implantar no pri-

de aluguel de bikes, patrocinado por

portes públicos. Por muito tempo ficaram

classifica o secretário municipal de Trans-

meiro ano da administração de Fernando

bancos, são “permissões”.

esquecidos em São Paulo os transportes

portes atual, Jilmar Tatto, mas ainda assim

Haddad (2013) o dobro de faixas exclusivas

Em concessão, a Prefeitura abri-

alternativos, como a bicicleta. Isso deve

insuficiente para que a bicicleta seja uma

de ônibus que o prefeito tinha prometido

rá concorrência para as empresas

mudar radicalmente com o anúncio da

opção de mobilidade para o trabalhador

criar nos quatro anos de sua gestão.

interessadas e ainda poderá realizar

na sua opinião os transportes melhoraram
ou pioraram desde as manifestaçÕES

investimentos no serviço, aumentan-

67 km, a meta de 400 km nos iguala ao

do as fontes de financiamento, pos-

que fez nos últimos anos a capital da

sivelmente barateando o sistema e

Argentina, Buenos Aires.

aumentando o número de estações e

A forma de atingir esse objetivo

64

70

Para quem levou 560 anos para ter

bicicletas presentes na cidade.

60

será a redução de áreas de estacio-

Pequena ou não, é notável que

50

namento junto ao meio-fio em ruas da

uma revolução segue em curso na

cidade. As chamadas “zonas azuis” e

mobilidade de São Paulo. Cada vez

mesmo as vagas gratuitas serão re-

mais se abandona o carro em São

duzidas para dar lugar a faixas exclu-

Paulo, de modo que é preciso melho-

sivas para a bicicleta. Logo de início, a

rar a oferta aos transportes públicos

medida gerou uma reação negativa dos

e alternativos. E, enquanto cidadãos,

donos de carros e de comerciantes,

cabe a nós fiscalizar essa mudança e,

descontentes com a perda de espaço.

por que não, fazer parte dela.

40
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5

3

10
%

melhorou muito
Total

melhorou

Fonte: Ipespe

3
melhorou um
pouco

não melhorou
nada

Não sabe /
Não respondeu
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O carro ficou velho.

“É antiquado o conceito que dizia
que uma pessoa bem-sucedida
tinha que ter casa e carro.

Acho que quem pode se dar ao luxo
de andar de transporte público deve
fazê-lo”, diz a atriz Silvia Lourenço. Esse luxo muda

também o jeito de ver o mundo: “Quando você anda de carro, fica em um mundo fechado, se desconecta da cidade”,
destaca o designer gráfico Rogério Ianelli, que para ir ao
trabalho, no Sesc, combina transporte coletivo e patinete.
Os que se abrem ao espírito coletivo percebem o benefício, aca-

bam logo “fazendo amizade com as pessoas no trajeto”, como
ressalta o depoimento de Lígia Duarte, que, com Davi Freitas e
Jéssica Sarti, ganhou o concurso do Facebook que tinha como
prêmio ter suas histórias publicadas nesta edição.
A vida fica mais agradável e também mais saudável. Largar
o carro e adotar outro meio de transporte, como a bicicleta, “faz
você mudar os maus hábitos”, comenta Odir Ogro, advogado e um
dos criadores da Bicicletada: “Os fumantes vão parando de fumar,
por exemplo, e o corpo muda as suas necessidades”.
São Paulo está evoluindo - cada vez mais pessoas se adaptam a
novos modais de transporte. Mas, como toda revolução, a mudança começa com o indivíduo, como atesta Fabíola Cidral: “Há sete anos vivo sem
carro em São Paulo e posso dizer que a minha vida é mais leve e tranquila”.
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Alberto

Villas

jornalista, escritor

sem colocar os pés na Terra Brasilis.
Sei que a volta não foi fácil. Cai em
São Paulo em 1980, uma cidade que
eu, mineiro, nem conhecia. Nem passou por minha cabeça tirar uma carta
de motorista. De tanto levar flechada,

Nunca dirigi um carro. Nunca en-

acabei indo até a Fototica, onde tirei

fiei a chave naquele buraquinho e virei.

uma pequena foto 2,5 X 3,0, a que exi-

Nunca ouvi o ronco do motor, provocado

giam, na época, para tirar carteira de

por mim. Confesso que, muito recen-

motorista. Não passou disso.

temente, aprendi a abrir a porta com

Nos primeiros dias fiquei assus-

aquelas chaves que a gente aperta. Se

tado diante de um pequeno poste na

foi opção de vida não dirigir? Sei lá.

calçada, escrito parada de ônibus.

Aos onze anos de idade sofri um aci-

Procurava aqueles mapas maravilho-

dente horrível em Belo Horizonte. Um

sos dos pontos de ônibus de Paris, que

carro veio na contramão a toda velocida-

mostravam o percurso, os dias e ho-

de e bateu de frente na Pick-up Willys em

rários em que ele passava, de quantos

que estava com a minha mãe e o motoris-

em quantos minutos passava, além

ta do meu pai. Voei pela janela e, dizem,

de um luminoso anunciando que fal-

acordei no hospital procurando os botões

tavam tantos minutos para ele chegar.

da minha camisa e reclamando de dor no

A ficha caiu quando percebi o jei-

braço, que havia recebido 36 pontos.

tinho brasileiro, aquele ilustre passa-

Se foi por isso que nunca dirigi,

geiro de pé esperando o ônibus, pron-

sinceramente não sei. Talvez sim, tal-

to para responder quem vai chegando.

vez não. A única certeza que tenho é de
que sobrevivi 63 anos sem carro próprio. Como consegui? Talvez aprendi
a usar o transporte público fora do
Brasil, durante quase uma década,

Eu sobrevivi 63 anos sem
carro. Nunca nem passou
por minha cabeça tirar uma
carta de motorista.
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O que me deixa indignado? O fato de muitos acharem que
transporte público é coisa de pobre, de quem não tem dinheiro
pra comprar carro.
– Aqui tem ônibus pro Centro?
– Passa na Praça da República?

O que me deixa indignado por aqui?
Primeiro, o fato de muitos brasi-

– O ônibus que vai pra USP para aqui?

leiros acharem que transporte público

– Aonde pego o que vai pra Hi-

é coisa pra pobre, pra quem não tem

gienópolis?
Tantos anos depois, ainda sofro
com isso. Nunca sei para onde vai ou

dinheiro para comprar um carro.
Segundo, os telejornais que só
contribuem para piorar a situação.

de onde vem o ônibus. E olha que São

Quem tem carro e nunca entra

Paulo melhorou muito de 1980 pra cá.

num ônibus, ao ver uma reportagem,

Praticamente sumiram os pedaços de

acredita que entrar num coletivo em

pau na calçada, substituídos por pontos

São Paulo é um inferno. Estão sempre

de ônibus, muitos deles inclusive com

lotados como latas de sardinha e o mo-

nome e uma listinha informando quais

torista raramente para pro pobre pas-

passam por ali: 948A, 817C, 875H.

sageiro. O que não é verdade. Nunca vi

Com o metrô, a história é outra.

uma reportagem incentivando a popu-

Limpo, organizado e pontual quando

lação a andar de ônibus, pelo contrário.

não há greve. Claro que são poucas

Mas minha luta continua. Ando de

linhas e, na hora do rush, haja muque

ônibus e gosto. Acho que só ali, senta-

pra entrar nos vagões. Numa hora

do na primeira poltrona, poderia ouvir,

tranquila, quando entro e consigo me

como ouvi recentemente, aquela idosa

sentar, fecho os olhos e sonho com

dizendo para uma mulher ao lado:

Paris, ouvindo aquele barulhinho bom

– Bom era no meu tempo em que

dos trilhos e aquela voz dizendo: Pró-

todo mundo tinha um papagaio em casa

xima parada: Consolação!

e ninguém enchia o saco.
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Carlos

Bertolazzi
Chef, apresentador do

demora, irrita quem fica na fila e você
perde venda. Minha mãe estava numa
barraca ao lado oferecendo só arroz de

programa “Homens Gourmet”

pato. Minha fila era maior mas eu vendi

(Fox Life) e dono de Foodtruck

menos pratos e ela deixou os clientes
mais felizes.
Eu tenho trabalhado na Feirinha

24

Está acontecendo um movimento

Gastronômica do Butantã que fica atrás

muito forte de comida de rua em São

do prédio sede da Odebrecht. Ali, aos

Paulo. Eu diria que há uma evolução

domingos, ficam vários foodtrucks. É

em curso para a formalização dos carri-

uma oportunidade incrível de contato

nhos que são mais populares que, com

com o público. E para as pessoas que

a nova legislação adotada pela Prefeitu-

frequentam é uma oportunidade de te

ra, vão poder se legalizar e ao mesmo

conhecer também.

tempo ficar adequados às normas sa-

A lei da Prefeitura vai beneficiar

nitárias; e de outro lado tem uma série

mais os bairros de periferia, de modo

de pessoas ligadas à gastronomia que

que a lei vai levar para esses bairros de

viram no foodtruck um caminho inte-

fora do centro gastronômico uma co-

ressante. Eu venho explorando essa

mida de rua de qualidade. Para quem

possibilidade e foi assim que nasceu a

como eu atua mais próximo da região

coxinha de pato, que acabou ganhando

onde costumam estar os melhores res-

prêmio da Prefeitura em 2014.

taurantes da cidade, a comida de rua

Minha primeira experiência foi na

está sendo um movimento mais gour-

Virada Cultural de 2012, quando teve

met, por assim dizer, e ligado a esta-

aquele evento dos “chefs na rua”, no

belecimentos privados que abrem um

Minhocão, que foi uma muvuca. Naque-

espaço para um truck, como é o caso da

le momento eu oferecia o gnocchi. Mas

Feirinha do Butantã.

percebi que eu não devia ter um pro-

Você não vai querer ter um foo-

duto que fosse mais sofisticado porque

dtruck para competir com um restau-
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É impressionante a qualidade do sistema de Metrô e da CPTM.
Uma pena que a rede não seja mais capilarizada.

rante ou uma lanchonete, nunca terá

e estrutura menores do que os de um

a mesma qualidade. Então, tem que

restaurante, equipe menor, e com óti-

ser um produto diferenciado. Eu co-

mo retorno.

mecei fazendo gnocchi, depois decidi

Eu sempre me considerei 100%

concentrar esse prato no restaurante

dependente do automóvel até que

Per Paolo e fazer a coxinha de pato.

meu carro quebrou e ficou três sema-

Está indo muito bem.

nas no conserto. Descobri que sempre

Vivi a experiência de levar a coxi-

tinha alguém indo para o mesmo lado,

nha de pato para Nova York, foi uma

que podia fazer um monte de coisas

opção para ter um produto interessan-

de carona. Na mesma época teve a

te numa iniciativa de lá que é a Smor-

abertura da Copa, eu fui ao Itaquerão

gasburg, que funciona no Brooklin de

de trem e foi uma experiência exce-

lá, como a nossa Feirinha Gastronô-

lente. É impressionante a qualidade

mica. Nós já tínhamos trazido para cá

do sistema de Metrô e da CPTM. É

o Ramen Burger, aquele hambúrguer

pena que a rede não seja mais capila-

que em vez de pão leva um macarrão

rizada e não permita usar em todos os

tipo miojo prensado. E foi muito legal,

deslocamentos necessários. Tem que

o público gostou da coxinha.

aumentar mais rápido.

De início, a comida de rua me parecia uma forma de marketing, de
chegar a um público mais popular.
Mas agora vejo que é um empreendimento interessante, com investimento

O foodtruck nunca será
um restaurante. Por isso,
tem que ter um produto
diferenciado.
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Claudia

Franco

para ensiná-las a pedalar. Quando vi,
tinha 20 alunas. Desenvolvi um método

Criadora da escola CicloFemini

baseado no meu autoaprendizado e vi

(Pedalando pela autoestima)

que estava na hora de encerrar a carreira de executiva na área de tecnologia
da informação para me dedicar exclusivamente a ensinar pessoas a pedalar.

Minha história com a bicicleta co-

Tive tantos benefícios que queria

meçou em 1999, quando fui convidada

mostrar ao mundo como pedalar pode

por amigos a participar de uma compe-

transformar a vida. Em 2011 lancei a

tição de mountain biking. Resolvi abra-

Escola de Bicicleta Ciclofemini, com o

çar o desafio de pedalar três dias entre

objetivo de ensinar mulheres a peda-

a Patagônia Chilena e a Argentina. O

lar. As alunas começaram a pedir para

único “inconveniente” era que eu não

que eu ensinasse seus filhos, maridos,

sabia pedalar. Consegui uma bicicleta

amigos. Em pouco tempo a escola pas-

emprestada, aprendi a pedalar sozinha

sou a atender qualquer um que quer

na garagem do prédio e treinava todos

aprender a andar de bicicleta.

os dias. Não conhecia nada sobre técnica, equipamentos...

Temos cursos como Pedal Aprendiz, Urbano, Mountain biking e mecâ-

Sofri muito, cai, me machuquei, com-

nica de emergência. Ensinamos tanto

prei equipamentos errados, gastei o do-

quem não sabe pedalar como quem

bro do que precisava. Mas cinco meses

quer aprender a pilotar corretamente.

depois, fui para a Patagônia e virei a “ze-

Quem nos procura quer ter a bicicle-

bra” da competição. Consegui finalizar as

ta como lazer, esporte ou transporte.

etapas da prova. Voltei vitoriosa e transformada: me apaixonei pelo esporte.
Fiquei muito envolvida com mountain biking. Na época, já escrevia um
blog sobre o tema e as amigas pediam

Tive tantos benefícios com a
bike que queria mostrar ao
mundo como pedalar pode
transformar a vida.
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Em 2011 lancei a Escola de Bicicleta Ciclofemini, com o
objetivo de ensinar mulheres a pedalar. Queremos expandir
o conhecimento e desmistificar o pedalar na cidade.

Ensinamos crianças a partir de 5 anos

bicicleta, pedalar na cidade passa a ser

e nossa aluna mais velha tem 78. Há

factível. A maior dificuldade é imprimir

ainda pessoas especiais como autistas

a vontade de mudança. Para mudar é

e síndrome de down.

preciso desejar muito.

Fazemos um trabalho de expandir o

Uma vez sentindo-se seguros com

conhecimento. Sobre pedalar na cidade,

a bike, adotá-la como meio de trans-

focamos na desmistificação. A maioria

porte vira uma possibilidade para os

dos alunos que chega diz não querer

alunos. Por exemplo: comentei com

pedalar na rua. Ao longo do curso mos-

uma aluna que iria sair do Ibirapue-

tramos que isso não é tão perigoso e

ra e iria para Praça Panamericana de

difícil como se imagina. Muitos que che-

bike. Ela disse: “Que loucura, pedalar

garam assim hoje utilizam a bicicleta

na Marginal Pinheiros!”. Expliquei que

pela cidade – e muitos são mulheres.

quem vai de bicicleta não faz o mesmo

Após seis meses na escola, meu

caminho do carro, que ela estava pen-

marido, Marcello Ruivo, juntou-se a

sando como motorista. Aproveitei para

mim. Ele também encerrou sua car-

ensinar como roteirizar percursos, es-

reira de publicitário para ensinar quem

colher as melhores rotas. Terminamos

quer pedalar. Hoje somos três pro-

a aula com ela dizendo que gostaria de

fessores, nós dois e Renato Brusque.

aprender a pedalar na rua para ir ao

Tentamos criar a cultura de pedalar

supermercado, à academia. Para mu-

na família. Um membro que adota a

dar é importante que a pessoa receba

prática acaba trazendo outros. Quando

informações convincentes e perceba os

a cultura familiar muda em relação a

benefícios de usar a bicicleta.
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Diogenes

Moura
Curador de fotografia e
escritor

varanda”. Até hoje repito essa expressão.
Acho que o fato de eu ser um cronista/
contista se deve muito a essa memória
afetiva. Por isso também gosto tanto de
“enxergar” fotografias. Em 1971, muda-

Em minha família nunca houve um

mos para Salvador e continuamos sem

automóvel. Meu pai, João, que acaba de

carro. Fomos morar no bairro negro da

dizer “sim” e voltar para o reino de Oxa-

Liberdade, também longe do Centro.

lá, nunca comprou nem sequer falou em

Em 1989 passei a viver em São Pau-

ter um carro. Fomos criados, eu e meus

lo. Até hoje não sei o nome de nenhuma

cinco irmãos, sempre andando de ôni-

marca de carro. Acho um equipamento

bus, trem ou, aos sábados e domingos

do século 12. Também um míssil. Nun-

em um táxi à nossa disposição no quintal

ca entendi por que as pessoas têm tesão

de nossa casa, embaixo de um imenso

por automóveis. Aqui, moro nos Campos

pé de sapoti. Eram carros grandes, Ru-

Elíseos. Ando a pé, de ônibus e nas “va-

ral Willys, Simca Chambord e outros que

randas” dos táxis. Em 2013, fiz 18 viagens

não lembro o nome. Morávamos no arra-

por capitais e cidades do interior do país,

balde de Tejipió, em Recife, minha terra

pesquisando e escrevendo. Este ano mais

natal. Era um bairro afastado, naquela

seis. Acabo de voltar do Crato. As cidades

época longe do Centro da cidade.

estão violentamente devastadas pelos au-

Meu pai trabalhava na rua da Im-

tomóveis. Quando minha cidade, Dioge-

peratriz, numa loja chamada Império

nespólis, estiver pronta, a regra número

dos Plásticos. Muitas vezes eu saía do

um será: nenhum dos habitantes será ca-

Colégio Salesiano e o esperava na loja

paz de imaginar que no passado puderam

para voltarmos juntos para casa. Nunca

existir automóveis sobre a face da Terra.

esqueci da alegria de “ver a cidade passar” pela janela do táxi. Minha avó, Maria,
brincava que a gente nunca sabia os caminhos direito porque só andávamos “na

Nunca tive tesão por carro.
Acho um equipamento
do século 12, um míssil.
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Fabíola

Cidral
jornalista, âncora do programa

de rádio “CBN São Paulo”

primeira semana sem ele, consegui enxergar a verdadeira liberdade de ir e vir.
A partir daquele momento, meu
amor por São Paulo crescia, os meus
custos de vida caíam. Sem IPVA, seguro,
estacionamento e afins, pude usar esse
dinheiro para viajar o mundo. A ida ao

Desde pequena sempre sonhei em
ter um carro. Realizei esse sonho ao

trabalho hoje não leva mais de 13 minutos a pé ou cinco de bike.

juntar todas as minhas economias e

Aos fins de semana, minha prefe-

fazer um empréstimo com a minha

rência é pela bicicleta. Uso e abuso da

avó aos 18 anos. Comprei um carro

ciclofaixa de lazer. O roteiro Centro-Li-

velhinho, mas em bom estado. Fui

berdade e Paulista é o meu preferido.

muito feliz, mas por pouco tempo.

Pude conhecer pequenos lugares que

A alegria acabou quando me de-

de carro jamais perceberia. E hoje me

parei com o trânsito caótico da cidade

sinto muito mais segura a pé do que

grande, para onde me mudei aos 22

no automóvel.

anos vinda de Santos. Eu tinha dois

Há sete anos vivo sem carro em

empregos, um no Centro, outro na zona

São Paulo e posso dizer que a minha

Oeste e morava na zona Sul. Percorria

vida é mais leve e tranquila. Vejo mui-

mais de 50 quilômetros por dia e perdia

tas pessoas debruçadas nas recla-

quase três horas nestes trajetos.

mações dos congestionamentos e da

O excesso de trabalho, a distância

falta de transporte público, que deve-

entre empregos e a casa e a vida no

mos exigir melhorias, mas a transfor-

carro passaram a roubar a minha feli-

mação e a busca por qualidade de vida

cidade. Foi quando resolvi escolher um

começam de maneira individual.

dos empregos e me mudar para perto
dele. Fui para o Centro da cidade e o
pacote incluía a venda do carro e, na

Vivo sem carro e minha vida
é mais leve e tranquila.
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Fernanda

D’Umbra
Cantora, atriz, diretora de teatro
e roteirista

tramão. Esqueça a ideia de que andar
a pé não é seguro!
Dois caminhos que eu faço com
frequência: do Centro à Zona Oeste e
do Centro pro Metrô Santa Cruz, onde
ensaio com minha banda, a Fábrica de
Animais. Eu gosto de alternar: pra ir

Comecei a ter carro com 23 anos.
Tive até quase 40. Vendi meu carro há

pra Santa Cruz, às vezes subo a Augusta, outras vou pelo Bixiga.

3 anos, mais ou menos, porque acha-

Eu tenho facilidade porque traba-

va que o custo não valia mais a pena.

lho num ambiente em que eu posso

Reformei minha casa com o dinheiro.

usar a roupa que quero. Pego bas-

Eu trabalho perto de casa e sempre

tante carona também quando saio à

estudei muito. Moro perto da Praça

noite. Eu me sinto bem segura andan-

Roosevelt e estudo na Vila Madalena.

do a pé, trabalho no teatro Satyros e

É muito importante que se venda o

ando muito à noite, até de madrugada.

carro, porque quem tem o carro usa,

Nunca tive medo. É ridícula a história

inevitavelmente. Quem tem carro cui-

de que andar de carro é mais seguro.

da mais dele do que de si. E você só
descobre isso quando vende...

Então pode ter certeza que você se
adapta a não ter o carro. Eu não vou

Outro hábito que recuperei quando

mais no mercado, por exemplo. Vou no

vendi é o caminhar. SP é uma cidade

comércio local, compro fruta e verdu-

maravilhosa para se andar a pé. Ela

ra num hortifrúti perto de casa, e aqui

tem construções legais, estabele-

quase não estraga nada. Você vive com

cimentos comerciais interessantes.

menos e vive muito mais tempo....

Uma dica que costumo dar é: explore
as ruas pequenas de São Paulo! Evite
as grandes e divirta-se desbravando a
cidade. Para o pedestre, não há con-

É importante vender
o carro. Quem tem o carro
usa, inevitavelmente.
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Hugo

Penteado
Economista na área de gestão de
fundos do Banco Santander

dura 25 minutos. E eu comecei a fazê-lo
todo dia desde fevereiro de 2010.
A coisa mais fantástica que eu
aprendi é que eu sempre sei quando vou
chegar em casa, independentemente
de Copa do Mundo, de um alagamento
ou da visita do papa. Isso é uma coisa

Eu tenho carro, mas passei um

das mais inteligentes desse processo.

grande parte do período da minha

Entendi que o carro é uma violên-

vida indo trabalhar a pé. Morava na

cia gigante. Raramente, quando pego

Avenida Paulista e o Banco Real, onde

um táxi, eu sempre desço antes do

trabalhava, ficava lá também. Nunca

meu destino e vou a pé. Eu prefiro an-

gostei de usar o automóvel e o uso

dar a pé do que me enfiar no táxi.

muito raramente, mais para viajar.

As pessoas ainda não perceberam

Em 2009, quando o Banco virou San-

que mais é menos: mais automóveis é

tander e mudamos para a Juscelino Ku-

menos locomoção. Mais remédios é me-

bitscheck, fiz uma tentativa de ir traba-

nos saúde. Estamos vivendo um sistema

lhar de ônibus. Morando então próximo

de contradição cada vez maior. A solução

à 9 de julho, demorava 40 minutos ou 1

é voltar pra um caminhar mais simples.

hora. Como era muito tempo gasto no

Uma das coisas que mais me como-

trânsito, quis experimentar ir de bicicle-

veram quando comecei a andar de bike

ta. Conversei com um amigo ciclista que

é que você participa da cidade, vê coisas

me indicou falar com o Leandro Valverde,
da Ciclourbano que foi meu “bike anjo”
[grupo de voluntários que ajudam ciclistas iniciantes a andarem de bicicleta na
cidade]. O Leandro definiu um itinerário
comigo, longe das grandes avenidas. O
meu caminho, de 8 km de ida e 8 de volta,

A coisa mais fantástica que
aprendi é que eu sempre sei
quando vou chegar em casa.
Esse é o diferencial desse
processo.
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Sempre deixo uma camiseta extra na mochila. Já me
acostumei com as intempéries do dia a dia. Dia que chove é
ótimo porque o trânsito para.

bonitas. Outro princípio que eu defendo

saltado andando a pé – a única vez na

e fico extremamente preocupado é com

minha vida em que eu fui assaltado.

a emissão de gás carbônico. Os vários

Mas de bike não sinto nenhum medo.

sistemas que a gente tem hoje signifi-

Com relação à segurança de trânsito

cam o fim da vida na Terra. Tudo isso

eu tomo muito cuidado. Sempre que

precisa ser alterado radicalmente.

eu sento na bicicleta eu penso “não

Aqui na área onde trabalho tem três

fique tão confiante”.

rapazes. Todos vêm de bike. Mas isso

Bicicleta é muito legal pra quem

se deve também ao nosso trabalho, que

tem criança pequena. É fundamental

tem vestiário, um bicicletário – que in-

ter um cantinho pra ela. Todas as crian-

clusive teve que ser aumentado. Até os

ças que eu vejo nessa situação tem um

prestadores de serviço vêm de bicicleta.

nível de felicidade incomensurável. É

Vou com roupa de ginástica e sem-

simplesmente maravilhoso! Como eu

pre deixo uma camiseta extra na mochi-

passo a maior parte do dia no banco, o

la. De manhã cedo eu não consigo ir no

que tenho aproveitado é a ciclofaixa que

vestiário por causa das minhas tarefas

funciona das 7 às 16 h aos domingos. É

no banco. Eu faço uma higiene rápida

superseguro, é tudo demarcado, você

e depois eu me troco. Mas eu não suo

consegue fazer um circuito integrando

tanto. Também já me acostumei com as

todos os parques. Pode fazer um super-

intempéries. Dia que chove é ótimo pra

passeio pelos Parque do Povo, Ibirapue-

mim porque o trânsito para.

ra e Villa Lobos. Recomendo muito! Mas

Na bicicleta eu nunca senti nenhum risco de ser assaltado. Já fui as-

lembre-se que geralmente é lotada, já
tem que ir no clima “domingão”.
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Pedro

Lourenço
estilista

meira coleção de roupas no São Paulo Fashion Week. Aos 19 apresentei a
primeira coleção em Paris. Fui sempre
muito concentrado no trabalho. E, exatamente por isso, sempre tive medo de
não me concentrar o suficiente na di-

Eu nunca aprendi a guiar e nunca

reção do automóvel ao dirigir. Eu acho

tirei carta. Só andava de táxi. Em um

muita responsabilidade guiar. Embora

período em que eu morei em Paris,

meus amigos todos tenham carro e

estudando e trabalhando, fazia tudo

gostem de guiar, eu acho pesado pen-

de bicicleta. Aí, ao voltar ao Brasil

sar que ao dirigir eu posso estar pondo

decidi manter o hábito também aqui.

em risco a vida da outras pessoas. Você

A região onde moro, o Jardim Paulis-

tem que pensar em muitas coisas, co-

tano, é muito plana. Meu escritório é

ordenar tudo, não pode ser uma pes-

em Pinheiros, entre os dois lugares eu

soa distraída como costumam ser os

uso a ciclovia da Faria Lima. Então, é

criativos. Meus pais (Gloria Coelho e

muito tranquilo. Sei que nem todo lu-

Reinaldo Lourenço) também são cria-

gar de São Paulo é assim: tem áreas

dores de moda e eu sempre achei que

mais complicadas, muito íngremes.

ficam desconcentrados. Agora, que do-

Também faltam ciclovias.

mino a bicicleta, vejo o automóvel com

Fico muito incomodado com os

outros olhos. Até acho que poderia ser

motoristas. Acho que eles não compre-

um bom motorista, mas realmente não

endem ainda o que é pedalar. Eles não

sinto necessidade. Andar de bicicleta

respeitam nem mesmo os pedestres.

dá uma liberdade muito grande, a sen-

Por isso, sigo as instruções de seguran-

sação é ótima.

ça: uso capacete, não pego as ruas pela
contramão, ando sempre em ciclovia.
Eu comecei a trabalhar muito
cedo. Aos 12, 13 anos fiz a minha pri-

Para guiar, não dá para ser
distraído, como costumam
ser as pessoas criativas.
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Ricardo

Abramovay
professor titular do departamento
de Economia da FEA/USP.

meio do trânsito, como os jovens fazem.
Os jovens prestam um grande serviço
pra civilização quando fazem isso, porque não deixa de ser um fator de educação. Mas é um fator de educação que é
feito com um risco pessoal. A velocidade de circulação das ruas internas dos

Ando de bicicleta há muito tem-

bairros, por exemplo, teria que ser muito

po, desde que entrei na USP, em 1983.

mais baixa. A lei de 30 km/h nas ruas in-

Sempre gostei da bike – era um meio de

teriores teria que ser respeitada. Em São

locomoção muito mais prático pra mim.

Paulo não é possível andar de bike sem

Mas andar de bicicleta em São Paulo

utilizar a calçada, que alias é por onde as

exige um treino muito específico.

bicicletas circulam nas cidades japone-

É bom lembrar que eu tenho uma

sas, inclusive em Tóquio. Agora, como?

situação privilegiada. Sempre morei

O segredo para andar na calçada

entre Pinheiros e Vila Madalena – perto,

é: não assustar o pedestre. Não ficar

portanto, da USP. Ainda assim, obser-

pedindo licença, mas colocar-se atrás

vando os colegas de trabalho, do Depar-

dele. A hora que o pedestre te ver ele

tamento de Economia da USP, que hoje

decide se quer te dar licença ou não.

deve ter 200 professores, creio que sou

Segunda regra: a bike não é moto.

o único deles que vai de bicicleta, sen-

Então tem que sempre andar atrás do

do que muitos também moram perto

trânsito. Como os jovens ciclistas têm

do trabalho. Ouço com frequência que

muita força física e o trânsito é lento,

“isso é coisa pra jovem”. Mas em países
desenvolvidos é comum que pessoas da
minha idade se desloquem de bike.
É verdade que andar de bicicleta em
São Paulo é uma coisa complicada. Eu
acho que não dá pra andar de bike no

A bike não é moto: tem
que sempre andar atrás do
trânsito. Sempre procuro
deixar o trânsito passar.
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Apesar da cultura do carro no Brasil ser muito forte, essa
mudança está acontecendo. Os jovens não têm mais carteira
de motorista. Viveremos a Economia do Compartilhamento,
algo fundamental pra mobilidade.

tem quem vá à frente. Acho que esse é

da circulação 5 a 13 automóveis por

um fator que aumenta o risco.

carro compartilhado. A grande sacada

Estou fazendo pesquisas sobre

do automóvel do século XXI é que ele

Economia de Compartilhamento, um

será um plataforma digital móvel alta-

conceito do qual as bicicletas com

mente conectada. A previsão de muita

certeza fazem parte. Trata-se de um

gente é que vamos chegar à 3ª década

movimento

contemporâneo

do milênio com isso em escala comer-

que, apoiado fortemente nos avanços

cial. A hora que acontecer, o conceito

das mídias digitais, permite que um

do que é propriedade de automóvel

conjunto maior de bens de consumo

mudará completamente, modificando

sejam usados de forma compartilha-

a indústria de automóveis e a de segu-

da. Um dos objetivos da economia do

ros também. É a chance de reconciliar

compartilhamento é reduzir o uso de

automóvel e mobilidade.

social

materiais a partir dos quais você tem

Apesar da cultura do carro no Bra-

acesso aos bens e aos serviços. No

sil ser muito forte, essa mudança é

que diz respeito aos modais, a Eco-

real. Olhem os jovens: no mundo todo

nomia Compartilhada envolve “car

a ambição por carro e por carteira de

sharing”, “bike sharing” e tudo que

motorista está caindo. A Economia do

está acontecendo em termos de au-

Compartilhamento, pra mobilidade,

tomóvel elétrico. Dentro de poucos

é algo fundamental, dado que apro-

anos, vai fazer pouco sentido você ter

ximará, cada vez mais, o transporte

o seu automóvel individual. Você retira

individual do coletivo.
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silvia

Lourenço

Por tudo isso, foi muito interessante
trabalhar no filme “O Homem das Mul-

Atriz de “O Cheiro do Ralo” e do novo

tidões”, fazendo o papel de uma con-

“O Homem das Multidões”

troladora do Metrô de Belo Horizonte.
O filme tem dois diretores, o Cao Guimarães, mineiro, e o Marcelo Gomes, de
Pernambuco e mora em São Paulo. Ele

Eu tenho medo, não gosto de diri-

também não usa carro. As filmagens

gir. Para tirar carta já foi um drama.

foram feitas lá durante cinco semanas.

Por isso jamais gostei de guiar. Nem

Morando ali percebi como o trânsito de

tenho mais carta.

São Paulo é privilegiado.

Sempre morei em lugares privile-

Hoje, eu não sei como seria se eu

giados de São Paulo quanto à mobili-

fosse dependente do carro. Às vezes,

dade. Em Pinheiros, tinha tudo perto

eu preciso de ajuda, mas são casos es-

de casa: drogaria, centro cultural, su-

pecíficos: para ir a praia, por exemplo.

permercado, cabeleireiro, restauran-

Uma coisa que antes era mais com-

tes, transporte público.

plicada, que era pegar táxi em certos

E, como sou atriz, tenho um modo
de vida que permite fazer meu horário,

horários mais complicados, agora ficou
bem mais simples com os aplicativos.

escolher o momento de pegar o ôni-

Eu poderia ficar horas falando das

bus e não pegar o congestionamento.

vantagens de não usar carro, eu sou

Eu sei que isso não é o mais co-

essa pessoa. São Paulo é uma cidade

mum. E tem gente que mora em bair-

maravilhosa para não ter carro, mas

ros distantes, para quem o transporte

o transporte coletivo precisa melhorar

público não é uma coisa confortável.

muito. Sobre as ciclovias: está demo-

Hoje moro perto da Rua Augusta,
tenho duas linhas de metrô, Amarela
e Verde, perto de casa, o corredor de
ônibus da Consolação a duas quadras.

Durante as filmagens, em BH,
percebi como o trânsito de
São Paulo é privilegiado.
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Quando digo que vivo sem carro a primeira reação é de
estranhamento. Mas quando eu explico como vivo, ouço:
“Puxa, se eu pudesse”.

rando muito para termos uma rede

sendo construídos em volta de minha

boa na cidade. Sem elas, a bicicleta

casa são pequenos, chamados “estú-

compete com os motoboys.

dio”. Por que as pessoas fazem isso?

Acho uma coisa interessante no

Porque se locomover ficou mais difícil.

comportamento de muita gente: as pes-

E tem uma coisa de saúde também:

soas vão para o exterior e andam de me-

quem vive sem carro anda no mínimo

trô, mas aqui não. Em termos de quali-

uns dois quilômetros por dia. É um tipo

dade e limpeza, é o melhor de todos do

de exercício que você faz diariamente.

mundo. É limpo, amplo, confortável. A
capilaridade é que ainda é pouca.

E tem uma coisa: a sensação de
violência em são Paulo diminui quando

Quando digo que vivo sem carro, a

você anda de transporte público: eu me

primeira reação é de estranhamento,

sinto mais segura dentro de um ôni-

como se eu dissesse que vivo sem ba-

bus do que dentro de um carro. Ouço

nheiro. Mas quando eu explico como vivo,

histórias de assalto em carro, por isso,

sempre pensam: “Puxa, se eu pudesse”.

quando estou dentro de um automóvel

Durante muitos anos, muita gen-

e ele para no farol, fico apavorada.

te buscou paraísos artificiais longe de

É antiquado o conceito cultu-

São Paulo, casas mais espaçosas em

ral que dizia que uma pessoa bem-

bairros distantes, e por isso mesmo

-sucedida tinha que ter casa e carro.

sem metrô. Hoje quem vive nesses

Acho que quem pode se dar ao luxo

lugares está ferrado. Eu, ao contrário,

de andar de transporte público, deve

moro no Centro. Isso envolve uma con-

fazê-lo. Além de mais barato, é mais

sequência. Os apartamentos que estão

seguro e eficiente.
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vera

Vidigal
Advogada e ciclista

Cheguei a vender um dos carros que
tínhamos em casa e comprar uma bicicleta dobrável, com uma mala na frente que
me permite a uma mulher levar a bolsa
de trabalho e um sapato de saltos altos...
Ao passar a andar de bicicleta passei a me relacionar com a cidade de

Quando adolescente, eu andava de

outra forma. Comecei a prestar mais

bicicleta para me locomover na cidade

atenção às coisas durante o caminho.

(ir a escola, ao shopping, ao clube, e

Comecei a notar os problemas de sina-

demais espaços de lazer). Depois que

lização, buracos na calçada e a notificá-

tirei a carteira de motorista e passei

-los aos órgãos competentes. Mas, para

a trabalhar, a bicicleta foi aposentada.

além das adversidades, passei também

Sou advogada e atuo na área am-

a notar as coisas boas do caminho

biental. Há 3 anos dei uma grande

como árvores em flor, um belo por do

mudada na minha vida. Saí de um em-

sol. Andar de bicicleta humaniza a vida

prego no Brooklin e montei um escri-

na cidade. Muitos ciclistas se cumpri-

tório pequeno em Pinheiros, a poucos

mentam quando se cruzam na ciclovia,

quilômetros de onde moro. Animada

você consegue até conversar quando o

pela existência de uma ciclovia (que

semáforo fecha. A bicicleta tem me le-

precisou da boa vontade dos ciclistas

vado a lugares que não conhecia como

para ser sinalizada no canteiro central

o Aro27, um bike café incrível. No Bolo

da Av. Pedroso de Morais), resolvi co-

à Toa de Pinheiros, quem chega de bici-

meçar a ir para o trabalho de bicicleta.

cleta ganha uma água para se refrescar.

Começou aos poucos, alguns dias
eu ia, outros não. De repente, percebi
que estava indo de bicicleta quase todos
os dias e resolvi assumir que aquele seria o meu principal meio de transporte.

Com a bike passei a prestar
mais atenção no meu andar
e a me relacionar com a
cidade de outra forma
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Davi

Ganhadores

Freitas

Prêmio Facebook

Turismólogo, palhaço e músico.
anda de monociclo

passava, eu tinha o prazer de conhecer o entorno pedalando. Conheci assim Santos, Rio de Janeiro, Salvador,
Ilhéus, Recife, Maceió, Búzios, Ilha
Bela, Barcelona, Veneza, Bari, Katakolon, Mykonos, Rodes e Dubrovnik.
Um dos trajetos que mais fiz du-

Quando ando de monociclo per-

rante os anos, e está entre os meus

cebo que os adultos acham legal, os

roteiros favoritos, é descer a Rua Car-

velhinhos ficam impressionados e as

deal Arcoverde, em Pinheiros, de seu

crianças amam. Dentro ou fora dos

início até o fim. Uma descidona. Co-

carros, tem muita gente que intera-

meçava na Dr. Arnaldo e ia parar na

ge quando vê. Pra aprender, o mono-

Marginal Pinheiros.

ciclo é como qualquer bicicleta. É só

O monociclo que tenho, hoje em

praticar com um corrimão de apoio e

dia, foi comprado na Galeria Ouro

em um dia a pessoa tá andando. Para

Fino. É um pouco caro e não se acha

longas distâncias tem que treinar um

com facilidade, porque poucas pesso-

pouco mais. Pra subida é como bici-

as andam. Os grupos que andam ge-

cleta, também. Só tem que fazer uma

ralmente o fazem pelo esporte, e não

força maior.

como meio de transporte, como eu,

Comecei a andar por pura diversão, em uma das atividades do curso

que ando por meia hora, 1 hora, quase
todo dia.

de extensão de circo, na faculdade Turismo. Mas adquiri um quando trabalhava com cruzeiros. Fiquei num navio
por 8 anos. Era responsável pela parte
de entretenimento, do tipo “mestre
de cerimônia”. Em todos os portos do
Brasil e da Europa pelos quais o navio

Pra aprender, o monociclo
é como qualquer bike. É só
praticar com um corrimão de
apoio e em um dia a pessoa
tá andando.
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Ganhadores
Prêmio Facebook
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Jessica

Sarti

Fez relações internacionais.
adotou a carona

caminhão de entregas que não saiu do
caminho dele, mas me ajudou muito, o
cara da CET que me deu carona (hahaha,
essa foi realmente inesperada), e a Carol,
dona do carro das caronas que eu citei
acima e muitos outros que fizeram das

Nesse caminho infernal às 8 da

minhas andanças em SP experiências

manhã eu encontrei a melhor forma

enriquecedoras e muito interessantes!”.

de começar meu dia... Carona! 4 meni-

Além de rachar gasolina e horas de

nas, 3 trabalhos, 1 caminho e 1 carro...

trânsito com amigas, Jéssica pega ca-

Os carros parados, os ônibus lotados e

rona sempre que dá. Para ir à PUC, por

nós... dando risadas! A gasolina custa

exemplo, onde ela se formou, pegava

em média 45 para cada... por mês! Os

um ônibus até a Dr. Arnaldo e lá parava

carros passam e, em sua grande maio-

na esquina da Cardoso, escrevia “PUC”

ria, levam apenas 1 pobre coitado para

numa folha de caderno. Em 5 minutos

o trabalho, normalmente desanimado e

um motorista se oferecia para levá-la.

cara de sono ou dependendo do trânsito,

Nunca passou por nenhuma situa-

cara de raiva. O caminho se torna gosto-

ção amedrontadora. Mas toma “algum

so, o trânsito, suportável, a manhã, mais

cuidado”. Quando a carona para, ela olha

divertida e o trabalho, mais leve! Se eu

a placa, pergunta pra onde a pessoa vai

penso em comprar um carro? Não mes-

e, se for com a cara dela, entra no carro.

mo! Se eu penso em pedir mais caronas?

“Entendo que muitos têm medo de pegar

Com certeza. Álias, aproveito o depoi-

carona, mas as pessoas são melhores e

mento para agradecer: o cara do Audi

mais solidárias do que se imagina.

antigo que me deu carona até a Paulista
na semana passada, os professores que
me deram carona para a PUC, o estudante que deixou 3 meninas na porta de
casa, com a maior boa vontade, o cara do

Entendo que muitos tenham
medo de pedir carona, mas
as pessoas são melhores do
que se imagina.
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Ligia

Duarte

Administradora de empresa.
mora no centro, perto do trabalho

valor do que pagamos. Optamos, entretanto, por ficar no bairro que é perto do
nosso trabalho por causa da praticidade.
Sempre amei ter carro e achava o
máximo, mas vi que na verdade é caríssimo manter um automóvel. Depois
que vendemos o meu, compramos

Tô tão feliz porque passei a observar
melhor o meu bairro e já estou até fazen-

duas bikes, que usamos para ir nos
restaurantes perto de casa.

do amizade com as pessoas que eu sem-

Quando optamos por esse estilo de

pre cruzo no meu trajeto, além da sensa-

vida os amigos ficaram chocados. Asso-

ção de que levo uma vida mais saudável e

ciaram à falta de dinheiro. Hoje eles já

ainda contribuo para o meio ambiente e

entenderam, é uma questão de escolha,

o trânsito. Não sei por que, mas eu sinto

a de não ocupar lugar no trânsito. Minha

também que os lugares estão mais per-

família apoiou essa troca.

to de mim e, apesar de demorar mais,

O legal de ir a pé pro trabalho é que

eu consigo resolver pequenas tarefas

chega-se bem cedo em casa e sobra tem-

durante o meu trajeto, como passar no

po no fim da tarde! Às vezes dá pra cami-

mercado, padaria, farmácia, costureira...

nhar, aproveitar um cinema, ou mesmo

Tenho a sorte de morar e trabalhar

curtir a casa. É muito bom saber que você

no mesmo bairro: Jardim Paulista. Meu

não depende do automóvel. Eu me senti

apartamento é pequeno, mas prefiro

livre, não preciso do carro. Tenho liber-

morar perto do trabalho do que num

dade de conseguir fazer as coisas a pé. O

lugar maior. Temos amigos que moram

bairro é cheio de gente que trabalha aqui!

em superapartamentos no Morumbi ou

Daria pra muita gente deixar o carro em

Alphaville e trabalham longe de casa.

casa do que ficar no estresse do trânsito.

Quando eu e meu marido casamos, tínhamos algumas opções de comprar um
apartamento bem maior pelo mesmo

Optamos por ficar no mesmo
bairro do nosso trabalho.
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william

Cruz

ciclista militante, criador do

quência, até que aquele carro bonito,
vermelho, potente e com ar-condicionado já não me atraía mais. Ele ficava

movimento vá de bike. avaliou as novas

a semana toda guardado. Fiz as con-

ciclovias da cidade para nosso guia

tas e descobri que sairia mais barato
andar de táxi. Em 2006, em um ato
emblemático, deixei o carro na mesma concessionária onde o havia com-

Na adolescência, andava bastante

prado anos antes, tirei a bicicleta do

de bicicleta. Mas, quando fiz 18 anos,

porta-malas e voltei para casa peda-

quis ter um automóvel, pois parecia um

lando, sorrindo e me sentindo livre.

símbolo de maturidade e independência.

Criei o movimento Vá de Bike, com

Acabei me tornando um motorista pa-

informações, notícias e dicas de segu-

drão: gostava de velocidade, carro bonito,

rança para quem quer usar a bicicleta

som alto e de provar perícia ao volante.

na cidade como meio de transporte ou

Em alguns anos comecei a sen-

lazer. Hoje não penso mais em dirigir.

tir saudade da sensação de liberdade

Pedalando, economizo tempo e dinhei-

que a bicicleta proporciona até que,

ro. É uma academia a céu aberto.

em 2000, comecei a pedalar de forma

Mas o ganho maior foi me livrar do

esportiva, em grupos de pedalada no-

estresse dos engarrafamentos. Sem

turna e em trilhas aos fins de semana.

falar das vantagens que a bicicleta traz

Em 2003, uma pane no carro me

para a sociedade, reduzindo poluição,

obrigou a ir de bicicleta para o traba-

mortes no trânsito, absenteísmo, gas-

lho. E foi aí que “a ficha caiu”. Des-

tos com saúde pública e infraestrutura.

cobri ser muito mais simples do que

É possível, sim, ter uma vida sem carro.

imaginava usar a bicicleta na cidade e
comecei a questionar a dependência
do automóvel e toda sua cultura.
Passei a usar a bicicleta com fre-

Pedalando, economizo
tempo e dinheiro. É uma
academia a céu aberto.
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Confira a avaliação das novas
ciclovias da cidade

olha sempre para a direção que repre-

apenas um cruzamento, na Zaki Nar-

senta algum risco para ele e nem sem-

chi, que é uma avenida grande, e exige

pre na direção em que o ciclista vem.

atenção. Saindo dali, cuidado tanto na
Cruzeiro do Sul como na Ataliba Leonel.

4. Centro Etapa 2 – Largo do Arouche
Entusiasta e bom conhecedor de

é sempre importante tomar mais cui-

O ciclista precisa estar atento à mecâ-

7. Avenida Vereador Abel Ferreira

ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, a

dado e esperar. Na Rua Mauá, indo

nica de deslocamento dos automóveis

Tentar evitar a Salim Farah Maluf. A

pedido do Guia, Willian indicou alguns

pelo canteiro central, sentido Estação

desta via, pois ele está integrado ao

ciclovia ainda vai fazer uma ligação

pontos de atenção nas novas ciclovias

da Luz, ao cruzar para a esquerda é

fluxo dos carros e consequentemente

com o metrô Belém e o metrô Carrão

da cidade. O prefeito de São Paulo,

preciso ver se os carros pararam. O

mais exposto. Vai ter carro que vira à di-

e com uma ciclorrota que existe próxi-

Fernando Haddad, promete entregar

cenário ideal seria um cruzamento

reita sem prestar atenção, por exemplo,

ma ao Sesc Belenzinho. Essas cone-

400 km até 2015. Oito novos trechos já

com semáforo. Mas outra opção é ele-

ou mesmo veículo saindo de garagem.

xões são ótimas.

foram inaugurados, somando 14 km.

var um pouco a via, como uma lombo-

Aqui, a atenção é o tempo todo em rela-

Para quem busca uma alternativa ao

-faixa, pois ela indica que a prioridade

ção aos carros que estão em volta.

carro como meio de locomoção, as

é do ciclista.

vias reservadas exclusivamente para

8. Chácara Santo Antônio
A ciclovia muda de lado em um cru-

5. Centro Etapa 3 – Sala São Paulo,

zamento na Alexandre Dumas com a

o ciclista representam um incentivo

2. Avenida Eliseu de Almeida

Al. Cleveland, Al. Northman e Rua

José Guerra. A CET ainda deve fazer

principalmente por passar mais se-

Ciclovia extremamente importante,

Guaianases

uma sinalização melhor e, junto à fai-

gurança. Para Willian, mesmo que a

pois nos últimos anos cliclistas mor-

Atenção no cruzamento da Av. Rio Bran-

xa de pedestre, colocar a faixa verme-

ciclovia não leve o usuário ao seu des-

reram ali por falta de segurança. Foi

co. O cuidado maior deve ser com os

lha para bicicleta no chão. Isso já fun-

tino final, basta ter um trecho no per-

feita a pavimentação de três quilô-

carros que estão fazendo a conversão. É

cionaria. Mas, enquanto não acontece,

curso para que o caminho fique mais

metros no canteiro central, que seria

preciso ter a certeza de que o motorista

o ciclista deve atravessar pela faixa de

tranquilo e com cara de passeio. Por

uma calçada, e depois da sinalização

que vem no sentido contrário está te ven-

pedestre, lembrando que nesse caso é

isso, quanto mais ciclovias melhor.

da CET, o trecho virou uma ciclovia.

do. Se for preciso, sinalize com as mãos.

recomendado que desmonte da bike.

1. Centro Etapa 1 – Largo Paiçandu

3. Avenida Escola Politécnica

6. Avenida Cruzeiro do Sul

Saiba mais sobre o projeto para 400 km

até a Sala São Paulo

Muita atenção nos trechos de conver-

Uma área de estacionamento foi re-

de ciclovias no Vá de Bike

Logo em frente à Sala São Paulo, o ci-

são. Ali, os carros entram muito rapi-

movida para dar lugar à ciclovia. Foi a

http://vadebike.org/2014/06/cet-pro-

clista precisa cruzar a via. Nesta hora,

damente. Vale lembrar que o motorista

primeira desse tipo e ela é ótima. Tem

jeto-ciclovias-400-km-trecho-piloto/
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Para Entender

Ciclofaixas custam menos que as ci-

urbano e não brigando por ele, sempre

iluminação. Ela serve para prevenir o

clovias pois não têm isolamento fixo

que puder deixe o carro passar. Quando

acidente e não para te proteger quan-

nas vias e são feitas a partir da estru-

precisar, peça passagem. Agradeça sem-

do você já se envolveu em um.

Ciclovia, ciclofaixa

tura já existente, demarcadas com o

pre. Isso faz a pessoa se sentir bem e traz

e ciclorrota

uso de tinta no chão. Embora em São

uma sensação boa para as pessoas.

Óculos e luva
Usar óculos é bem importante pois

Paulo as ciclofaixas sejam mais conhecidas pelo uso aos fins de semana,

Calma

protege os olhos de alguma sujeira que

Onde não há uma opção reservada ex-

elas representam mais um alternativa

Atitudes violentas geram atitudes vio-

pode atrapalhar bastante se você está

clusivamente ao ciclista, as ruas de-

da demarcação do espaço do ciclista

lentas. Por isso, sempre mantenha a

pedalando a rua. Por isso, o acessório

vem ser compartilhadas entre carros e

em vias movimentadas.

calma. Por mais que algumas vezes

serve para prevenir acidentes. A luva,

seja difícil, já que motoristas descuida-

além de evitar bolhas, ela protege a

dos podem colocar a sua vida em risco.

mão, que é a primeira parte do corpo

bicicletas, como diz o artigo 58 do Código de Trânsito. Ainda de acordo com a

Ciclorrotas não se referem a um es-

lei, carros devem respeitar a distâncias

paço fixo reservado para bicicletas,

de 1,5 m em relação à bicicleta e dimi-

mas sim um trajeto, um percurso re-

Faixa de pedestre

nuir a velocidade no caso de ultrapas-

comendado para o ciclista chegar aon-

Sempre que estiver de bike e for atra-

Para começar

sagem. No entanto, espaços reserva-

de deseja. O caminho pode ou não ser

vessar pela faixa de pedestre, ande

Para quem quer abandonar o carro

dos para o ciclista ou caminhos menos

sinalizado. São opções mais recentes e

desmontado. Se você não respeitar o

e transformar a bicicleta em meio de

movimentados são fundamentais na

em São Paulo podemos encontrar as

pedestre, fica mais difícil exigir que

transporte, uma dica é começar aos

cidade principalmente onde o tráfego

ciclorrotas do Broklin, Lapa e Mooca.

você seja respeitado.

poucos. Primeiro testando o percurso

que vai ao chão quando o ciclista cai.

aos fins de semana. Experimentar os

é intenso e a velocidade, alta. Willian
clofaixas e ciclorrotas.

Para Praticar

Buzina
pedestre que você está passando, por

zer um percurso mais curto, mais ar-

Ciclovias são espaços dedicados ex-

Dicas para o ciclista

exemplo. Mas ela também serve para

borizado, mais gostoso.

explica a diferença entre ciclovias, ci-

caminhos e estudar as rotas antes é

Tenha uma buzina e use. Para avisar o

importante. Aumenta a chance de fa-

dar bom-dia, agradecer. Isso é simpático.

clusivamente ao ciclista, separados fisicamente da via por mureta, meio-fio,

Gentileza

blocos de concreto... São recomenda-

Dar passagem e pedir passagem quan-

Segurança

das em grandes ruas e avenidas, onde

do precisar. Para o motorista perceber

Capacete é recomendável, mas o item

o fluxo dos carros é intenso.

que você está compartilhando o espaço

de segurança mais importante é a
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Leis e Dicas

O que diz o Código de Trânsito Brasileiro
Leia a íntegra http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9503.htm

Acostamento
Parte da via diferenciada da pista de rolamento
destinada à parada ou estacionamento de
veículos, em caso de emergência, e à circulação
de pedestres e bicicletas, quando não houver local
apropriado para esse fim.

Prioridade

Ocupação da via

Os veículos de maior porte serão sempre

Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a

responsáveis pela segurança dos menores, os

circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando

motorizados, pelos não motorizados e, juntos, pela

não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou

incolumidade dos pedestres.

quando não for possível a utilização destes, nos
bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido

Autoridade
Compete aos órgãos e entidades executivos
rodoviários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, no âmbito de sua
circunscrição: (...) planejar, projetar, regulamentar
e operar o trânsito de veículos de pedestres e
de animais, e promover o desenvolvimento da
circulação e segurança de ciclistas.

Calçadas
É assegurada ao pedestre a utilização dos
passeios. O ciclista desmontado empurrando a
bicicleta equipara-se ao pedestre em
direitos e deveres.

de circulação regulamentado para a via, com
preferência sobre os veículos automotores.
Atenção
O condutor e os passageiros não deverão abrir
a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do
veículo sem antes se certificarem de que isso
não constitui perigo para eles e para outros
usuários da via.
Preferência
Durante a manobra de mudança de direção, o
condutor deverá ceder passagem aos pedestres
e ciclistas, aos veículos que transitem em
sentido contrário pela pista da via da qual vai sair,
respeitadas as normas de preferência de passagem.
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Roteiro

Tel. (011) 3262-5535.
Consolação.
Corredor Consolação, várias
linhas R. Augusta e Av. Paulista.

COMER E BEBER
Feira de Orgânicos do Parque da
Água Branca
Terça, sábado e domingo, das 7h
às 12h; terça das 16h30 às 20h30.
Avenida Francisco Matarazzo,
455, Água Branca – Tel. (011)
3865-4130.
Terminal Barra Funda.
Corredor Francisco Matarazzo.
Para mais opções de feiras de produtos
orgânicos, acesse: http://www.idec.org.
br/feirasorganicas

Feirinha Gastronômica do
Butantã
Domingos, das 12h as 19h.
Rua Agostinho Cantu,
47, Butantã. Site: www.
feirinhagastronomica.com.br
Corredor Campo LimpoRebouças.
Butantã.
Mercado Municipal Cantareira
(“Mercadão”)
Rua da Cantareira, 306, Centro.
Luz ou São Beto ou Terminal
Mercado do Expresso Tiradentes.
Terminal Parque D. Pedro.
Para saber mais sobre o
Mercadão, acesse: http://www.
oportaldomercadao.com.br

RESTAURANTES
Almanara, árabe
Rua Basílio da Gama, 70,
República, Centro –
Tel. (011) 3257-7580.
República.
Athenas, grego
R. Augusta, 1.449, Consolação –
Tel. (011) 3219-0682.
Consolação.
Corredor Consolação, várias
linhas R. Augusta e Av. Paulista.
Bolinha, feijoada
Av. Cidade Jardim, 53, Jardim
Europa – Tel. (011) 3061-2010.
Corredor Nove de Julho.

La Casserole, francês
Largo do Arouche, 346, Centro –
Tel. (011) 3331-6283.
República.
Várias linhas Av. São João e
Av. Duque de Caxias.

Margherita, pizzaria
Al. Tietê, 255, Jardins –
Tel. (011) 2714-3000.
Consolação.

Le Jazz Brasserie, francês
Rua dos Pinheiros, 254, Pinheiros
– Tel. (011) 2359-8141.
Faria Lima e futura Estação
Fradique Coutinho.
Corredor Rebouças.

Lotus, vegetariano
R. Brigadeiro Tobias, 420, Sta.
Efigênia – Tel. (011) 3229-5696.
Luz.
Madhu, indiano
R. Augusta, 1.422, Consolação –

Ravioli, italiano
R. Joaquim Antunes, 197, Jardim
Paulistano – Tel. (011) 3082-3383.
Corredor Rebouças.

RUBAYAT, churrascaria
Alameda Santos, 86, V. Mariana –
Tel. (011) 3170-5100.
Brigadeiro.
Linhas Av. Paulista.

Maria Macaxeira, brasileiro
Rua Barão de Tatuí, 567, Santa
Cecília – Tel. (11) 98191-8721.
Santa Cecília.

Jardim di Napoli, cantina
R. Dr. Martinico Prado, 463, Santa
Cecília – Tel. (011) 3666-3022.
Marechal Deodoro.

O Pedaço da Pizza
R. Augusta, 1.463, Consolação –
Tel. (011) 3061-0004.
Consolação e Paulista.
Corredor Consolação e linhas
R. Augusta.

Consolação.
Via Castelli, cantina
R. Martinico Prado, 341, Santa
Cecília – Tel. (011) 3662-2999.
Santa Cecília.
Villa Tavola, cantina
Rua 13 de Maio, 860, Bixiga – Tel.
(011) 2842-9620.
Linhas Av. Brig. Luís Antônio.
Z Deli, comida judaica
R. Haddock Lobo, 1.386, Jardins –
Tel. (011) 3083-0021.
Consolação.
Corredor Rebouças.

Ritz, contemporânea
Al. Franca, 1.088, Jardim Paulista
– Tel. (011) 3062-5830.
Consolação.

Le Vin, francês
Al. Tietê, 184, Jardins –
Tel. (011) 3081-3924.
Consolação.
Linhas R. Augusta.

Izakaya Issa, japonês
R. Barão de Iguape, 89, Liberdade
– Tel. (011) 3208-8819.
Liberdade.

Kebab Salonu, turco
R. Augusta, 1.416, Consolação –
Tel. (011) 3283-0890.
Consolação
Corredor Consolação, várias
linhas R. Augusta e Av. Paulista.

Maní, comida brasileira
contemporânea
R. Joaquim Antunes, 210, Jardim
Paulistano – Tel. (011) 3085-4148.
Faria Lima e futura Fradique
Coutinho.
Corredor Rebouças.

Paulista e Consolação.
Corredor Consolação.
Nagayama, japonês
R. da Consolação, 3.397, Jardim
Paulista – Tel. (011) 3064-0110.
Corredor Rebouças.

Meats Hamburgueria
Rua Pinheiros, 320, Pinheiros –
Tel.: (011) 2679-6323.
Faria Lima e futura
Fradique Coutinho.
Corredor Rebouças.
Mestiço, contemporâneo
Rua Fernando de
Albuquerque, 277,
Consolação – Tel. (011)
3256-3165.

Spot, contemporâneo
Al. Ministro Rocha Azevedo, 72,
Bela Vista – Tel. (011) 3283-0946.
Trianon-Masp.
Linhas Av. Paulista.
Vegacy, vegetariano
R. Augusta, 2.077, Consolação –
Tel. (011) 3062-9989.

CAFÉS E LANCHES
Café Girondino
R. Boa Vista, 365, Lgo. São Bento,
Centro – Tel: (011) 3229-4574
São Bento.
FRUTARIA PAULISTA,
banca de frutas.
Rua Minas Gerais, 316,
Consolação – Tel. (011) 3255-1751
Paulista.
La Villete
Praça Vilaboim, 113, Higienópolis
– Tel. (011) 3664-3966.
Paulista.
Linha 408A-10 (Machado de
Assis-Cardoso de Almeida).
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Octavio Café
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.996,
Itaim Bibi – Tel. (011) 3074-0110.
Corredor Cidade Jardim.
Cidade Jardim.

Barcelona
R. Armando Penteado, 33,
Higienópolis, Centro – Tel. (011)
3826-4689.
Linha 408A-10 (Machado de
Assis-Cardoso de Almeida).

Boca de Ouro, sinuca e bilhar.
Rua Cônego Eugênio Leite, 1.121,
Pinheiros – Tel. (011) 4371.3933.
Futura estação Fradique.
Corredor Rebouças

Gato d’Ouro
R. Dr. Luiz Migliano, 988, Jd.
Caboré – Tel. (011) 3743-6017
Corredor Francisco Morato.
Portal do Pastel
Hortifruti do Campo.
Av. Guilherme Dumont Villares,
1.269, V. Sônia.
Tel. (011) 3502-3397.
Corredor Francisco Morato.
Sancho Bar y Tapas
Rua Augusta, 1.415, Consolação –
Tel. (011) 3141-1956.
Consolação.
Corredor Consolação e linhas
R. Augusta.
Para mais opções de gastronomia em
SP, acesse: www.cidadedesaopaulo.
com/sp/br/gastronomia

La Bella Pães & Cia
R. Bela Cintra, 1.491, entre Al. Itu
e Al. Jaú. Jardins –
Tel. (011) 3088-2774.
Consolação
Palma de Ouro
Rua Japurá, 11, Bixiga – Tel. (011)
3107-2660.
Corredor Av. 9 de Julho.
República.
Quinta do Marques
Av. Brigadeiro Faria, 1.853,
Jardim Paulistano – Tel. (011)
3371-2300.
Faria Lima.
Corredor Rebouças e linhas
Av. Faria Lima.

Cau Chocolates
R. Peixoto Gomide, 1.740, Jardim
Paulista – Tel. (011) 3081-9820.
Corredor Av. 9 de Julho.
La Bombe, doceria
Rua dos Pinheiros, 223, Pinheiros
– Tel. (011) 2628-7667.
Faria Lima e futura Estação
Fradique Coutinho.
Corredor Rebouças.
Para mais docerias em SP, acesse:
http://migre.me/lAZov

Buin bom
R. Armando Penteado, 48,
Higienópolis, junto à Praça
Villaboim – Tel. (011) 3666-2401.
Linha 408A-10 (Machado de
Assis-Cardoso de Almeida).
Cervejaria Nacional
Av. Pedroso de Morais, 604,
Pinheiros – Tel. (011) 3034-4318.
Faria Lima

DOCES E SORVETES
Sorveteria Bacio di Latte
R. Oscar Freire 136, Jardins – Tel.
(011) 3062-0819.
Corredor Av. 9 de Julho

TEATROS
Para saber mais sobre shows em SP,
acesse: http://www.cidadedesaopaulo.
com/sp/br/shows

CINEMAS

BARES
Balcão
R. Melo Alves, 150, Cerqueira
César – Tel. (011) 3063-6091.
Consolação.
Corredor Rebouças.

Para mais opções de cinema em SP,
acesse: www.cidadedesaopaulo.com/
sp/br/cinema

Para saber mais sobre shows em SP,
acesse: www.cidadedesaopaulo.com/
sp/br/bares

Para mais padarias, acesse: www.
guiadepadarias.com.br

Aracaju
R. Maranhão, 760, Higienópolis,
Centro – Tel. (011) 3666-8857.
Linha 408A-10 (Machado de
Assis-Cardoso de Almeida).

Tom Jazz
Av. Angélica, 2.331, Higienópolis –
Tel.: (011) 3255-0084.
Estações Paulista ou
Consolação.
Corredor Consolação

Espaço Itaú de Cinema
R. Augusta, 1.470 e 1.475,
Consolação, Centro – Tel. (011)
3288-6780.
Paulista e Consolação.
Corredor Consolação e linhas
R. Augusta.

Pirajá
Av. Brigadeiro Faria Lima, 64,
Pinheiros – Tel. (011) 3815-6881.
Faria Lima

Sabor das Massas – Panamby
R. Dep. João Sussumu Hirata,
495, Vila Andrade – Tel. (011)
3501-2931.
Av. Giovanni Gronchi.

PADARIAS

Sattva Natural,
restaurante e shows.
R. Augusta, 339, Consolação,
Centro – Tel. (011) 3083-6237.
República e Anhangabaú.
Corredor Consolação.

CASAS DE SHOW
Matilha Cultural, centro cultural.
R. Rego Freitas, 542 - República,
Centro. - Tel. (011) 3256-2636.
República.
Corredor Consolação.

CineSesc
R. Augusta, 2.075, Cerqueira
César – Tel. (011) 3087.0500.
Consolação.
Corredor Consolação e linhas
R. Augusta.
Cine Livraria Cultura
Conjunto Nacional, Av. Paulista,
2. 073, Cerqueira César – Tel.
(011) 3285-3696.
Consolação.

Os Satyros
Sala 1 – Praça Roosevelt, 214;
Sala 2 – Praça Roosevelt, 134,
Consolação, Centro – Tel. (011)
3258-6345.
Anhangabaú e República.
Terminal Bandeira,
Corredores Consolação e Nove
de Julho, linhas R. Augusta.
Teatro do Ator
Praça Roosevelt, 172,
Consolação, Centro – Tel. (011)
3257-2264.
Anhangabaú e República.
Terminal Bandeira,
Corredores Consolação e Nove
de Julho, linhas R. Augusta.
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Espaço Parlapatões
Praça Roosevelt, 158,
Consolação, Centro – Tel. (011)
3258-4449.
Anhangabaú e República.
Terminal Bandeira,
Corredores Consolação e Nove
de Julho, linhas R. Augusta.

Centro – Tel. (011) 3283-0170.
Consolação.
Corredor Consolação e linhas
R. Augusta.
Brechó B.luxo
Rua Augusta, 2.393, Jardins. Tel.
(011) 3062.6479.
Consolação.
Corredor Rebouças e linhas
R. Augusta.

Feira de Antiguidades do Masp:
aos domingos, no vão-livre sob o
prédio do Museu de Arte de São
Paulo.
Av. Paulista, 1.578, C. César.
Trianon-Masp

Galeria Ouro Fino
R. Augusta, 2.690, Jardins.
Consolação.

Para mais teatros em São Paulo,
acesse: http://www.cidadedesaopaulo.
com/sp/br/teatro

COMPRAS
(Supermercados, Lojas;
Moda, Livrarias e Sebos;
Antiquários etc.):
Banca Aquarela
Al. Franca, 1.277, esq. com R.
Haddock Lobo, Jardins – Tel.
(011) 3159-4260.
Consolação.
Barbearia Nove de Julho
Loja 5, Galeria Ouro Velho, R.
Augusta, 1.371, Consolação,

Casa Bueno, supermercado.
R. Galvão Bueno, 48, Liberdade –
Tel. (011) 3277-8901.
Liberdade.
Casa Santa Luzia, supermercado
Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista.
Consolação e Paulista.
Linhas R. Augusta.
Coisas da Dóris, loja de presentes
Al. Ministro Rocha Azevedo, 834,
Jardins – Tel. (011) 3083-1962.
Trianon-Masp.
Corredor Nove de Julho.

Marukai, loja de bebidas e
comidas
R. Galvão Bueno, 34, Liberdade –
Tel. (011) 3207-8202.
Liberdade.
Mercado Ikesaki, produtos de
beleza
R. Galvão Bueno, 37, Liberdade –
Tel. (011) 3346-6944.
Liberdade.

Centro Cultural Banco do Brasil
R. Álvares Penteado, 112, Centro
– Tel. (011) 3113-3651.
São Bento e Sé.
Centro Cultural da Caixa
Praça da Sé, 111, Centro – Tel.
(011) 3321-4400.
Sé.
Diversas linhas

Georgia Halal,
roupas femininas.
Rua dos Pinheiros, 339,
Pinheiros.
Futura Fradique Coutinho.
Corredor Rebouças.

Calligraphia,
galeria e loja de arte
Rua Avanhandava, 40, Centro –
Tel. (011) 3151-6477.
Corredores Consolação
e Nove de Julho e Terminal
Bandeira.
República e Anhangabaú.

Teatro Ventoforte, dentro do
Parque do Povo
R. Brigadeiro Haroldo Veloso,
150, Itaim Bibi –
Tel. (011) 3079-9529.
Cidade Jardim.
Corredor Cidade Jardim.

Galeria Nova Barão
Entre as ruas Barão de
Itapetininga, 37, e Sete de Abril,
154, Centro.
Anhangabaú
Largo Paiçandu.

The Records, loja de discos
R. Barão de Itapetininga 37,
rua alta, loja 43, na Galeria
Nova Barão.
República e Anhangabaú.

FEIRA LIVRE
da Rua Mourato Coelho
Aos sábados, entre a Inácio
Pereira da Rocha e a Aspicuelta.
Faria Lima.
Corredor Rebouças.
FEIRA LIVRE
da Rua Oscar Freire,
sobre o viaduto da Av. Sumaré.
Aos domingos.
Sumaré.
FEIRA LIVRE
da Rua Barão de Capanema
Às quintas-feiras.
Corredor Av. 9 de Julho
FEIRA LIVRE
da Al. Lorena,
entre R. Augusta e R. Haddock
Lobo.
Aos domingos.
Consolação.
Para mais opções de feiras livres,
acesse: http://migre.me/lAQV5

Para mais opções de compras na
cidade de São Paulo, acesse: http://
www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/
guia-de-compras

Livraria Cultura, Conjunto
Nacional
Av. Paulista, 2.073, Cerqueira
César – Tel. (011) 3170-4033.
Corredor Consolação.
Paulista e Consolação
Livraria da Vila
Shopping Higienópolis, Av.
Higienópolis, 618.
Corredor Consolação
Marechal Deodoro.
Livraria Sebo Cultural
R. Dr. Vila Nova, 321.
República.
Corredor Consolação.

MUSEUS E
CENTROS CULTURAIS
Biblioteca Mario de Andrade
Rua da Consolação, 94, Centro –
Tel. (011) 3256-5270.
METRO: Anhangabaú.
Corredor Consolação,
Terminal Bandeira.

Centro Cultural São Paulo
R. Vergueiro, 1.000, Paraíso
Tel. (011) 3397-4002.
Paraíso, Vergueiro.
Centro de Cultura Judaica
Rua Oscar Freire, 2.500,
Pinheiros – Tel. (011) 3065-4333.
Sumaré.
Comunidade Zendo Brasil
Meditação aos domingos e
palestra às quintas com a
monja Coen.
R. Desembargador Paulo
Passaláqua, 134, Pacaembu –
Tel. (011) 3865-5285.
Clínicas e Barra Funda +
ônibus.
Av. Pacaembu.
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Estação Pinacoteca
Largo General Osório, 66, Luz,
Centro – Tel. (011) 3335-4990.
Luz
Instituto Moreira Salles
Rua Piauí, 844, 1º andar, em
frente à Praça Buenos Aires,
Higienópolis Tel. (011) 3825-2560.
Consolação.
Linhas Av. Angélica.

Museu da Língua Portuguesa
Est. da Luz, Parque da Luz, s/nº.
Luz
Museu do Futebol, dentro do
Estádio do Pacaembu.
Praça Charles Miller, s/nº,
Pacaembu – Tel. (011) 3664-3848.
Clínicas.
Várias linhas Av. Dr. Arnaldo,
Av. Pacaembu ou Av. Angélica.

PARQUES
Ibirapuera
Av. Pedro Álvares Cabral,
Ibirapuera – Tel. (011) 5574-5045.
Santa Cruz, Vila Mariana, Ana
Rosa, Paraíso e Brigadeiro +
ônibus.

Pinacoteca do Estado
Parque da Luz, 2, Luz, Centro.
Tel. (011) 3324-1000.
Luz.
Várias linhas
Av. Tiradentes.

MASP
Av. Paulista, 1.578, Bela Vista –
Tel. (011) 3251-5644.
Trianon-Masp.
Linhas Av. Paulista.
Mosteiro da Luz e Igreja de Frei
Galvão.
Av. Tiradentes, 676, Bairro da Luz
– Tel. (011) 3311-8745.
Luz.
Museu de Arte Sacra.
Av. Tiradentes, 676, Bairro da Luz
– Tel. (011) 3326-3336.
Junto ao Mosteiro da Luz.
Luz.
Museu da Casa Brasileira
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.705,
Jardim Paulistano.
Faria Lima.
Cidade Jardim.
Corredor Nove de Julho.

Sesc Consolação
R. Dr. Vila Nova, 245, Santa
Cecília.
Corredor Consolação.
Santa Cecília e República +
ônibus.
Sesc Pompeia
R. Clélia, 93, Vila Pompeia – Tel.
(011) 3871-7700.
Corredor Pirituba-Lapa-Centro.
Terminal Barra Funda +
ônibus.
Para outras unidades do SESC:
www.sescsp.org.br/unidades
Para outros museus na cidade, acesse:
www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/
museus

CLUBES

Mario Covas
Av. Paulista, 1.853, Bela Vista –
Tel: (011) 3251-5644.
Trianon-Masp

Centro Esportivo Pacaembu,
parte do complexo que inclui
o Estádio Paulo Machado de
Carvalho, aberto ao público.
Praça Charles Miller, s/nº,
Pacaembu.
Clínicas

Clube Círculo Militar
Rua Abílio Soares, 1.589,
Ibirapuera.
Linhas na 23 de Maio.

Parque Trianon (ou Siqueira
Campos)
Av. Paulista esq. R. Peixoto
Gomide.
Trianon-Masp

PASSEIOS

Para outros parques da cidade de São
Paulo, acesse: www.prefeitura.sp.gov.
br (Secretaria do Verde) ou http://
migre.me/lAQyc

Beco do Batman
Rua Gonçalo Afonso,
Vl. Madalena
Vila Madalena + ônibus

trânsito de veículos das 21h
às 6h30 e aos domingos e
feriados.
Santa Cecília e Marechal
Deodoro.
Diversas linhas.
Para outras opções de passeios em
SP, acesse: http://migre.me/lB2Wv

PARA PEDALAR
Ciclovia Radial Leste
12,2 km de extensão, do Tatuapé
a Itaquera (Zona Leste).
Várias Estações Linha
Vermelha.
Ciclovia da Faria Lima
Faria Lima
Ciclovia da Marginal Pinheiros
Várias estações Linha
Esmeralda

Para mais clubes públicos em São
Paulo, acesse: http://migre.me/lB0me

Parque do Povo
Av. Henrique Chamma, 590, Itaim
Bibi – Tel. (011) 3078-6869.
Cidade Jardim.

Praça Buenos Aires
Av. Angélica, alt. do nº 1.500.
Corredor Consolação e
diversas linhas na Av. Angélica

Praia São Paulo,
na Represa de Guarapiranga
Uma das 18 praias
regulamentadas pela
Prefeitura em 2012 junto aos
parques revitalizados na região
da represa.
Avenida Atlântica, 3.100 (Antiga
Robert Kennedy), Capela do
Socorro.
Linha 6913-21 (Terminal
Varginha-Itaim Bibi, circular)
entre outras.
Mais informações: http://migre.
me/lB2R1

Para mais ciclovias em São Paulo,
acesse: http://migre.me/lAQGx

Pateo do Collegio, local de
fundação de São Paulo.
Praça Pátio do Colégio, 2, Centro.
Sé e São Bento
Terminal D. Pedro
Minhocão (Elevado Costa e
Silva)
Fechado diariamente ao

Ciclofaixas de Lazer
Vários roteiros pela cidade.
A principal une os parques
Ibirapuera, do Povo e Villa
Lobos. Funcionam das 7 às 16h
aos domingos.
Para saber mais, acesse:
http://www.ciclofaixa.com.br
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