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Para prefeito Ricardo Nunes, reabertura é motivo de alegria 
Foto: Gildson Di Souza/Secom

Foto: Edson Lopes Jr/Secom

Anhangabaú é reaberto aos domingos das 8h às 16h 

Jardim de Chuva no entroncamento da Rua da Consolação com Rua Martins Fontes 



Programação cultural

A Secretaria Municipal de Cultura
elaborou uma programação de
intervenções no Vale, como, por
exemplo, uma exposição em
homenagem aos profissionais da
saúde e a intervenção do coletivo
SHN, com ilustrações de pessoas
de máscaras em bandeirolas,
fazendo alusão ao momento da
pandemia da Covid-19. As ações
começaram no dia 25 de julho.

Fiscalização

A Subprefeitura Sé ampliou as
equipes de fiscalização em
prevenção ao comércio irregular
para atender o local aos
domingos. Quatro equipes atuam
na região do Anhangabaú. A
Avenida Paulista, que foi reaberta
no dia 18 de julho, também conta
com equipes de fiscalização. A
operação conta com o apoio da
Polícia Militar, por meio da
Atividade Delegada, e da Guarda
Civil Metropolitana.

“É mais um grande avanço da
Prefeitura de São Paulo. A
reabertura do Vale do
Anhangabaú é um marco para a
cidade e a expectativa é de que
devolva para a região central 
 melhor acolhimento dos
trabalhadores, turistas e cidadãos,
com mais segurança,

infraestrutura  e reforce o
sentimento  público de
pertencimento de quem aqui
frequenta”, explica o subprefeito. 

Com protocolos de saúde e segurança,
Vale do Anhangabaú é reaberto

Olá, amigas e amigos! É com
muita satisfação que elaboramos
e lançamos esse informativo
mensal. Nosso objetivo é levar a
cada um de vocês a informação
sobre os serviços e ações
realizadas na nossa região. 

Nesta primeira edição,

trouxemos um resumo dos
primeiros meses da nossa
administração à frente da
Subprefeitura Sé. Um forte
abraço em cada morador e
moradora dos nossos oito
distritos: Bela Vista, Bom Retiro,

Cambuci, Consolação, Liberdade,

República, Santa Cecília e Sé.
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Cumprindo todos os protocolos de
saúde e combate ao coronavírus, a
Prefeitura de São Paulo reabriu, no
dia 25 de julho, o Vale do
Anhangabaú, das 08h às 12h. O
espaço recebeu a população
paulistana com uma programação
cultural de eventos e atividades
coordenada pela Secretaria
Municipal de Cultura (SMC).Foto: Divulgação

“Hoje é um dia de bastante alegria
para a cidade de São Paulo, com a
reabertura do Vale do Anhangabaú.

É muito bonito ver as pessoas
brincando e participando aqui”,
afirmou o prefeito de São Paulo,

Ricardo Nunes.
O processo de reabertura ocorreu
pois a capital atingiu 80% de
imunização do público elegível
com, ao menos, uma dose da
vacina. As atividades foram
realizadas com distanciamento
social e os participantes utilizaram
máscaras durante todo o período
no local.
A partir do dia 15 de agosto o Vale
do Anhangabaú passou a ficar
aberto para a população aos
domingos até às 16h.
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Circulação online 
Foto:  Andresa Gouvêa
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Palavra do Subprefeito

Foto: Gildson Di Souza/Secom

Secretário de subprefeituras, Alexandre Modonezi,
Subprefeito da Sé, Coronel Salles, Secretário executivo Caio
Luz e Secretária Adjunta de Subprefeituras Carol Lafemina



O subprefeito da Sé, Coronel Salles, visitou recentemente as obras
sociais da Paróquia de Nossa Senhora Achiropita, no bairro do
Bexiga, distrito da Bela Vista. 

Entre os locais por onde passou estão a Casa Dom Orione e o
Centro Educacional Dom Orione. A instituição é responsável, ainda,

por outras quatro frentes sociais, entre elas a Escola Mova
Achiropita, o Núcleo de Convivência para Idosos, a Creche Mãe
Achiropita e o Centro Jurídico de Achiropita.  

O subprefeito foi recepcionado pelo pároco orionita Pe. Antônio
Sagrado Bogaz Vigário e pelo vigário, Pe Edson Teixeira de Lima. 

“A palavra inspira e o exemplo arrasta. O padre Bogaz me mostrou
que além de servir é preciso ter sensibilidade e, em tempos de
dificuldades, a sensibilidade e o servir são palavras fundamentais
para colocarmos em prática em tudo o que fizermos", define o
subprefeito. 

As obras realizadas pela paróquia contemplam ações voltadas aos
grupos de alta vulnerabilidade, como, por exemplo, moradores de
rua, crianças e adolescentes carentes, dependentes químicos e
imigrantes. (mais: www.achiropita.org.br). 

A Subprefeitura Sé realizou, no
mês de julho, o Mutirão de 

 Zeladoria no distrito da Bela
Vista. 

A programação foi realizada nos
seguintes trechos: Alameda
Ministro Rocha Azevedo, Praça
Arquiteto Rodrigo Lafevre, Rua
Acaraú, Rua Antônio Carlos, Rua
Araquã, Rua Avanhandava, Rua
Barata Ribeiro, Rua Barbosa
Rodrigues, Rua Carlos Comenale,

Rua Dona Adma Jafet, Rua
Doutor Penaforte Mendes, Rua
Engenheiro Monlevade, Rua Frei
Caneca, Rua Herculano de
Freitas, Rua Itararé, Rua Paim,

Rua Peixoto Gomide, Rua Plínio
Figueiredo, Rua Professor Daher
Cutait, Rua São Carlos do Pinhal
e Rua São Miguel.
De acordo com Raquel Luccat,
moradora da região, o processo
de conscientização da sociedade
é essencial para a recuperação
de São Paulo. “É preciso ter
consciência de que organizar
uma cidade não depende
somente do poder público. Deve
haver o engajamento de todas
as partes", defende a munícipe.

Subprefeito da Sé visita obras
sociais da Paróquia de Nossa
Senhora Achiropita
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Subprefeitura Sé realiza
Mutirão de Zeladoria no

Distrito da Bela Vista

Serviço de revitalização do passeio -  Avenida Paulista Mutirão de Serviços na Bela Vista

Subprefeitura Sé presente 



Com o objetivo de valorizar e resgatar a cultura local da
região do Bom Retiro, a Subprefeitura Sé, em parceria com o
coletivo “A Turma do BomRa” e a organização KKL Brasil
(Keren Kayemet Lelsrael), participou da remodelação
paisagística do ponto de encontro da Pletzale (“Pracinha”),

localizada entre as ruas Correia de Melo, da Graça e Ribeiro
de Lima.

De acordo com a comunidade, o local ficou marcado ao
longo do século 20 como ponto de encontro da comunidade
para compartilhar notícias, fechar negócios e manter a
conversa em dia.

Nas proximidades a Subprefeitura implantou um Jardim de
Chuva na Praça Jerusalém e uma vaga verde no Memorial da
Imigração Judaica – Museu do Holocausto. 

Subprefeitura Sé revitaliza Pletzale,
tradicional ponto da cultura judaica

O local conta com nove
mudas de Romã que, na
tradição judaica, representa
a união, por meio da
disposição de suas sementes.
“A Romã tem 613 sementes,
o mesmo número de Mitzvot
(boas ações) previstas na Lei
Judaica, que lembram o
compromisso da cultura
com o Tikun Olan, a
responsabilidade moral que
cada judeu tem de consertar
o mundo e aliviar o
sofrimento onde quer que
exista”, diz Mauro Warcman,

da turma do BomRa.

De acordo com a cultura
judaica, a Romã é uma das
Sheva Minim (sete espécies)
de plantas com as quais os
hebreus foram abençoados
ao chegarem em Israel. 
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Curiosidade 
sobre a Pletzale

Visita ao monumento URI da imigração coreana Interlocução com comerciantes locais 

Visita ao Ksquare Zeladoria intensificada na região

Subprefeitura Sé presente 



A Subprefeitura Sé finalizou a reforma da tubulação da galeria de
águas pluviais da Rua Dom Raimundo Brito, altura do número 98. 

Para o serviço, foi necessária uma escavação mecânica com uma
profundidade de cerca de cinco metros. Durante a execução da obra
foram montadas escoras de segurança no local. 
As equipes identificaram a necessidade da troca completa da
tubulação que, de acordo com os técnicos, já estava danificada em
razão do tempo de construção. No total, na primeira etapa da obra,

foram inseridas 10 manilhas de 60 centímetros de diâmetro em um
espaço de 16 metros de comprimento. Foram substituídos 19 tubos na
área, que possui 31 metros de extensão.  

De acordo com os engenheiros da Subprefeitura, a galeria tem mais
de 50 anos e é responsável pela macrodrenagem da região no seu
entorno. 

Há cerca de um ano e meio,

vizinhos se reúnem para
cuidar do espaço que, antes,
estava praticamente
abandonado e tomado por
lixo, entulho e mato.

Localizado na rua Sebastião
Carneiro, atrás do Parque da
Aclimação, o jardim está
completamente revitalizado
e representa um exemplo de
ação de cidadania em São
Paulo.

Mas, mesmo com toda ação
popular, o local ainda sofre
com despejo ilegal de
entulho, obrigando o grupo a
realizar  solicitações toda
semana à Prefeitura para a
retirada dos materiais
descartados irregularmente.

Moradores criam
Jardim da Gratidão
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Subprefeitura Sé executa reforma de
galeria na Aclimação

Subprefeitura Sé presente 

Foto: Daniel Yazbek

Mutirão atende a região da Mooca baixa, no distrito Cambuci
O local foi o terceiro a receber os serviços de zeladoria. As operações
tiveram a participação de 16 equipes, com 44 veículos e cerca de 160
funcionários. A programação incluiu serviços de pintura e
antipichação, manutenção de áreas ajardinadas, manejo arbóreo e
limpeza de galerias e conservação de logradouros, entre outros.



A Avenida Paulista, um dos cartões postais da cidade de São
Paulo, terá em breve a revitalização de seus 44 canteiros.
Entre as melhorias estão polimento, pintura, cobertura de
gramado, poda e plantio. O trecho ganhará ainda bancos que
estão sendo feitos com pedras de granito rosa e que irão
complementar o lazer na região. O trabalho tem custo zero
para a Subprefeitura Sé, uma vez que contará com a
reutilização do material removido do Vale do Anhangabaú
durante as reformas. "Temos olhado para essa ação como um
presente para a região porque irá agregar valor a um dos
espaços mais visitados na cidade de São Paulo", define o
subprefeito da Sé, Coronel Salles. 
Além da revitalização nos canteiros, a programação de
zeladoria para o local inclui manutenção do passeio, 

 desobstrução de galerias, substituição de placas do piso
podotátil, pinturas de guias e troca de papeleiras. 

A Rua Avanhandava possui,
em sua esquina com a Rua 

 Martins Fontes, um dos locais
mais postados no Instagram: a
Fonte dos Desejos.
A fonte atual foi instalada em
2016, substituindo uma menor
que existia no local.

Subprefeitura inicia revitalização dos
canteiros da Paulista 

O visual é composto por um
mosaico de ladrilhos e é a
segunda mudança estética da
fonte.

Revitalização: 
Entre as metas da
Subprefeitura Sé para os
próximos meses está a
revitalização das 13 fontes da
região. O objetivo é entregar
todas em funcionamento até o
final do ano. 
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Bairro tem fonte
famosa no Instagram

Subprefeitura Sé presente 

Serviço de revitalização dos canteiros Jardim de chuva e paisagismo - Rua da Consolação



A baixada do Glicério ganhou recentemente o Mutirão de
Zeladoria da Subprefeitura Sé. A operação contou com a
força-tarefa de 120 funcionários, divididos em 20 serviços.
Entre os trabalhos realizados estão limpeza de galerias,
revitalizações de pontos de descarte irregulares, reformas de
sarjetas e sarjetões, poda, corte de grama e manutenção de
praças. As equipes ainda pintaram guias e postes, fizeram
operação anti-pichação e reposição de grelhas, trocaram
papeleiras, limparam e lavaram vias.
A região também recebeu, durante as operações, o plantio
de gabiroba e de araçá-amarelo. As novas moradoras foram
plantadas na Praça José Luiz de Mello Malheiro. 

“Começamos os trabalhos pelas regiões que mais precisam
da nossa atenção e assim seguimos. Temos olhado com
carinho para a Liberdade, nossa vizinha aqui na Sé e local tão
importante para a memória de São Paulo. Temos, ainda,

dialogado diariamente com seus representantes locais e 

 tenho certeza de que, juntos,  em breve todo o distrito
ganhará”, destaca o subprefeito Coronel Salles.

A Praça da Liberdade-Japão
teve seu nome alterado em 2018
como parte das festividades que
celebraram os 110 anos da
imigração japonesa no Brasil.
No centro dela foi instalado um
monumento que consiste em
uma rocha de 3 metros de
altura, com inscrições em
Japonês e Português: "Neste
ensejo, a praça foi renomeada
‘Praça da Liberdade-Japão’, e
consagrada pela honrosa visita a
São Paulo de sua alteza imperial
princesa Mako. Ao povo e ao
governo brasileiro, por terem
recebido a comunidade
japonesa nesta abençoada terra,

a nossa eterna gratidão”.
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Monumento na Praça
da Liberdade-Japão

Glicério recebe mutirão de zeladoria
e plantio 

Subprefeitura Sé presente 

Mutirão no Glicério - interlocução com forças vivas Mutirão - serviço de logradouro

Foto:  SECOM/Prefeitura de SP



A Subprefeitura Sé concluiu a construção de novos jardins de
chuva na região central. As obras foram entregues  nos
entroncamentos das Ruas Martins Fontes com a Consolação.

Na Rua da Consolação um canteiro central também será
transformado em área ajardinada, o que contribuirá para a
permeabilidade do solo e a paisagem urbana. 

Somadas, as obras representam um acréscimo de
aproximadamente 1000 m² de áreas verdes. O projeto inclui 
 o  plantio de espécies como hera, moreias, jerivás, rosa de sol
e quaresmeira rasteira. 

“Será uma ampla construção, que mudará por completo o
visual deste importante trecho na região central da cidade de
São Paulo. Além do paisagismo, o projeto tem impacto
ambiental e social, com a ampliação da drenagem da água
de chuva no solo e a construção de passagens acessíveis”,
explica o subprefeito Coronel Salles. 

Durante as obras dos jardins,
as equipes identificaram que
o local representa um dos
pontos catalogados no
projeto "Inventário Memórias
Paulistanas", tendo sido
utilizado na década de 1960
para a filmagem do filme “As
Amorosas”, do diretor Walter
Hugo Khouri. 
Acionado pela Subprefeitura,

o DPH - Departamento do
Patrimônio Histórico de São
Paulo, se prontificou a 

 instalar a Placa Memória
Paulistana, informando que
no longa “As Amorosas”, de
1968, o ator Paulo José, que
faleceu recentemente,

vagueia desnorteado por
este cruzamento. 

O cinza do concreto transformado em
área verde pela Subprefeitura Sé

 São Paulo no 
cinema em 1968
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Subprefeitura Sé presente 

Foto:  divulgação



A Subprefeitura Sé realizou, entre maio e junho, o mutirão de
serviços de zeladoria no bairro dos Campos Elíseos, distrito de
Santa Cecília. A operação durou 4 semanas e envolveu 16
equipes, 44 veículos e cerca de 160 funcionários. De acordo
com a Subprefeitura, a ação foi programada em resposta às
solicitações dos munícipes feitas por meio do canal 156, pela
Defesa Civil e por outros órgãos públicos.
Os serviços foram executados desde a Praça Princesa Isabel
até a Alameda Eduardo Prado, e da Av São João até a Av
Angélica. 

O mutirão abrange pintura, como a de antipichação, áreas
ajardinadas, conservação de logradouros e galerias, instalação
de papeleiras, recolhimento de entulho, lavagem das vias
públicas, capinação, paisagismo, entre outros.
Para o subprefeito Coronel Salles, a operação faz parte dos
objetivos centrais da subprefeitura: “Nossa missão é melhorar
a vida das pessoas. Estamos aqui para servir e ações como as
realizadas durante uma operação de mutirão têm essa
capacidade”.

A casa localizada na Av
Angélica,  626,  foi construída
em 1910 pelo Escritório
Técnico de Ramos de
Azevedo para ser a
residência de Sebastiana de
Souza Queirós, neta do barão
de Limeira, Vicente de Souza
Queiróz. O casarão é um
exemplar da arquitetura de
São Paulo no período
republicano, tendo em sua
fachada diversos estilos e
características que remetem
ao ecletismo, com influência
do art nouveau. Desde 2010
tornou-se a sede da
Superintendência do
Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) em São Paulo.

Campos Elíseos recebe mutirão da
Subprefeitura Sé

Escritório do IPHAN
em casa histórica
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Subprefeitura Sé presente 

Foto:  iPHAN

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escrit%C3%B3rio_Ramos_de_Azevedo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_do_Patrim%C3%B4nio_Hist%C3%B3rico_e_Art%C3%ADstico_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo


O distrito da Sé conta com uma população de 23.651 
 habitantes. Diariamente, milhares de pessoas utilizam a
região para trabalho, turismo ou comércio. Na região
concentram-se importantes marcos para a cidade, o maior
centro comercial a céu aberto, um dos maiores centros
financeiros, a Catedral da Sé com o marco zero do município,

além de inúmeros estabelecimentos comerciais e órgãos
públicos. Aqui também registra-se a maior população de rua
da cidade de São Paulo. Para lidar com todas essas
particularidades, a Subprefeitura da Sé intensificou, no último
mês, os serviços de zeladoria e o diálogo com as forças vivas
da região. Serviços como manutenção do passeio de pedras
portuguesas, lavagem da Praça da Sé, fiscalização e
revitalização dos jardins foram reforçados. Por mês, são
realizados uma média de 740 m² de revitalização de passeio.

Diariamente ocorrem três turnos de limpeza na região. "O
objetivo é devolvermos à população a sensação de
pertencimento e segurança", destaca o subprefeito. 

Sob o altar da Catedral da
Sé, a 7m de profundidade,

está um local pouco
conhecido pela população: a
Cripta da Catedral. 
A construção completou 100
anos em 2019 e, em seu
interior, estão os restos
mortais de personalidades
como Regente Diogo Feijó,

Padre Gusmão, tido como
inventor do balão, e Dom
Paulo Evaristo Arns. Cacique
Tibiriçá, considerado o
primeiro cidadão paulistano,

foi a primeira personalidade
sepultada na cripta, porém 

 seus restos mortais foram,

alguns anos mais tarde, 

 transportados para o Páteo
do Collegio, erguido com seu
auxílio em 1554.

Zeladoria é intensificada na Sé  
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A cripta da
Catedral da Sé

Zeladoria - Revitalização passeio Aumento da fiscalização e zeladoria na região

Diálogo com forças vivas - Reunião Catedral da SéZeladoria - Revitalização canteiros

Foto:  Celso Tavares


