Poder

Executivo
seção I

Estado de São Paulo

Geraldo Alckmin - Governador

Palácio dos Bandeirantes • Av. Morumbi 4.500 • Morumbi • São Paulo • CEP 05650-000 • Tel. 2193-8000
Volume 128 • Número 14 • São Paulo, sábado, 20 de janeiro de 2018

www.imprensaoﬁcial.com.br

C

om 12,1 milhões de habitantes estimados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), no
ano passado, São Paulo, a maior
cidade da América Latina, completará na quinta-feira, 25, seu 464o
aniversário de fundação. Para comemorar a data histórica, há diversas
opções de entretenimento gratuito
e de baixo custo com viés histórico
e cultural na capital paulista.

Roteiros de metrô
incluem visitas a museus
e bibliotecas, como a
da Secretaria Estadual
da Justiça e Defesa da
Cidadania, no centro
De acordo com o Ministério
do Turismo, a tradicional Terra da
Garoa foi escolhida em 2016 como
destino por 41,2% dos visitantes do
País para negócios, eventos e convenções, e por 9,1% deles para atividades de lazer. Em Sampa, uma das
primeiras opções de visita é o Pateo
do Collegio, cuja grafia antiga do
nome segue preservada pela igreja
católica, sua idealizadora.
Situado no alto de uma colina entre os rios Tamanduateí e
Anhangabaú, o primeiro conjunto de edificações da capital foi
construído a partir de 1554, em
local escolhido pelos padres jesuítas, para dar início à catequização
dos moradores originais da região,
os índios. O complexo situado a
cerca de 300 metros da estação Sé
do metrô, na região central, abriga em seu entorno os prédios da
Secretaria Estadual da Justiça e da
Defesa da Cidadania e do Tribunal

Lila, bibliotecária: venham consultar
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São Paulo comemora 464 anos com
atrações culturais e históricas

Pátio do Colégio e os prédios gêmeos da Pasta da Justiça e da Defesa da Cidadania

Estantes e escadas em madeira de lei

Biblioteca especializada, com coleções de livros e periódicos em várias áreas jurídicas

Código de 1896, uma das obras mais antigas

de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP),
ambos projetados em estilo neoclássico
pelo arquiteto paulista Ramos de Azevedo
(1851-1928).

No andar térreo, o público pode consultar a biblioteca jurídica especializada da
Secretaria, com cerca de 10 mil volumes. Com
escadarias e estantes construídas em madeira de lei, intocadas, envernizadas e livres de
cupins, o acervo contém livros e periódicos de
Direito Administrativo, Direito Constitucional
e Direitos Humanos, entre outros temas, com
algumas obras perfazendo mais de cem anos.

Segundo ela, em média, toda semana
cerca de 30 visitantes passam pela sede para
consultar as obras entre os títulos disponíveis para consulta, os mais antigos são o
Grande Diccionario Portuguez – Thesouro
da Lingua Portugueza, de Domingos
Vieira, de 1873, e o Codigo Commercial
do Brazil, de Salustiano Orlando de Araujo
Costa, de 1896.

Consulta – “Não há empréstimos, mas
temos prazer e interesse em atender aos interessados em consultar os títulos, sempre de
segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas”, convida a bibliotecária Vanilda Maria da Costa,
servidora desde 1994 da Secretaria Estadual
da Justiça e Defesa da Cidadania. Conhecida
carinhosamente como Lila, ela conta ser um
grande orgulho e responsabilidade colaborar para a preservação desse patrimônio histórico.

Rogério Mascia Silveira

Visitas – Para conhecer o Pátio do
Colégio e o interior de suas instalações,
como os museus Anchieta e de Arte Sacra
dos Jesuítas, é necessário fazer agendamento pelo telefone (11) 3105-6899. As visitas são de terça-feira a domingo e as informações sobre preços e horários estão disponíveis no site da instituição (ver link em
Serviço). A sede da Secretaria Estadual da
Justiça e Defesa da Cidadania, por sua vez,
também pode ser conferida pelo público –
a pedra fundamental de seus dois edifícios
gêmeos, situados nos números 148 e 184,
foi lançada em 1881, orçada na época em
100 contos de réis, e os prédios foram inaugurados em 1896.
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Serviço
Pateo do Collegio
http://www.pateodocollegio.com.br
Secretaria Estadual da Justiça e Defesa
da Cidadania
http://www.justica.sp.gov.br
Pátio do Colégio – edifícios 148 e 184
centro – São Paulo – SP – CEP 01016-040
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