
A região

Os bairros de Vila Olímpia e Itaim Bibi
formam um conjunto urbanístico relativa-
mente homogêneo. No início do século
XX,  a região constituía-se principalmente
de chácaras que produziam hortaliças pa-
ra a cidade. Na década de 30, algumas
dessas chácaras foram loteadas e, além
de campo de futebol, surgiram as pri-
meiras construções, residências, galpões
/armazéns e outros melhoramentos urba-
nos. Naquele tempo, as ruas eram iden-
tificadas por números e, em 1937 quando
a entidade “Casa do Ator” construiu sua
sede no nº 275, passou a ter o nome “Rua
Casa do Ator”, entidade esta que abriga-
va artistas aposentados, (chegou a abri-
gar 80 artistas) funcionando até o início
da década de 80.
A Vila Olímpia continuou a progredir com
residências, pequenos prédios, comércio
e indústrias nas partes altas e baixas. Em
1973, a Faculdade de Comunicação So-
cial Anhembi mudou da Rua Humaitá (re-
gião próxima à Av. Brigadeiro Luis An-
tonio próximo do Centro), para a Rua Casa
do Ator e, hoje, com mais de 8 unidades
espalhadas pelas Ruas Quatá, Casa do
Ator e Cardoso de Melo, tornou-se uma
Universidade.
A região também é famosa pela grande
quantidade de casas de shows, que ocu-
pam imóveis que antigamente eram sedes
de indústrias de pequeno e médio porte.
Em 1990, grandes projetos foram reali-
zados pela Prefeitura na região, entre os
quais destacam-se a construção das ave-
nidas Nova Faria Lima e Hélio Pellegrino,
alargamento e canalização de córregos
que cortavam o local, deu origem a um
grande “boom” imobiliário, com a cons-
trução de edifícios residenciais e de es-
critórios. Empresas mistas como a Telesp
/Telefonica, notando este desenvolvi-
mento, investiram de maneira massiva,

procurando dar recursos com tec-
nologia de ponta, atendendo às
necessidades para a construção
dos famosos “prédios inteligen-
tes”, dotados de cabeamento de
fibra óptica, entre os quais o TAJ,
onde está a futura sede do CBO •
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O Conselho Brasileiro de Oftalmologia ad-
quiriu um imóvel de 300 m2 na zona Su-
doeste da cidade de São Paulo (SP), pró-
ximo ao aeroporto de Congonhas, no bair-
ro da Vila Olímpia/Itaim Bibi, região da
avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini,
que concentra sedes de empresas ligadas
ao setor terciário avançado. O imóvel, lo-
calizado no segundo andar do Edifício TAJ,
que por sua vez situa-se na rua Casa do
Ator, 1.117, será a nova sede do CBO.

“A diretoria do CBO, com um
misto de orgulho e sensação de

dever cumprido e sempre em
harmonia com as diretrizes do

Conselho de Diretrizes e Gestão
(CDG), conseguimos reunir todas

as condições para agregar
vantagens e valor à entidade”,
declarou o presidente do CBO,

Hamilton Moreira.

CBO adquire imóvel para nova sede

De acordo com o presidente do CBO, o
processo da decisão da instalação da se-
de da entidade num imóvel de padrão
mais elevado do que ocupava até então
teve como objetvo a necessidade de
modernização da instituição, com uma se-
de à altura da pujança da Oftalmologia
nacional. 
Teve grande influência, também, a neces-
sidade de aumento do patrimônio do CBO,
já que a compra de um imóvel é o inves-
timento mais seguro, reconhecido como
tal por todos os analistas, principalmente
levando em consideração as oscilações e
incertezas do mercado financeiro na atua-
lidade. A disposição do conjunto possibi-
lita uma nova qualidade na gestão admi-
nistrativa, já que todos os departamentos
do CBO estarão num único andar, com es-
paço aberto a todos os funcionários.
“Além de tudo isso, com a negociação
realizada, será possível ao CBO efetivar a
transição da forma mais racional possível.
Por fim, devemos lembrar que a sede na
Alameda Santos, região da Avenida Pau-
lista, continua com bom valor de mercado
e pode ser vendida em partes, ou alugada,
representando um provento importante”,
afirmou Hamilton Moreira.
O presidente do CBO lembra que o secre-
tário geral da entidade, Nilo Holzchuh, vi-
sitou mais de 100 imóveis e comparou de-
zenas de ofertas de conjuntos comerciais,
antes da diretoria optar por aquelas que
apresentavam maior valor agregado.
O Edifício TAJ, recém construído, moder-
no, totalmente informatizado, com todo o
cabeamento (eletricidade, telefonia e
informática) embutido no piso, foi cons-
truído em módulos, de tal forma que pos-
sibilita agregar outros espaços, quando o
CBO necessitar de ampliações, o que será
possível com a aquisição de novos módulos.
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