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Praça Ramos de Azevedo será reinaugurada neste sábado, 16 de 

dezembro 

Restauração da praça é parte do projeto ITALIA PER SAN PAOLO, que prevê a revitalização de 
três icônicas praças da cidade  

Neste sábado, 16 de dezembro, o projeto ITALIA PER SAN PAOLO - Monumentando e 

Restaurando a Cidade, reinaugura a Praça Ramos de Azevedo após sete meses de intenso 
trabalho de revitalização do local. A programação será aberta ao público, com início às 17h30.  
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ITALIA PER SAN PAOLO é um projeto idealizado pelo Consulado Geral da Itália em São Paulo e 
pela ITA – Italian Trade Agency, com o apoio da Prefeitura de São Paulo e o patrocínio de 25 
representantes de empresas italianas e ítalo-brasileiras, que prevê a revitalização das Praças do 
Imigrante Italiano, Ramos de Azevedo e Cidade de Milão. 

Localizada na região central de São Paulo, a Praça Ramos de Azevedo é um dos principais 
cartões postais da cidade. Quase cem anos depois de sua inauguração, as esculturas em 

homenagem a Antonio Carlos Gomes, bem como o monumento em homenagem a Rui 

Barbosa e todo o entorno da praça foram totalmente revitalizados, ganhando nova 

iluminação, reconstrução dos jardins, calçamento das alamedas e instalação de sistema de 

monitoramento por câmaras de alta definição com reconhecimento facial. Do outro lado do 
vale do Anhangabaú também foi revitalizado o monumento que homenageia Giuseppe Verdi.  

Alta tecnologia  

O projeto de revitalização da Praça Ramos de Azevedo compreende a instalação de duas 
OPTREE. Trata-se de um painel fotovoltaico em forma de árvore que armazena energia elétrica 
em baterias instaladas num compartimento em formato de banco e que permitem os usuários 
carregarem telefones celulares, tablets e outros dispositivos eletrônicos. 

Uma câmera de segurança de altíssima definição e com 360° de visão, instalada no alto de uma 
torre denominada biosite, auxiliará na vigilância do local. 

Por meio de um QR Code alocado em placas de identificação de cada estátua existente na 
praça, o visitante será levado a um site (www.italiapersanpaolo.com.br) onde acessará uma 
ficha completa de cada elemento do conjunto escultórico e do processo de requalificação do 
local. 
A Praça Ramos  

A Praça Ramos de Azevedo possui uma fonte como elemento central e é decorada por um 
conjunto escultórico presenteado pela comunidade italiana à cidade de São Paulo e ao Brasil, 
por ocasião do primeiro centenário da independência do país. Esses elementos decorativos 
foram realizados inteiramente na Itália e compõem-se, entre outros, por estátuas de 
personagens das principais óperas de Antonio Carlos Gomes, cuja estátua figura no nível mais 
alto do conjunto. 

A Praça Ramos de Azevedo, outrora conhecida por Esplanada do Teatro, faz parte do programa 
de urbanização da área que levou à construção do Teatro Municipal, inaugurado em setembro 
de 1911. Onze anos depois, a Prefeitura Municipal de São Paulo aprovou o projeto de 
construção de um monumento em homenagem ao maestro brasileiro Antonio Carlos Gomes, 
que deu imponência ao chafariz existente e completou de forma magistral a cenografia urbana 
existente.  

Sobre o projeto  

ITALIA PER SAN PAOLO - Monumentando e Restaurando a Cidade é um projeto idealizado 
pelo Consulado Geral da Itália em São Paulo e pela ITA – Italian Trade Agency, com o apoio da 
Prefeitura de São Paulo e o patrocínio de representantes de empresas italianas e ítalo-
brasileiras, que prevê a revitalização de três icônicas praças da cidade: Imigrante Italiano, 
Cidade de Milão e Ramos de Azevedo. A primeira etapa, Praça do Imigrante Italiano, com 
projeto original do arquiteto Luciano Deviá, foi entregue em 06/08/2017. 
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O ambicioso projeto é um presente da ITÁLIA e dos mais importantes representantes das 
empresas e comunidade italiana local: Grupo COMOLATTI, GEODATA, LUIGI BAUDUCCO, 
PIRELLI, BCF Solutions, TIM, ENEL, GRAZIELLA MATARAZZO LEONETTI/ANDREA MATARAZZO, 
PAPAIZ Participações, GRUPO GAVIO, GM VENTURE, IED, COLÉGIO DANTE ALIGHIERI, COSTA 
CROCIERE, INTESA SANPAOLO, LIA BRIDELLI, MAGNETTI MARELLI, AZIMUT – A Direção para 
Investir, MAPEI, Marmomacchine Servizi, OPEM Brasil, PRYSMIAN, TOZZINI FREIRE e 
ZARAPLAST.  

Cronograma do projeto: 

Praça do Imigrante Italiano (reinaugurada em 06/08/2017) 

Praça Ramos de Azevedo (reinauguração 16/12/2017)  

Praça Cidade de Milão (reinauguração 17/12/2017) 

A história das três praças e todo o processo de revitalização podem ser acompanhados pelo 

site www.italiapersanpaolo.com.br  

ITA - Italian Trade Agency    www.ice.gov.it   *  www.ice-sanpaolo.com.br  

Agência para a Internacionalização das Empresas Italianas/ Departamento para a promoção de 

intercâmbios da Embaixada da Itália 

Agência do Governo Italiano com a missão de promover o intercâmbio comercial e tecnológico entre a 
Itália e os demais países, sobretudo no que tange às empresas de pequeno e médio porte, seus 
consórcios de exportação e suas associações, trabalho que realiza ininterruptamente há quase um 
século. Por meio de uma rede de 77 escritórios espalhados pelo mundo e instalados nos principais 
centros econômicos, garante apoio abrangente às empresas italianas que desejam atuar no exterior, 
fornecendo-lhes informações de caráter econômico, legal, fiscal e mercadológico, identificando parceiros 
e oportunidades de negócios, prestando serviços personalizados de consultoria e realizando um acurado 
plano de ações promocionais, que incluem a realização de Pavilhões Oficiais Italianos em exposições 
internacionais, a organização de missões de empresários e jornalistas estrangeiros à Itália, bem como de 
italianos ao exterior, a gestão de cursos e palestras e o desenvolvimento de campanhas publicitárias em 
veículos econômicos e dirigidos. 

Informações à Imprensa/ Press Office 

ITA - Italian Trade Agency/ Agência para a Internacionalização das Empresas Italianas 

RM Press – Assessoria Estratégica de Comunicação  

+ 55 11 2950-4820      
Regina Di Marco -  regina.dimarco@rmpress.com.br 
Claudia Colaianni (+ 55 11 9.9681-2682) - claudia@rmpress.com.br 
Silvia Colaianni (+ 55 11 9.9982-0317) - silvia.colaianni@rmpress.com.br 


