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Audiência pública discutirá demolição de cafeteria do

Espaço Itaú da Augusta

Imóvel foi vendido à incorporadora para dar lugar à construção de empreendimento
imobiliário

7.dez.2022 às 16h29

Uma audiência pública será realizada no próximo dia 14, na Câmara Municipal

de São Paulo, para discutir a situação do Cine (https://guia.folha.uol.com.br/cinema/2022/03/qual-

e-a-melhor-pipoca-e-bonbonniere-dos-cinemas-de-sp-espaco-itau-augusta-vence.shtml) Café Fellini

(https://guia.folha.uol.com.br/cinema/2022/03/qual-e-a-melhor-pipoca-e-bonbonniere-dos-cinemas-de-sp-espaco-itau-augusta-

vence.shtml), em São Paulo. A cafeteria instalada dentro do anexo do Espaço Itaú de

Cinema na rua Augusta (https://guia.folha.uol.com.br/passeios/2021/08/pandemia-mata-a-rua-augusta-nos-

jardins-que-ve-explosao-de-placas-de-aluga-se.shtml) corre o risco de fechar. O espaço foi vendido à

incorporadora Vila 11 para dar lugar à construção de um empreendimento

imobiliário.
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Os donos do local criaram em setembro um abaixo-assinado contra a venda e a

demolição do imóvel. Segundo eles, o manifesto já conta com mais de 30 mil

assinaturas. "A ideia é mostrar a importância que o local tem culturalmente",

diz Lucas Tibau, sócio do Cine.

Além da cafeteria, o prédio do anexo que foi vendido engloba duas salas de

cinema.

A audiência pública foi requisitada pelo vereador Antonio Donato (PT) e

aprovada pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e de Meio Ambiente

da Câmara Municipal.

Com um jardim a céu aberto e menu de doces e salgados, o endereço foi eleito

pela quinta vez o melhor café dos cinemas da capital paulista, em uma

avaliação feita pela Folha (https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/melhor-cinema-de-sp/) neste ano.

Na decoração estão pôsteres relacionados ao cineasta italiano Federico Fellini

Casarão do anexo do Espaço Itaú de Cinema da rua Augusta, onde fica o Café Fellini - Divulgação
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(https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/01/fellini-fez-de-seu-narcisismo-incuravel-o-motor-de-filmes-delirantes.shtml),

que inspirou o nome do lugar.

A sede principal do cinema do Itaú (https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/09/espaco-itau-fecha-

17-salas-de-cinema-e-investe-no-streaming-como-alternativa.shtml), que ocupa um imóvel diferente do

outro lado da rua, seguirá funcionando normalmente.

sua assinatura pode valer ainda mais

Você já conhece as vantagens de ser assinante da Folha? Além de ter
acesso a reportagens e colunas, você conta com newsletters exclusivas
(conheça aqui (https://login.folha.com.br/newsletter)). Também pode baixar nosso

aplicativo gratuito na Apple Store (https://apps.apple.com/br/app/folha-de-s-paulo/id943058711?

utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=appletextocurto) ou na Google Play

(https://play.google.com/store/apps/details?

id=br.com.folha.app&hl=pt_BR&utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=androidtextocurto)

para receber alertas das principais notícias do dia. A sua assinatura nos
ajuda a fazer um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado!
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