• Aniversário da Cidade
• Carnaval – Desfile das Escolas de Samba
de São Paulo e Carnaval de Rua
• Lollapalooza Brasil
• São Paulo Fashion Week
• Virada Cultural
• Casa Cor
• Parada LGBT (Parada Gay)
• Bienal do Livro (anos pares)
• Virada Esportiva
• Bienal de Arte (anos pares)
• Bienal de Arquitetura
(anos ímpares)
• Salão Internacional
do Automóvel (anos pares)
• Grande Prêmio de Fórmula 1
• Natal Iluminado
• Corrida de São Silvestre
• Réveillon na Paulista

145 teatros e

CULTURA

NEGÓCIOS

ESTUDOS

Uma cidade que respira cultura, onde a criatividade impera, onde tudo acontece. São mostras, espetáculos,
shows, centenas de museus e centros culturais, galerias, teatros e um importante patrimônio edificado e
imaterial que ajudam a cidade a construir sua história em meio à tamanha diversidade de seu povo. Desde
o MASP, cujo acervo abrange da Antiguidade até o século 21, passando pelo interativo Museu do Futebol,
pela brasilidade dos artistas da Pinacoteca, pelas experiências interativas do Catavento Cultural, até a arte
efêmera dos talentos criativos que cobrem o cinza da selva de pedras com as cores e a alegria do grafite.
Seja nas superproduções musicais, nas peças alternativas, no carnaval de rua ou nas 24 horas ininterruptas
de manifestações artísticas da Virada Cultural, a cidade vai te encantar.

Espelhados arranha-céus despontam como sede de inúmeras multinacionais por toda a cidade. O turismo
de negócios é a grande vocação de São Paulo. O poder econômico do maior mercado consumidor brasileiro, associado à infraestrutura de apoio e à oferta e qualidade dos serviços, fazem da cidade um destino
singular. A força do mercado financeiro está presente em locais emblemáticos como a Avenida Paulista, que
assumiu essa identidade a partir da década de 1980, e depois dos anos 2000 passou a dividir espaço com
as avenidas Brigadeiro Faria Lima e Luis Carlos Berrini. A excelência em serviços e a concentração de mão
de obra qualificada são atrativos para a maioria das empresas de tecnologia e startups do país que aqui se
instalaram, contribuindo para tornar a cidade um importante centro de indústrias criativas.

As prestigiadas universidades paulistanas têm atraído cada vez mais estudantes interessados em aprofundar
seus conhecimentos, fazendo do turismo educacional um segmento que merece atenção. Afinal, São Paulo é referência no tema na América Latina, reúne renomadas instituições de pesquisa e ensino, e realiza os
principais congressos acadêmicos e seminários especializados, de forma que, para se manter atualizado,
é preciso passar pela capital paulista. São inúmeras opções de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos livres, de extensão, palestras, workshops, que estimulam o crescimento pessoal
e profissional, instigando estudantes e profissionais a se tornarem os melhores em suas áreas e fazerem a
diferença em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo.

Bienal do Livro © José Cordeiro

E mais:
• Festivais de música, shows
internacionais, feiras de negócios,
congressos & convenções, musicais e
muitos outros.

Parque Ibirapuera © José Cordeiro

Skol Sensation © José Cordeiro

casas de espetáculos

Biblioteca Mario de Andrade © José Cordeiro

Principais
eventos
anuais

museus
metrópole do mundo

Ter disponível os mais importantes hospitais e os melhores profissionais de saúde do país também é um privilégio da
maior metrópole brasileira, destino de muitos que buscam tratamentos de excelência em hospitais e laboratórios de
ponta, com tecnologia avançada para diagnosticar e tratar as mais complexas enfermidades, com excelente relação
custo x benefício se comparada a muitos países do mundo. Seja para tratamento de doenças ou intervenções cirúrgicas, São Paulo tornou-se referência internacional na área, e atrai cada vez mais turistas, nacionais ou estrangeiros,
para cuidar do seu bem mais precioso. Não à toa, a cidade concentra as melhores faculdades de medicina do país
e muitos dos hospitais possuem seus próprios institutos de pesquisa. Tratamentos odontológicos e de estética, bem
como o relaxamento também têm destaque na cidade. São diversas opções de spas e modernas técnicas que cuidam do seu corpo e sua alma.

Av. Brigadeiro Faria Lima © José Cordeiro

20 mil restaurantes
de 52 tipos de cozinha.

158
4ª maior

parques
e áreas verdes

A vida noturna paulistana é um retrato fiel da cidade: frenética, criativa, diversificada e democrática. São Paulo, aliás, é famosa por sua noite e já foi premiada entre as melhores, ao lado de cidades como Ibiza e Nova
York. Por todos os cantos animados happy hours abrem a noitada: moradores e turistas se misturam para
dançar, paquerar, comer, beber, ou tudo isso ao mesmo tempo. Há bairros inteiros dedicados a propiciar
horas de diversão. A Vila Madalena, por exemplo, é o mais reconhecido reduto boêmio e agrada a todos.
O Baixo Augusta recebe o público alternativo em vibrantes bares e baladas que vão até altas horas. A Barra
Funda mistura opções rock’n roll, sertaneja e outras voltadas ao público LGBT. Já a Vila Olímpia e o Itaim Bibi
são famosos pelos estabelecimentos requintados, opção ao público mais arrumadinho.

Polo de Ecoturismo © José Cordeiro

bares

109

Uma cidade de aromas e sabores, São Paulo tem na gastronomia um dos traços culturais mais fortes. A
oferta é de excelência e democrática. Seja para um almoço de negócios, uma reunião de amigos ou um
encontro familiar, há sempre opções que vão da baixa gastronomia aos restaurantes estrelados. Um sashimi
fresquinho, uma samosa crocante, um ceviche picante na medida, uma surpreendente massa artesanal são
algumas das delícias da capital; sem falar na feijoada, no virado à paulista, nos gigantes pastel de bacalhau
e sanduíche de mortadela, no queijo derretido das melhores pizzas do globo, no pãozinho quente saído do
forno acompanhado do café recém-moído de grãos selecionados, e todos os outros pratos tradicionais da
nossa terra. Entre tantas opções, nenhuma é melhor do que aquela que te satisfaz. Experimente.

Auditório Ibirapuera © José Cordeiro

30 mil

SAÚDE E BEM ESTAR

EVENTOS

COMPRAS

ESPORTES

São Paulo sabe fazer e receber eventos, e os faz com excelência! Não à toa, recebe o título de capital dos
eventos da América Latina. A proposta é conhecer o que há de mais novo para o seu negócio? É só escolher
sua área. Quer estar à frente das novidades? Alguns dos principais eventos internacionais que ditam tendências passam por aqui. É amante dos esportes? Temos provas de velocidade e competições esportivas.
Aprecia as artes? Apaixone-se nas bienais e eventos culturais, seja nas artes visuais, música, dança, teatro,
cinema... há de tudo. Precisa balançar o esqueleto, esquecer a rotina? Divirta-se nos shows, espetáculos
e na agitação do carnaval. Seja para sediar seu evento, seja para atender seus negócios, para acrescentar
conhecimento ou satisfazer seu lazer, São Paulo está sempre pronta para te receber.

Ainda que a motivação da viagem não seja as compras, estar em São Paulo é uma oportunidade de adquirir
produtos e serviços não encontrados facilmente em qualquer lugar. Mercadorias com bons preços ou itens
exclusivos são algumas das razões pelas quais turistas não deixam de separar um tempo para as compras.
O endereço mais charmoso, a Rua Oscar Freire, abriga grifes internacionais e lojas conceito que valem a
visita. Para boas pechinchas, a Rua 25 de Março é o maior conglomerado comercial popular a céu aberto
da América Latina, com lojas de presentes, bijuterias e utilidades. Há ainda ruas especializadas em eletrônicos, noivas, ferramentas, instrumentos musicais, artigos religiosos, etc. E para quem prefere o charme das
feirinhas de artesanato, design e antiguidade, São Paulo possui dezenas delas!

Acordar cedinho, sentir a brisa matutina e alongar os músculos para aproveitar cada passo ao redor de árvores centenárias compõem o cenário da manhã de muitos paulistanos. Para contrapor ao ritmo frenético
do dia a dia, a prática dos mais diversos tipos de atividades físicas é rotina na cidade. Há incontáveis opções
para treinar modalidades amadoras em parques, praças, quadras e campos públicos, clubes, academias, até
esportes aquáticos na represa Guarapiranga e nas cachoeiras do Polo de Ecoturismo. Mas há também muito
esporte profissional e de alto rendimento. O município de São Paulo é famoso por sediar uma das mais tradicionais provas do atletismo sul-americano, a Corrida Internacional de São Silvestre, por seus três grandes
clubes de futebol e também pelo automobilismo, sendo a única cidade da América do Sul a ter um Grande
Prêmio de Fórmula 1 – evento que atrai o maior volume de turistas estrangeiros.

Centrais de
Informação Turística
Nas CITs, você encontra à sua disposição guias culturais,
além de mapas da cidade e folhetos de locais para visitação.

CIT PAULISTA
Parque Mário Covas
Avenida Paulista, 1.853.
Diariamente, das 9h às 18h.
CIT TIETÊ
Terminal Rodoviário Tietê
Av. Cruzeiro do Sul, 1800.
Desembarque
Diariamente, das 6h às 22h.

CIT REPÚBLICA
Praça da República, s/nº .
Diariamente, das 9h às 18h.
CIT congonhas
Aeroporto de Congonhas
Av. Washington Luis, s/n.
Desembarque, piso térreo.
Diariamente, das 7h às 22h.

CIT Paulista © José Cordeiro

15 milhões de turistas ao ano

VIDA NOTURNA

Ladeira Porto Geral © Jefferson Pancieri

+ de

GASTRONOMIA

Parada LGBT © José Cordeiro

12 milhões de habitantes na cidade,
ou 21 milhões na região metropolitana

Restaurante Zucco © José Cordeiro

Museu Aberto de Arte Urbana © Caio Pimenta

EM NÚMEROS

Você sabia?
Em grandes eventos e locais com
muita demanda por informações
sobre a cidade, é possível encontrar uma Central de Informação
Turística móvel, com uma estrutura
completa de recepção ao visitante,
acompanhada de atendentes que
circulam em segways para ampliar
o alcance da informação.

Além de concentrar importantes espaços de feiras
e eventos, a Zona Norte também é palco do maior
desfile popular alegórico: o Carnaval. É aqui que está
o sambódromo e muitas das tradicionais escolas de
samba. Nessa região, se localiza o Terminal Rodoviário Tietê, que conecta inúmeras cidades, não só
do Estado de São Paulo, como do Brasil e da América do Sul. Há também muitas áreas verdes, como
o Parque da Cantareira, uma das maiores florestas
urbanas do mundo.

Diversas são as opções de passeios pela cidade, destacamos aqui os cinco atrativos turísticos mais procurados pelas suas características peculiares e suas representatividades históricas e/ou culturais. Confira!

Perus

Parque Ibirapuera

Aeroporto
Guarulhos

Zona Norte
Parque Ibirapuera © Caio Pimenta

Imperatriz
Leopoldina

Theatro Municipal

MASP

MASP © José Cordeiro

Cartão postal da cidade e um dos mais importantes museus do Hemisfério Sul, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, ou
MASP como é conhecido, surpreende paulistanos e turistas com um
acervo de 8 mil peças de renomados artistas, como, por exemplo,
Cândido Portinari, Goya, Delacroix, Renoir e Monet. Há ainda exposições temporárias, que envolvem os mais variados temas. Seu prédio,
projetado pela arquiteta modernista Lina Bo Bardi, é uma referência
arquitetônica. Aos domingos, o seu vão livre recebe uma feira de antiguidades com diversos artigos com garantia de autenticidade.

SAIBA MAIS SOBRE A CIDADE DE SÃO PAULO
Portal turístico da cidade
A São Paulo Turismo (SPTuris) disponibiliza um portal com informações sobre as atrações em cartaz na cidade. Nele é possível encontrar roteiros temáticos para diversos interesses e disponibilidades, notícias sobre entretenimento, programação cultural e indicações
de serviços. Há ainda dicas de locomoção e transporte, mapas, guia de compras, sugestões de passeios imperdíveis, calendário de
eventos de negócios e cultura, dados interessantes, pesquisas e download de materiais promocionais.
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Berrini

Além de sedes de diversas empresas estabelecidas
na região da Vila Olímpia e arredores, o visitante que
pretende conhecer a balada do paulistano encontra
grande quantidade de casas noturnas que varam a madrugada e dispõem de programação que vai do samba
ao rock, passando pelos shows de MPB e jazz, e finalizando com apresentações de DJs especializados em
música eletrônica.

Localizada no coração da cidade e próxima ao sofisticado bairro dos Jardins e à descolada Rua Augusta,
a avenida centenária tornou-se o retrato da história
econômica de São Paulo e é um dos principais centros financeiros e culturais da capital. Por lá passam
milhares de pessoas por dia, e o clima frenético de
trabalho sentido durante a semana, torna-se festivo e
descontraído aos sábados e domingos. Em meio aos
prédios modernos está a histórica Casa das Rosas dos
anos 1930 ou a tranquilidade do Parque Trianon. Além
de possuir diversas opções de lojas e restaurantes, é
palco de grandes eventos e respira muita cultura no
MASP, Centro Cultural FIESP e Itaú Cultural. A avenida
mais querida dos paulistanos tem sempre um programa para cada um.

A região da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini é
um grande polo empresarial de São Paulo, com edifícios imponentes e arquitetura moderna. Localizada
no bairro do Brooklin, na região sul, encontra-se em
um ponto estratégico da cidade, próxima a importantes avenidas como a dos Bandeirantes e a Marginal
Pinheiros. Conta com a estação Berrini da CPTM, uma
das mais modernas da rede, com projetos adaptados
para atender aos passageiros com necessidades especiais ou mobilidade reduzida. E também com uma
ciclovia para quem gosta de pedalar. Próximo à avenida está localizada a Ponte Estaiada Octávio Frias de
Oliveira, famoso cartão postal da cidade.
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O bairro mais oriental da cidade possui decoração
temática com as tradicionais lanternas japonesas,
que enfeitam a maior parte das ruas e o Torii – pórtico vermelho - na Rua Galvão Bueno. Entre as atrações estão o Museu da Imigração Japonesa, o Templo Busshinji, restaurantes e docerias típicas, além de
livrarias e lojas de produtos orientais. Festas como o
Tanabata Matsuri (Festival das Estrelas) e o Ano Novo
Chinês animam as ruas do bairro em determinadas
épocas do ano. Para o passeio ser completo, conheça a feirinha de artesanatos e comidas típicas, que
acontece aos fins de semana na Praça da Liberdade.

A região da Luz concentra diversos atrativos históricos e culturais da capital paulista. A Estação Júlio
Prestes, principal veia de transporte de café em São
Paulo no início do século XX, hoje abriga a Sala São
Paulo, considerada a melhor sala de concertos da
América Latina. Já a Estação da Luz tem inspiração
inglesa e, logo em frente, fica a Pinacoteca do Estado. Em seu acervo, há cerca de cem mil obras, incluindo peças dos artistas Tarsila do Amaral, Portinari
e Rodin. Um delicioso café com vista para o Parque
da Luz é o local ideal para uma pausa entre as obras.
Do lado oposto da avenida fica o Mosteiro da Luz,
onde está o Museu de Arte Sacra, a Capela e o Memorial Frei Galvão, primeiro santo brasileiro.

Localizado no extremo sul da cidade, é formado pelos
distritos de Parelheiros e Marsilac e pela Ilha do Bororé.
Distante do centro urbano, tem ares de cidade de interior. As duas Áreas de Proteção Ambiental inseridas
no Polo – Capivari-Monos e Bororé-Colônia – representam 20% do mapa paulistano, recoberto por quilômetros de Mata Atlântica intocada, rios e cachoeiras
de águas límpidas. A região é também um grande patrimônio histórico. Suas igrejas, templos, construções,
cemitérios e centros culturais contam muita história
das aventuras vividas por imigrantes, especialmente
alemães e japoneses, que fizeram parte da colonização da capital paulista. Surpreenda-se com o Polo de
Ecoturismo de São Paulo!

EVENTOS - Centros
de Exposições

Edifícios que se confundem com a história da cidade
e do país são as principais atrações do Centro Histórico. Não deixe de conhecer o Pateo do Collegio,
local de fundação de São Paulo e que hoje abriga um
belíssimo museu de arte religiosa. Os mais significativos templos católicos da cidade estão na região, um
grande exemplo é a Catedral da Sé, que é considerada um dos cinco maiores templos neogóticos do
mundo. Já a Basílica do Mosteiro de São Bento realiza concorridas missas com cantos gregorianos. Museus e centros culturais com programações imperdíveis estão espalhados pela região. Entre eles estão a
Caixa Cultural e o CCBB - Centro Cultural Banco do
Brasil. Vale a pena conferir também a programação
do Theatro Municipal.
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MASP
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Vias de Acesso
Vias de Acesso em Obras

Aproveite
São Paulo!

Vale do Anhangabaú © Leon Rodrigues/SECOM

Região mais populosa da cidade, a Zona Leste abriga
1/3 dos paulistanos em seus 33 distritos. Perto do Centro está o Brás, famoso por suas lojas de confecções
com bons preços. O Parque do Carmo e o SESC Itaquera, são áreas verdes com ótimas opções de lazer e
entretenimento aos visitantes. Lá também é berço de
patrimônios relevantes da história do Brasil, como a
Capela de São Miguel Arcanjo, o Centro Histórico da
Penha e o Museu da Imigração.

Zona Leste

Pinheiros
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Reduto dos boêmios de plantão, a Vila Madá ou apenas Vila – como é carinhosamente chamada – inspira descontração e arte. Durante o dia, o movimento
acontece nas livrarias, cafés e outros cantinhos para
compras descoladas, além de ateliês e galerias de arte
renomadas. Restaurantes despojados tornam o passeio
pelo bairro ainda mais agradável, em geral trazendo um
tempero bem brasileiro para a refeição. Visite o Beco
do Batman, uma galeria a céu aberto localizada na Rua
Gonçalo Afonso repleta de grafites de diversos artistas
brasileiros e alguns estrangeiros. A vida noturna da região agita o bairro, onde se encontram bares para todos os gostos.
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São Paulo é surpreendente. Assim
como as grandes metrópoles globais,
a capital paulista é marcada pela forte
urbanização e pelas vastas opções de
negócios, lazer e entretenimento.
Centro econômico da América
Latina, São Paulo é sede de algumas
das maiores corporações mundiais
e destino certo para os principais
eventos de repercussão internacional.
A agenda cultural é um espetáculo
à parte. A cidade possui dezenas de
museus, teatros, salas de cinemas,
bibliotecas, casas de espetáculos
e centros culturais. Muitas vezes,
povoa o imaginário como uma cidade
cinza e de concreto. E é aí que São
Paulo nos surpreende!

como se sentir

paulistano

Seja para os nativos ou para quem veio de fora, ser paulistano é um estado de espírito multifacetado, que mistura
a pressa para não perder a hora com a calma de um chope na happy hour após um dia de trabalho. O que pode,
então, ser considerada uma experiência paulistana? Ser paulistano é ser, ao mesmo tempo, brasileiríssimo e global.

pastel e caldo de cana
em uma feira livre
Dia de feira é dia de comer
pastel. De pé na frente da barraca ou sentado em um de
seus banquinhos. Quanto mais
cedo você chegar, mais opções de sabores irá encontrar.
Aproveite para também tomar
um caldo de cana. Uma das
feiras preferidas fica em frente
ao estádio do Pacaembu, em
alguns dias da semana, mas
há ótimas opções por toda a
cidade e em diferentes dias da
semana.

Bohemia da Vila Madalena e baladinhas da Augusta
Em meio à correria do dia a dia, os paulistanos sempre reservam um tempo para
encontrar os amigos e se divertir. Os barzinhos da Vila Madalena ou as baladinhas
do Baixo Augusta costumam ser locais de copos cheios e risadas fáceis.

Paulista aberta aos
domingos
Depois de um bom café da manhã
na padaria, o paulistano vai curtir um
pouco do coração da cidade. A Avenida Paulista aos domingos fica aberta
apenas para pedestres, atraindo músicos, grupos de contação de histórias,
fazedores de bolhas de sabão, ciclistas, skatistas e muita diversão.

aproveitar a intensa vida cultural
A programação cultural da cidade é recheada de boas opções durante todo o ano. Exposições, shows, peças, musicais, é possível
agendar um evento a cada dia e mesmo assim não ter um final de
semana igual ao outro. É comum as exposições internacionais que
aqui chegam baterem recorde de público. Por isso, não deixe pra depois, planeje os eventos de acordo com seus interesses e aproveite!

Café da manhã na padoca
Temos uma relação afetiva com as padarias, ou padocas, como são conhecidas aqui. Aos finais de semana elas
ficam cheias na hora do café da manhã. Algumas oferecem um delicioso
buffet que costuma ir até tarde para
atender os mais dorminhocos, mas o
pedido que é mais sai é a dupla paulistana pão na chapa e pingado.

Curta um Fim de semana no Parque
Ibirapuera
É a praia do paulistano. Vale caminhar, andar de
bicicleta, sentar à beira do lago ou curtir um de
seus diversos museus e espaços culturais. Domingo costuma ser o dia de maior visitação, mas
também é o dia que concentra uma programação especial como, por exemplo, shows.

Pateo do Colegio © Fabio Arantes/SECOM

Um dos maiores centros de abastecimento da cidade é famoso por
possuir uma grande diversidade de frutas e legumes, além de outros
tipos de mercadorias como queijos, temperos, frutos do mar, carnes
exóticas e vinhos. O prédio, com vitrais e um estilo arquitetônico que
encanta, é um ótimo local para um lanche ou almoço. No mezanino
há restaurantes com deliciosos quitutes, sendo os mais famosos o
sanduíche de mortadela e o pastel de bacalhau. O Mercadão, como
é chamado, fica localizado próximo à rua 25 de Março. Perto dali
está o Catavento Cultural e Educacional.

Luz

Centro Histórico

Mercado Municipal

Mercado Municipal © Jefferson Pancieri

Butantã

Juntamente com o bairro dos Jardins, Pinheiros possui extensa opção de bons restaurantes e bares animados, desde gastronomia de alto padrão até lanchonetes descoladas. Quer conhecer uma amostra
do que é possível encontrar na região? Vá à Rua dos
Pinheiros. No bairro, há também diversas opções para
compras, como ruas de comércio especializado em
decoração, design ou de instrumentos musicais. Aos
sábados, a Praça Benedito Calixto recebe uma feirinha
de antiguidades e uma animada roda de chorinho.

Centro

Liberdade

Museu do Futebol © José Cordeiro
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Polo de Ecoturismo

Localizado no Estádio do Pacaembu, possui um acervo multimídia e
interativo que preserva os principais e mais importantes momentos do
futebol nacional, relacionando-os ao contexto histórico do país e do
mundo. As salas de exposição compartilham três conceitos que norteiam a visita: emoção, história e diversão. Mais do que sobre esporte,
o Museu do Futebol é, antes de tudo, um museu sobre a história do
povo brasileiro e sobre sua mais marcante manifestação cultural.

Zona Oeste

Vila Madalena

Museu do Futebol
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Vila Madalena

Vila Olímpia

O Theatro Municipal é um dos mais famosos cartões-postais da cidade. Palco da Semana de Arte Moderna de 1922, o marco inicial do
modernismo no país, passou por várias restaurações para torná-lo
mais moderno sem perder o glamour da época.
Recebe apresentações eruditas de grandes nomes internacionais e
nacionais, além de vasta programação de música e dança. Visitas
guiadas também são realizadas, mas você pode simplesmente entrar no saguão de mármore e conhecer o Café do Theatro Municipal, decorado pelos irmãos Campana.
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Palmeiras-Barra Funda

Ceasa

Avenida Paulista

Theatro Municipal © Fabio Arantes/SECOM

Tucuruvi
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Luz

O Ibirapuera, o mais importante e visitado parque da cidade, possui
diversas opções de lazer para toda a família. Além das áreas para
atividades físicas, há diversos centros culturais importantes, como
o Museu de Arte Moderna (MAM), a Fundação Bienal, o Auditório
Ibirapuera, com uma vasta programação de shows, a OCA, o Museu
Afro-Brasil e o Pavilhão Japonês, um espaço para a cultura oriental.
Ao lado do parque, você poderá ainda visitar o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e o Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32.
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