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NESTA EDIÇÃO: Inauguração da famosa esquina 
das Avenidas Ipiranga e São João

No dia 5 de dezembro, a Prefeitura da Cidade de São Paulo
entregou à população a requalificação da esquina mais famosa
da capital, das Avenidas Ipiranga e São João.

Com o objetivo de torná-la um novo ponto de visitação na
cidade foram instaladas quatro esculturas da artista Christina
Motta em bronze em homenagem a figuras marcantes da
história da esquina mais famosa da cidade. São eles: os músicos
e compositores Adoniran Barbosa e Paulo Vanzolini, um
fotógrafo de lambe-lambe e um jovem engraxate. 

As intervenções estão divididas em duas áreas: Avenida Ipiranga
(entre a Praça da República e a Avenida Rio Branco) e a região
formada pelo encontro das ruas Conselheiro Nebias, dos
Timbiras e Avenida São João.

A região da Avenida Ipiranga ganhou novas calçadas com a
troca de piso para maior segurança e acessibilidade ao pedestre,
restauro dos postes de iluminação e novas placas de
identificação de rua em modelos estilizados e inspirados numa
São Paulo antiga; além do ordenamento da fiação aérea e
subterrânea e o recapeamento asfáltico 
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Mapeamento Arbóreo na região Central
A Subprefeitura Sé inova no cuidado com as
árvores da região Central, utilizando o Programa de
Mapeamento Arbóreo, um levantamento de dados
de extrema importância realizado pela
Coordenadoria de Projetos e Obras juntamente
com os engenheiros agrônomos.

O mapeamento trata-se do cadastramento de
exemplares arbóreos existentes nos distritos
administrados pela Subprefeitura Sé. Todas as
árvores foram vistoriadas, uma a uma, dessa forma
e assim elaborar um Laudo Técnico pelo qual é
definido a necessidade de manejo de cada espécie.

“O planejamento arbóreo é uma metodologia que
está em desenvolvimento e melhorada a cada
circuito (repasse da vistoria das árvores no mesmo
local). A primeira equipe foi enviada em abril de
2020 para dar início ao projeto, atualmente há um
total de 44.587 árvores cadastradas no programa”,
ressalta o Coordenador de Projetos e Obras, Nilson
Kuratomi.

Os dados levantados são fundamentais para a
priorização das ações, otimização da força de
trabalho e conhecimento das áreas com menor
densidade arbórea, além de auxiliar na prevenção
de quedas nos períodos de chuvas mais intensas.

O conhecimento das características de cada espécie arbórea
colabora para o entendimento de sua vida útil na área urbana.
Todo manejo realizado é baseado no Manual Técnico de
Arborização Urbana, disponibilizado pela Secretaria Municipal
do Verde e do Meio Ambiente.

“As equipes da Subprefeitura Sé seguem empenhadas nos
cuidados com a arborização urbana. Utilizando o Programa
de Mapeamento Arbóreo será possível promover ainda mais
qualidade de vida à população”, finaliza o subprefeito da Sé,
Marcelo Salles.

Ação de plantio no Largo do Paissandú com a SMDET
Parceria entre Subprefeitura Sé, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rede Cidadã e
Folha Verde Paisagismo leva flores e cores para o Largo do Paissandú.

Mais de 40 homens que integram o Programa Bolsa Trabalho estão executando uma ação de plantio nas orlas do
local com mudas de clusia, dracena-tricolor, dracena-baby, clorofito, agave-dragão, azulzinha, singonio, lambari e
moreia.
 
O Programa Bolsa Trabalho, iniciativa da SMDET em parceria com a Rede Cidadã, conta com o apoio de diversas
empresas solidárias e investimentos de parceiros que juntos promovem cidadania em rede e contribuem para
mudar a história da população em situação de rua da cidade de São Paulo.

Todos os beneficiários têm a possibilidade de serem encaminhados para o Programa são Contrata SP Bolsa
Trabalho após a finalização das fases do Bolsa Trabalho.
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Natal Solidário
no Complexo #9

No dia 17 de dezembro, aconteceu o
Natal Solidário promovido pelo
Complexo #9, na Bela Vista.

Foram doados mais de 800 brinquedos
para as crianças da região que
também puderam participar de
brincadeiras e saborear um lanche. 

O subprefeito da Sé, Marcelo Salles,
esteve presente na ação. "Fico muito
feliz em poder participar e apoiar uma
ação tão importante e ver o sorriso de
cada criança foi incrível. Contem
sempre com o nosso apoio".

A vaga verde da Rua dos Tapes, na Aclimação, foi destaque no Bom dia
São Paulo, da TV Globo, no dia 21 de dezembro. A reportagem relembrou
que o projeto começou em 2019, na Subprefeitura Sé, com a criação do
Programa Gentileza Urbana.

A Subprefeitura Sé é pioneira na criação de Intervenções Verdes
utilizando Soluções Baseadas na Natureza (SbNs), com a implantação de
jardins de chuva, vagas verdes, bosques, biovaletas, escadarias verdes,
landArt, entre outras soluções para suavizar a aridez do Centro da Cidade
e criar micro espaços de estar e de lazer.

São 122 novos espaços gentis localizados nos 8 distritos que compõem a
área administrativa da Sub-Sé: Bela Vista; Bom Retiro; Cambuci;
Consolação; Liberdade; República; Santa Cecília e Sé. 

Em 2020, o Programa Gentileza Urbana foi premiado pela Federação
Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) em reconhecimento das
iniciativas que dialoguem em favor da Arquitetura e do Urbanismo no
Brasil. Para assistir a reportagem, acesse o link: https://bityli.com/Xenxo

Programa Gentileza Urbana é destaque 
na TV Globo

Praça e Jardins de Chuva são destaque em entrevista 
no programa "Olhar de Repórter", da TV Band

O programa “Olhar de Repórter", da TV Bandeirantes, 
 apresentado pelo jornalista Marco Antônio Sabino, é famoso
por cobrar gestores públicos sobre mobilidade urbana,
educação, saúde e infraestrutura nas cidades da Grande São
Paulo, como também por mostrar bons exemplos.

Com isso, a repórter Lilian Fernandes convidou o subprefeito
da Sé, Marcelo Salles, para um bate-papo sobre as praças
revitalizadas e os jardins de chuva criados pela Subprefeitura.

Os jardins de chuva são estruturas que ajudam na
permeabilidade do solo, geralmente são construídos em áreas
que possuem mais dificuldade em escoar as águas da chuva,
dessa forma minimiza alagamentos e erosões. A Sub-Sé
totaliza 122 intervenções paisagísticas utilizando SbNs
executadas pelas nossas equipes. 

Assista em: https://bityli.com/7kgxp



Avenida Paulista completa 131 anos 
Na segunda semana de dezembro, o famoso cartão
postal da Cidade, a Avenida Paulista, completou 131 anos.

Para comemorar esse marco, a Associação Paulista Viva
organizou uma programação especial de aniversário.

O Rotary Club Avenida Paulista e Rotaract Club de São
Paulo Avenida Paulista realizaram, com o apoio da
Subprefeitura Sé e do Shopping Center 3, um trabalho
voluntário de vacinação contra a poliomielite e a
multivacinação de adultos.

Subprefeitura participa da
Operação Ferro Velho III

A equipe de fiscalização da Subprefeitura Sé, no
dia 8 de dezembro, participou de mais uma etapa
da Operação Ferro Velho III, coordenada pela
Seccional Centro, suas unidades distritais e
especializadas (atividade de inteligência e
investigação realizados pelo 3º DP) e das empresas
concessionárias de serviço público (Enel, Sabesp,
Claro, Vivo e TIM).

Foram vistoriados e fiscalizados seis ferros velhos,
estabelecidos na circunscrição do 3º DP, sendo um
estabelecimento interditado e outros cinco estão
sob análise administrativa.
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O subprefeito da Sé, Marcelo Salles, esteve presente no dia 8 de dezembro no Fórum Todos pelo Centro de São
Paulo, realizado pela Rádio Bandeirantes e BandNews, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, Sabesp e Associação
Comercial.

O evento promoveu o debate sobre as transformações urbanas e sociais a partir da revitalização da região Central e
seus desafios de implementação. O presidente da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, João Saad; o presidente
da ACSP, Alfredo Cotait Neto e o prefeito Ricardo Nunes fizeram a abertura do evento.

A atração de investimentos para garantir a viabilidade do projeto Todos pelo Centro, a requalificação dos espaços
públicos e o incentivo à moradia; e como o entretenimento impulsiona a região Central foram os temas dos painéis.

O prefeito Ricardo Nunes anunciou um investimento de R$ 1 bilhão para a renovação do Centro da cidade para
subsidiar até 25% das despesas de obras particulares que possam contribuir para melhorias na região Central.

Fórum "Todos pelo Centro" reúne autoridades
 para discussões de melhorias na região
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AACD ganha prêmio internacional por lavagem de cobertores 
em parceria com a Subprefeitura Sé

A AACD recebeu no dia 7 de dezembro o Troféu
Conferência Internacional, do Planetree, pela
lavagem de cobertores de pessoas em situação de
rua, uma parceria com a Subprefeitura Sé.
A Operação Baixas Temperaturas é realizada
anualmente pela Prefeitura de São Paulo e tem o
objetivo de minimizar os impactos e riscos das
baixas temperaturas sobre a saúde da população
em situação de rua. Entre as ações realizadas
quando os termômetros marcam uma temperatura
igual ou inferior a 13°, está a distribuição de
cobertores.

Desde 2021, a parceria entre a AACD Unidade
Ibirapuera e a Subprefeitura Sé tem rendido bons
frutos. Enquanto as equipes da Subprefeitura
ficaram responsáveis pelo recolhimento dos
cobertores na região central de São Paulo, a
lavanderia da Unidade Ibirapuera foi disponibilizada
no período da manhã durante a semana, para
realizar a lavagem.

“A solidariedade faz parte do DNA da AACD.
Estamos sempre encontrando formas de beneficiar
o próximo e essa parceria com a prefeitura fortalece
o nosso compromisso na construção de uma
sociedade mais justa e humana”, afirma Emanuel
Toscano, Superintendente de Operações da AACD.
Entre julho e setembro de 2022, mais de 2.300
cobertores foram higienizados e redistribuídos para
a população. Uma ação consciente e solidaria que
além de beneficiar as pessoas em situação de rua,
contribuiu para preservação do meio ambiente ao
reutilizar os cobertores descartados e otimizou os
custos de operação da lavanderia.

“A Sé e a AACD garantiram que todas as noites, estas
pessoas em situação de vulnerabilidade pudessem se
proteger do frio. Do ponto de vista humano, social e
econômico este certificado e esta ação é um grande
exemplo que o poder público e sociedade civil organizada,
juntas, oferecem bons serviços para a população que mais
necessita” conclui Marcelo Salles, Subprefeito da Sé.

Centro em pauta na Rádio Bandeirantes
Na manhã do dia 17 de dezembro, o subprefeito da Sé, Marcelo Salles, concedeu entrevista ao vivo para os
apresentadores Pedro Campos e Agostinho Teixeira, no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes.

Entre os tópicos abordados estavam a segurança, moradores em situação de vulnerabilidade, “cracolândia”,
Programa Todos pelo Centro, a zeladoria urbana, aterramentos de fios, revitalização de praças, réveillon na
Paulista e Carnaval. Acesse o Youtube do jornal em https://bityli.com/xDkIZ
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19 mudas plantadas em homenagem 
a  55ª prova da corrida Sargento Gonzaguinha

No dia 8 de dezembro, aconteceu o plantio
de mudas arbóreas em parceria da Escola de
Educação Física da Polícia Militar de São
Paulo com a Subprefeitura Sé, em
comemoração a 55ª prova da corrida
Sargento Gonzaguinha que ocorreu no
próximo domingo.

A ação tem o objetivo de plantar mudas
todos os anos na extensão do percurso da
corrida, para que a cada ano a cidade esteja
mais arborizada e os atletas possam melhor
usufruir.

Foram plantadas 19 mudas de espécies
como: Jatobás, Jequitibás, Peroba-rosa, Pau-
Brasil e Pau-viola ao longo do percurso de 15
km. Os locais contemplados foram as ruas
Visconde de Taunay e Sérgio Tomás, e a
Avenida Presidente Castelo Branco, no Bom
Retiro.

Cerimônia de diplomação para servidores e parceiros
Aconteceu no dia 15 de dezembro a cerimônia
de diplomação dos servidores e parceiros da
Subprefeitura Sé. 

O evento foi realizado na Sala do Conservatório,
da Praça das Artes, o evento deu destaque aos
protagonistas do trabalho que é
desempenhado durante o ano todo. Os
servidores foram agraciados com a
apresentação do Trio Ensemble da Fundação
Theatro Municipal (FTM) e celebraram a entrega
dos diplomas de gratidão a cada um.

Ainda em agradecimento a todos os dedicados
servidores, o Subprefeito Marcelo Salles leu o
trecho proferido por Theodore Roosevelt, em
1910 e que é tão atual: O homem na arena.

“O que importa não é o homem que critica ou
aquele que aponta como o bravo tropeçou, ou
quando o empreendedor poderia ter atingido
maior êxito. Importante, em verdade, é o
homem que está na arena, com a face coberta
de poeira, suor e sangue; que luta com bravura,
erra e, seguidamente, tenta atingir o alvo. É
aquele que conhece os grandes entusiasmos, as
grandes devoções e se consome numa causa
justa. É aquele que, no sucesso, melhor conhece
o triunfo final dos grandes feitos e que, se
fracassa, pelo menos falha ousadamente, de
modo que o seu lugar jamais será entre as
almas tímidas, que não conhecem nem a
vitória, nem a derrota”.


