
Entre os inúmeros eventos 
realizados na região central, em 
comemoração ao 455º aniver-
sário da cidade, por iniciativa da 
prefeitura, de empresas ou orga-
nizações sociais, um deles foi o 
“São Paulo das alturas”. Um pas-
seio pelo Centro, promovido por 
Carlos Beutel, proprietário do 
Apfel Restaurante Vegetariano 
e membro da Ação Local Barão 
de Itapetininga. O mesmo orga-
nizador da Caminhada Noturna 
pelo Centro”, que acontece toda 
quinta-feira, às 20h, a partir das 
escadarias do Teatro Municipal e 
que já teve 163 edições.

Como na caminhada, a parti-
cipação no passeio foi gratuita, e 
o ponto de partida também foi o 
Teatro Municipal. Mas quanto ao 
período de realização, os eventos 
diferiram: o São Paulo das Alturas 
aconteceu às 15 horas. Os par-

Um passeio pelo Centro no aniversário da cidade

ticipantes ouviram, do guia de 
turismo Laércio Cardoso, várias 
histórias sobre logradouros da 
região central e explicações a 
respeito do desenvolvimento 
da cidade. 

O grande atrativo do passeio 
foi uma visita ao topo do Edifício 
Martinelli, de onde os participan-
tes tiverão uma vista panorâmica 
do Centro e uma boa parcial de 
toda a cidade. Primeiro “arranha-

céu” da cidade de São Paulo, o 
Martinelli começou a ser cons-
truído em 1922, seus 12 primei-
ros andares foram inaugurados 
em 1929, mas sua construção 
foi finalizada somente em 1934, 

com 130 metros de altura e 30 
andares. O prédio foi projetado 
por seu proprietário Giuseppe 
Martinelli, que supervisionou 
toda a construção.

Atualmente o Martinelli 
faz parte do patrimônio do 
Município de São Paulo e em 
20 andares abriga secretarias 
municipais como a de Habitação 
e Desenvolvimento Urbano 
(SEHAB) e a de Planejamento 
Urbano (SEMPLA), as empresas 
Cohab - SP e Emurb; nos outros 
6 está a sede do do Sindicato 
dos Bancários de SP, que é seu 
proprietário. Os quatro últimos 
andares compõem a “Casa do 
Comendador” - réplica de uma 
villa italiana, onde a família Mar-
tinelli morou, para que Giuseppe 
Martine provasse à população 
que seu “arranha-céu” não cairia, 
como muitos apostavam.
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