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A partir do dia 29 des-
te mês, os paulistanos te-
rão mais uma opção para 
ver São Paulo das alturas. É 
quando acontece a inaugu-
ração do Sesc Avenida Pau-
lista (centro), que, além de 
ter um mirante com visão 
panorâmica, vem para au-
mentar a oferta de ativida-
des culturais e esportivas da 
avenida.

São 17 andares – todos 
interligados por escadas la-
terais com visão para a Pau-
lista, além de elevadores –, 
pelos quais se dividem espa-
ços para apresentações ar-
tísticas, atividades físicas, 
biblioteca, salas para crian-
ças, consultórios odontoló-
gicos e restaurante.

Foram necessários oito 
anos de reformas para trans-
formar a antiga sede admi-
nistrativa do Sesc em uma 
unidade que comporta a  
programação da instituição.

O novo edifício rompe 
com a arquitetura típica de 
uma avenida que tem fama 
de centro comercial, explica 
o arquiteto Gianfranco Van-
nucchi, sócio do escritório 
Königsberger Vannucchi, 
que assina o projeto. 

“Quisemos construir um 
edifício que não berrasse 
na avenida, mas que desse 
a entender que não é mais 

Sesc Avenida Paulista. Unidade, que abre dia 29, terá mirante no 17º andar, de graça, de onde é possível ver 
todas as faces de São Paulo. Por meio de paredes de vidro, visitantes têm visão da avenida nas escadas laterais

Com vista para a cidade

um escritório”, afirmou.
Além do mirante, o pon-

to forte da unidade são as 
paredes de vidro, que esta-
belecem diálogo constante 
com a cidade. Em algumas 
das salas, as paredes são 
móveis, permitindo adapta-
ções de acordo com as ativi-
dades realizadas.

Essa moldagem do am-
biente é vista desde o piso 
térreo, que receberá, além 
de quem passa pela aveni-
da, apresentações cênicas.

Para Felipe Mancebo, ge-
rente do Sesc Avenida Pau-

lista, “a ideia é que a uni-
dade saia de sua estrutura, 
tendo a Paulista como um 
quintal”.

Nos três dias de eventos 
de inauguração, que têm 
início às 12h do último do-
mingo do mês, um palco se-
rá instalado na rua Leôncio 
de Carvalho.

A via, aliás, é parte dos 
planos da instituição, que 
pretende transformá-la em 
um bulevar –permanente-
mente fechado para carros– 
em parceria com o vizinho 
Itaú Cultural.   METRO

Edifício tem 
17 andares
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Do alto do prédio, é possível
ver até os limites da cidade  

Excepcionalmente hoje, a coluna de José Luiz Datena não será publicada.Olhar cidadão JOSÉ LUIZ DATENA

Seja nas salas para prática 
de atividades físicas, na bi-
blioteca ou nos espaços de 
intervenções artísticas, a 
tecnologia dá um caráter in-
terativo e acessível ao novo 
prédio do Sesc.

Um aplicativo para 
smartphone foi desenvolvi-
do para a unidade, e a equi-
pe de orientadores de públi-
co trabalhará com tablets, 

pelos quais agendará o aten-
dimento aos usuários.

A faceta tecnológica se 
destaca no 4º piso, onde es-
tão ferramentas para a reali-
zação de oficinas. Impresso-
ras 3D e câmeras 360º serão 
alguns dos instrumentos 
usados nas aulas de criação 
de games, robótica e costu-
ra, por exemplo.

No 11º andar, todos os 

equipamentos da sala de gi-
nástica multifuncional são 
interativos, e os alunos po-
derão ter fichas individuais, 
acessadas por meio de um 
aplicativo.

A biblioteca, no 15º piso, 
é acessível a pessoas com 
deficiência visual, tendo 
equipamentos como scan-
ner de voz e ampliador de 
caracteres.  METRO

Nova unidade une artes, 
esportes e tecnologia

Credenciados poderão fazer aulas de ioga, pilates e ginástica no novo SescDólar 
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No Jaburu

Temer se 
reúne com 

Maia
O presidente Michel 

Temer se reuniu ontem 
com o presidente da 

Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 

no Palácio do Jaburu. 
Segundo a assessoria 

do Planalto, o encontro 
foi para tratar sobre a 
pauta legislativa, mas 

com foco nos projetos de 
privatização da Eletrobras  

e reoneração da folha 
de pagamento de alguns 

setores da economia, 
duas propostas que ainda 

enfrentam resistência.


