Praça do Imigrante Italiano será reinaugurada, neste próximo domingo,
dia 6 de agosto, em SP
Jardins refeitos, elementos em pedra restaurados e novo projeto luminotécnico
instalado
Acontece dia 6 de agosto, domingo, a reinauguração da Praça do Imigrante italiano, localizada
na confluência das Avenidas Nove de Julho e Cidade Jardim. A revitalização do local faz parte
do projeto ITALIA PER SAN PAOLO - Monumentando e Restaurando a Cidade, e constitui um
presente da comunidade italiana para a cidade de São Paulo.
O projeto e obra de revitalização da praça, que prevê o refazimento dos jardins, a restauração
do calçamento e a realização de um novo projeto luminotécnico, conta com o patrocínio do
Grupo Comolatti, da Papaiz Participações e do empresário Luigi Bauducco.
ITALIA PER SAN PAOLO - Monumentando e Restaurando a Cidade, é uma iniciativa do
Consulado Geral da Itália de São Paulo e da ITA – Italian Trade Agency, em parceria com a
Prefeitura da Cidade e o apoio das mais importantes empresas e representantes da
comunidade italiana de São Paulo.
Além da Praça do Imigrante Italiano, o projeto ITALIA PER SAN PAOLO prevê a revitalização da
Praça Ramos de Azevedo, no Centro Histórico, cuja reinauguração será realizada no dia 16 de
dezembro e da Praça Cidade de Milão, na região do Parque do Ibirapuera, que deverá ser
reinaugurada no dia 17 de dezembro.
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“Durante mais de um século, os italianos "Monumentaram" São Paulo e agora desejam
Restaurar alguns desses ícones da cidade, devolvendo-lhes o brilho de seus primeiros anos. O
projeto ITALIA PER SAN PAOLO – Monumentando e Restaurando a Cidade mostra que os
italianos acreditam no Brasil, país que ao longo dos anos tornou-se um de seus principais
parceiros econômicos e destino de seus investimentos no exterior” afirma Erica Di Giovancarlo,
diretora para o Brasil da ITA – Italian Trade Agency, agência de promoção de intercâmbios da
Embaixada da Itália, presente no Brasil há quase cinquenta anos.

PRAÇA DO IMIGRANTE ITALIANO
Pequeno triângulo, encravado entre a Avenida Nove de Julho e a Rua Peruíbe, na confluência
com a Avenida Cidade Jardim, a Praça do Imigrante Italiano situa-se na área fronteiriça entre
Pinheiros e Jardim Paulista.
O projeto original da praça, cuja obra foi patrocinada pelo empresário Luigi Papaiz, é de autoria
do arquiteto Luciano Deviá (1943, Turim, Itália – 2014, São Paulo), formado pela Escola
Politécnica de Turim e radicado no Brasil desde 1978, onde trabalhou, primeiramente em
Brasília, até 1981, desenvolvendo projetos de equipamentos para o Hospital Sarah Kubitschek,
e depois, a partir de 1983, em São Paulo, onde se estabeleceu prestando serviços de
consultoria em design, arquitetura e design de interiores, até falecer, em 2014.
O destaque da praça, inaugurada em 1988, é o Monumento ao Imigrante Italiano, que
representa a hospitalidade da família brasileira em relação aos primeiros imigrantes italianos
do século XIX. O painel de bronze, com dimensões de 3m por 2m, é do escultor italiano Galileo
Ugo Emendabili (1898, Ancona, Itália - 1974, São Paulo) e corresponde a apenas uma parte do
colossal projeto original do artista, concebido em 1964.
A obra pertencia à coleção particular de Luigi Papaiz, empresário italiano do setor
metalomecânico que aportou no Brasil em 1952, onde ergueu a maior empresa fabricante de
cadeados, fechaduras e ferragens da América Latina e referência no segmento. Ao decidir
patrocinar a construção da primeira praça do país em homenagem aos imigrantes italianos,
Papaiz doa a São Paulo a escultura de Emendabili em sinal de agradecimento à cidade que o
acolheu e a sua família.
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OBRA: Monumento ao Imigrante Italiano
Autor: Galileo Emendabili (1898–1974)
Tipologia: Monumento
Material: bronze e mármore
Data de Implantação: 1988
Projeto: 1964
Localização: Praça do Imigrante Italiano, Pinheiros – SP

História
O industrial Luigi Papaiz, natural de Sesto al Reghena, cidadezinha da província de Bolonha,
chegou ao Brasil em 1952. Além de empresário, Papaiz também atuou como mecenas de
diversos eventos culturais no âmbito da coletividade italiana da cidade, que propiciaram seu
contato com inúmeros artistas. Um deles foi Galileo Emendabili, escultor natural de Ancona e
que desembarcou no Brasil em 1923, para trabalhar como entalhador no Liceu de Artes e
Ofícios. É de sua autoria o painel em bronze, de 3mx2m, que representa a hospitalidade da
família brasileira em relação aos primeiros imigrantes italianos do século XIX. A obra, que
pertencia à coleção particular de Luigi Papaiz, foi doada à cidade de São Paulo em 1988 e
desde então pode ser apreciada na Praça do Imigrante Italiano.
A praça foi criada com a finalidade de homenagear a comunidade ítalo-brasileira. Foi projetada
pelo arquiteto e designer Luciano Deviá, natural de Turim, que chegou a São Paulo no final da
década de 80. A praça surgiu em um pequeno terreno triangular, de 600m², localizado bem em
frente ao show-room da empresa de Papaiz.
Luigi Papaiz doou à cidade o painel de Galileo Emendabili, que fazia parte de sua coleção,
encarregando Deviá de projetar uma estrutura para exposição permanente da escultura na
futura praça.
O painel de Emendabili foi acomodado sobre um pedestal revestido em mármore aurora,
disposto num nível mais elevado do que o calçamento, visível não só pelos pedestres, como
também pelos que passavam de carro. Para destacá-lo ainda mais da paisagem, foi construída
uma parede curva em mármore branco Espírito Santo, com 5m de largura e 3m de altura,
servindo como fundo de sustentação da escultura de bronze.
Compõem a decoração do jardim, o calçamento e a mureta perimetral dos canteiros, realizados
em pedra mineira, bem como as bandeiras do Estado e do Município de São Paulo e a bandeira
da Itália, que à noite ganham destaque com iluminação.
Após quase trinta anos de sua inauguração, outros personagens unem-se à história desse local,
para trazer de volta o brilho de seus primeiros dias. Os descendentes de Luigi Papaiz, o
empresário ítalo-brasileiro da indústria de alimentos Luigi Bauducco e o Grupo Comolatti,
atuante no setor de autopeças, além de gerir um dos principais ícones da gastronomia de São
Paulo, o restaurante Terraço Itália, uniram-se em um projeto para que a praça tenha seu
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calçamento refeito, o jardim restaurado e novo projeto luminotécnico implementado.
Programação Reinauguração - Praça do Imigrante Italiano
A cerimônia de inauguração está marcada para começar às 11h00 do dia 06/08 e contará com
as presenças do Embaixador da Itália no Brasil, Antonio Bernardini, e do Prefeito de São Paulo,
João Dória Jr. Um coro de crianças da Escola Italiana Eugenio Montale brindará todos os
presentes com um número musical especialmente preparado para a comemoração.
Cronograma do projeto de restauro das praças:
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)
O projeto ITALIA PER SAN PAOLO é um presente da ITÁLIA à cidade de São Paulo, por meio 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.
A história das três praças e todo o processo de restauro e 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.

4
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ITA - Italian Trade Agency/ Agência para a Internacionalização das Empresas Italianas
RM Press - Assessoria Estratégica de Comunicação
+ 55 11 2950-4820
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Claudia Colaianni (+ 55 11 9.9681-2682) - claudia@rmpress.com.br
Silvia Colaianni (+ 55 11 9.9982-0317) - silvia.colaianni@rmpress.com.br
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