
Centro Velho

Banca Líbero – rua Líbero Badaró, 413 
Banca Martinelli – Pça Antonio Prado
Banca Pça Antonio Prado – Pça Antonio 
Prado 
Banca Largo do Café – Lgo do Café
Banca das Apostilas – rua Boa Vista 

 
Liberdade

Banca Shinozaki – Pça da Liberdade 
Banca Walter Augusto – av. da Liber-
dade, 654 
Banca Portal da Liberdade – rua Galvão 
Bueno, 161 

 
Bela Vista 

Banca Maria das Graças – rua Maria 
Paula, 23 
Banca do Heitor – rua Maria Paula, 243 
Banca Estadão – viaduto Nove de 
Julho, 185 
Banca Consolação – viaduto Nove de 
Julho 
Banca da Rocha – Rua Rocha, 132 
Banca do Toninho - Rua da Consolação 

 
Centro Novo

Banca do Japonês – Pça. Dom José 
Gaspar 
Banca São Bento – rua Barão de 
Itapetininga 
Banca Corredor Cultural – Pça. Dom 
José Gaspar 
Banca Emilia’s – av. São Luís 
Banca São Luís – av. São Luís 

 
República

Banca Av. São Luis 84 – av. São Luís 
Banca Itália – av. Ipiranga 
Banca Mealhada – av. São João, 629 

 
Arouche

Banca Mester – av. São Joao, 1050 
Banca Nova Arouche – Largo do 
Arouche, 276 
Banca do Olavo – av. Duque de 
Caxias, 436 

 
Sta Cecília

Banca Angelical – av. Angélica, 500
Banca Amália – al. Barros, 303 
Banca Sta Cecília – Largo Sta Cecilia 

Vila Buarque
Banca Praça do Rotary – rua Gal. Jardim 
Banca Consolação – rua Dona Antonia 
de Queiroz, 436 
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Comunidade

“Os mais altos e queridos de São Paulo”
Entre os eventos comemo-

rativos ao aniversário de 456 
anos da cidade, realizados no 
Centro, um dos poucos de ini-
ciativa da comunidade da região, 
foi a caminhada Os mais altos 
e queridos de São Paulo, que 
teve três roteiros percorridos 
em horários distintos. Apesar 
das chuvas intermitentes e, ao 
final da tarde, intensa e extensa, 
o evento reuniu mais de cem 
pessoas.  

Realizada pelo segundo ano 
consecutivo, a Caminhada não 
é comparável aos eventos orga-
nizados pela prefeitura, com 
algumas de suas secretarias, por 
não constituir evento de grande 
porte. Trata-se de um evento 
modesto, mas por trazer o 
mesmo espírito da Caminhada 
Noturna pelo Centro, que acon-
tece toda quinta-feira, há 5 anos, 
e que já virou uma instituição da 
região central, atrai cidadãos das 
diferentes regiões de São Paulo, 
de cidades do interior e até turis-
tas estrangeiros.  

O nome dessa caminhada 
comemorativa foi escolhido com 
base em resultados de enquetes e 
pesquisas que destacam o Copan 
e o Martinelli não apenas por 
estarem entre os mais alto do 
Centro, mas porque aparecem 
como os mais queridos da cidade, 
ao lado da Galeria do Rock. É 
inegável que quando se vê São 

Paulo em postais ou revistas, lá 
estão o Copan e o Martinelli, e 
qual jovem brasileiro não deseja 
conhecer a Galeria do Rock? Além 
de cantados e contados em verso 
e prosa, eles compõem a ceno-

grafia teatral paulistana e também 
fazem sucesso nas novelas e no 
cinema nacional. 

Durante a visita a esses 
ícones arquitetônicos, os parti-
cipantes tiveram a oportunidade 

de conhecer e dialogar com os 
homens que os transformaram 
no que são, através de um tra-
balho competente, honesto e 
recheado de amor pelo Centro 
- sentimento demonstrado por 
meio de sua “militância cidadã” 
em prol da plena recuperação 
da região. São eles, os síndicos 
Afonso Celso (Copan), Valter 
(Martinelli) e Toninho (“da Gale-
ria”). A caminhada Os mais altos 
e queridos de São Paulo foi 
realizada pelo líder comunitário 
Carlos Beutel, integrante da 
Ação Local Barão de Itapetininga, 
com apoio do Apfel - Restaurante 
Vegetariano, cada roteiro teve 
uma hora de duração e parti-
cipação gratuita, com inscrição 
prévia pelo site www.caminha-
danoturna.com.br .

Beutel lembra que a Cami-
nhada Noturna pelo Centro, que 
tem inspirado a criação de diver-
sas caminhadas temáticas, foi a 
primeira do gênero na região, 
sempre teve cunho cultural e já 
deixou de ser um evento apenas 
dos moradores, comerciantes e 
trabalhadores do Centro como 
foi no começo da sua história: 
”Temos frequentadores habituais 
do Centro, mas atualmente os 
participantes vêm de todas as 
regiões, e sempre há entre nós 
turistas nacionais e estrangeiros, 
que ficam apaixonados por nossa 
cidade”. 

EMPRESA CONTRATA
Assistentes para as áreas

Comercial e Administrativa. 

Salário: R$ 800,00 fixos, ou acima, + comissão e benefícios.

Para atuar em São Paulo, capital. 

Enviar curriculo para o e-mail: assistente-rh@bol.com.br
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Esquina da
Br. de Itapetininga

com D. José de Barros




