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Prefeitura de SP e Associação Italia per San Paolo viabilizam o início das 
obras de revitalização da Praça Ramos 

Revitalização da praça é parte do Projeto ITALIA PER SAN PAOLO, que prevê a revitalização de 

três icônicas praças da cidade 

 

No dia 15 de setembro de 2017 foi assinado o termo de colaboração para a revitalização da 

Praça Ramos de Azevedo, localizada no Centro Histórico de São Paulo. A entrega das obras está 

marcada para o dia 16 de dezembro e será acompanhada de uma grande festa. O projeto, que 

também prevê as revitalizações das praças do Imigrante Italiano e Cidade de Milão, foi 

idealizado pelo Consulado Geral da Itália em São Paulo, em conjunto com a ITA – Italian Trade 

Agency, com o apoio da Prefeitura de São Paulo e o patrocínio de importantes executivos e 

empresas da comunidade ítalo-brasileira de São Paulo. 

A assinatura do acordo entre a Prefeitura, representada pela Secretaria Municipal de Cultura, e 
a Associação ITALIA PER SAN PAOLO, representada por seu diretor presidente, Graziano 
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Messana, da GM Venture, e por sua vice-presidente, Sandra Papaiz, da Papaiz Participações, 
autoriza o início das obras.  

Também presentes o Prefeito João Doria, o cônsul geral da Itália, Michele Pala, a diretora da 

ITA – Italian Trade Agency, Erica Di Giovancarlo e diversos empresários italianos e executivos 

das empresas patrocinadoras do Projeto ITALIA PER SAN PAOLO:  Sergio Comolatti – GRUPO 

COMOLATTI, Marco Gerace -  GEODATA, Marco Provera e Mario Batista - PIRELLI, André Aprigio 

- TIM, Victor Megido - IED, Sergio D´Antino - COLÉGIO DANTE ALIGHIERI, José Augusto Perin - 

MAGNETI MARELLI, Luiz Fernando Visconti - TOZZINI FREIRE, Dario Rustico – COSTA CROCIERE, 

entre outros.  

 

Projeto e obra de revitalização da Praça Ramos 

O projeto prevê a revitalização dos monumentos e a instalação de placas interativas de 

identificação de cada elemento, com informações sintéticas e acesso via QR Code a uma ficha 

técnica completa da obra. Também estão previstos o refazimento dos jardins, a implementação 

de um novo projeto luminotécnico, a instalação de câmeras de segurança de altíssima 

definição e de painéis fotovoltaicos em formato de árvores, que permitirão aos transeuntes, 

num momento de descontração, apreciar o local e recarregar as baterias de seus celulares e 

tablets. 

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

site www.italiapersanpaolo.com.br  

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) 
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ITALIA PER SAN PAOLO - Monumentando e Restaurando a Cidade é uma iniciativa do 

Consulado Geral da Itália de São Paulo, em conjunto com a ITA – Italian Trade Agency, com o 

apoio da Embaixada da Itália no Brasil e da Prefeitura da Cidade, além do aporte financeiro e 

suporte técnico das mais importantes empresas e executivos da comunidade italiana de São 

Paulo: 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. 

ASSOCIAÇÃO ITALIA PER SAN PAOLO  

Associação sem fins lucrativos, constituída para garantir a transparência e a qualidade na aplicação 

dos recursos das empresas patrocinadoras do Projeto Italia per San Paolo. A Associação tem como 

presidente Graziano Messana, da GM Venture, e como vice- presidente Sandra Papaiz, da Papaiz 

Participações. Com o patrocínio de mais de 20 representantes de empresas italianas e ítalo-

brasileiras o projeto prevê a restauração e revitalização de três icônicas praças da cidade. Também, 

fazem parte do Conselho consultivo: Massimo Bauducco, Stefano Bridelli, Celso Azzi e Vitor Megido.  

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. 
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