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Este material faz parte da série Roteiros Temáticos. Vivencie e explore 
São Paulo em outras 16 perspectivas: Afro, Arquitetura pelo Centro His-
tórico, Arte Urbana, O Café e a História jda Cidade, Ecorrural, Futebol, 
Independência do Brasil, Mirantes, Geek, Zona Leste, Polo de Ecoturis-
mo, Faces, Fé e Espiritualidade, 100 Anos da Semana de Arte Moder-
na, Carnaval e Cidade Criativa. / This brochure is part of the Thematic 
Tours series. Live and explore Sao Paulo through 16 other perspectives: 
Afro-Brazilian Tour, Architecture in Downtown, Street Art, Coffee and 
the History of São Paulo City, Eco Rural, Fooball/Soccer, Brazilian In-
dependence, Vistas, Geek,East Side, Ecotourism Zone, Faces, Faith and 
Spirituality, 100 Years of Modern Art Week, Carnival and Creative City.

Edição especial / Special edition
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Uma cidade que respira diversidade e acolhe a todos, 

todas, todes, indistintamente, não poderia deixar de ser um 

dos destinos turísticos nacionais mais populares entre a 

comunidade LGBTQIA+.

Como cidade que ‘’nunca dorme’’, garante diversão pelo 

grande número de festas, festivais, bares e baladas. Como 

destino gastronômico, reserva restaurantes requintados 

que recebe o público LGBTQIA+ com muito respeito. E 

como capital dos eventos, São Paulo reúne as melhores e 

maiores celebrações do orgulho LGBT e para o respeito e 

reconhecimento da comunidade.

A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de 

Turismo e da São Paulo Turismo, desenvolveu este roteiro 

com o intuito de abraçar a diversidade e posicionar-se como 

destino LGBT friendly, além de evidenciar e promover as 

regiões, espaços e estabelecimentos presentes no cotidiano do 

paulistano LGBT que, de alguma forma, se destacam na rotina, 

devido à sua história, pela sua importância para a comunidade 

ou pela popularidade, e principalmente por levantar a bandeira 

da diversidade, humanidade, inclusão e respeito!

Roteiro São Paulo LGBTQIA+

©
 J

o
se

 C
o

rd
e

ir
o

 /
 S

P
Tu

ri
s

Parada do Orgulho LGBT de São Paulo

Saiba mais sobre os pontos deste roteiro!
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A city that breathes diversity and welcomes everyone, 

indistinctly, would certainly be the most popular national 

tourist destinations among the LGBTQ+ community.

As a city that “never sleeps”, it guarantees fun through its 

large number of parties, festivals, bars, and nightclubs. As 

a gastronomic destination, it offers amazing restaurants 

that welcome the LGBTQ+ public with great respect. And 

as an event capital, São Paulo brings together the best and 

biggest celebrations on LGBT Pride and for the community’s 

respect and recognition. 

The São Paulo City Hall, through the Municipal Secretary 

of Tourism, the Municipal Secretary of Human Rights and 

Citizenship, and the São Paulo Turismo, has developed 

this itinerary with the intention of promoting diversity and 

positioning itself as an LGBT-friendly destination. It also 

highlights and promotes regions, spaces, and institutions 

in the daily lives of LGBT Paulistanos that somehow stand 

out from the crowd due to their history, community 

importance, or popularity, and above all, raise the flag of 

diversity, humanity, inclusion, and respect!

São Paulo LGBTQ+ Tour

Find out more about these landmarks!

©
 D

iv
u

lg
aç

ão

Blue Space

Find out more about these landmarks!



12 13

São Paulo oferece a maior oferta de equipamentos cultu-

rais da América Latina. Ademais de toda essa oferta, alguns 

espaços especificamente refletem o olhar da diversidade e 

da representatividade, mais que quaisquer outros da cidade. 

Conheça esses lugares, que existem especialmente para di-

fundir, disseminar e preservar a cultura da população LGBT.

São Paulo offers the largest range of cultural institutions in 

Latin America. In addition to this offer, there are some places 

that reflect the look of diversity and representativeness 

more than any other in the city. 

Get to know these places that are there to value the culture 

of the LGBT population. 

Atrativos / Attractions 

©
 D

iv
u

lg
aç

ão

Cabaret da Cecilia

Cabaret da Cecília

©
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u
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1. Centro Cultural da 
Diversidade
Center for Cultural Diversity

O Centro Cultural da Diversida-

de – equipamento da Secreta-

ria Municipal da Cultura – é o 

primeiro complexo cultural do 

país dedicado exclusivamente 

à cultura LGBT. Localizado no 

antigo Espaço Cultural Itaim, 

tem como proposta promo-

ver atividades relacionadas às 

questões de gênero e diver-

sidade sexual, contando com 

uma programação que inclui 

exposições, debates, peças e 

sessões de cinema que valo-

rizam e promovem o respeito 

à comunidade. A estrutura do 

complexo engloba o teatro 

Décio de Almeida Prado, o es-

paço Claudia Wonder, a praça 

de convivência e a biblioteca 

Anne Frank, que ganhou acer-

vo de livros escritos por auto-

res da comunidade e sobre a 

temática LGBT.

Centro Cultural da Diversidade

The Center for Cultural Diversity 

- an institution of the Municipal 

Secretariat of Culture - is the 

first cultural complex in the 

country dedicated exclusively 

to LGBT culture. Located in the 

former Espaço Cultural Itaim, 

it aims to promote activities 

on gender and sexual diversity 

issues, with a program that 

includes exhibitions, debates, 

plays, and cinema sessions that 

value and promote respect for 

the community. The structure of 

the complex includes the Décio 

de Almeida Prado Theater, the 

Claudia Wonder Room, the 

Social Square and the Anne 

Frank Library, which contains 

a collection of books by the 

community and LGBT authors.

Terça a domingo, das 10h às 22h. 

Gratuito / Tuesday through Sunday, 

10 am to 10 pm. Free of charge.

Rua Lopes Neto, 206, Itaim Bibi

+55 (11) 3079-3438 

instagram.com/ccdiversidade

©
 D

iv
u

lg
aç

ão
/C

C
D

https://linktr.ee/ccdiversidade?utm_source=linktree_profile_share&ltsid=40977bcd-a313-42ff-a095-957b406f2f6b
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studio and exhibition space, 

hosting presentations by 

drag queens, plays, concerts, 

book launches, reading 

groups, and many other 

manifestations of culture 

and art. On the second 

floor of the house is the 

dressing room, dedicated 

to the Drag Experience, 

the main attraction of the 

house. Any person can be 

transformed into a drag 

queen by appointment, with 

everything that goes with it: 

clothes, shoes, wig, make-

up, accessories, etc.

Rua Bela Cintra, 569, Consolação 

instagram.com/casafluida

2. Cabaret da Cecília
Cecilia’s Cabaret

É um mix de bar e espaço 

cultural de arte livre, inspira-

do nos cabarés parisienses. O 

autêntico Cabaret da Cecília 

faz sucesso pelas exposições 

fotográficas, shows musicais, 

performances sensuais, apre-

sentações de drag queens, noi-

tes de jazz, e pela decoração e 

coquetéis elaborados. Está ins-

talado em um pequeno imóvel 

em estilo eclético, no bairro 

de Santa Cecília – daí o nome 

“Cabaré da Cecília” – uma ho-

menagem à Santa e ao bairro.

It is a mix of bar and free art 

and culture space, inspired 

by Parisian cabarets. 

Cecília’s authentic cabaret 

is successful for its photo 

exhibitions, music shows, 

sensual performances, 

drag queens, jazz nights, 

decoration theme and 

elaborate cocktails. It is 

housed in a small eclectic-

style building in the Santa 

Cecília neighborhood - 

hence the name “Cabaré 

da Cecília” - a tribute to the 

saint and the neighborhood. 

Rua Fortunato, 35, Santa Cecília 

instagram.com/cabaretdacecilia

3. Casa Fluida
Fluid House

A Casa Fluida é um bar com 

ares de espaço cultural, tea-

tro e cabaré, em um casarão 

dos anos 1960. A decoração 

é impecável! Além de bar, a 

casa funciona como ateliê 

de arte, espaço expositivo 

e recebe apresentações de 

drag queens, peças de tea-

tro, shows, lançamentos de 

livros, rodas de leituras e ou-

tras muitas manifestações de 

cultura e arte. No segundo 

andar da casa fica o cama-

rim, dedicado à Experiência-

Drag, a principal atração da 

casa. Qualquer pessoa, me-

diante agendamento, pode 

se transformar numa drag 

queen, com todos os para-

mentos necessários: roupa, 

sapato, peruca, maquiagem, 

acessórios etc.

Casa Fluida is a bar with 

a touch of cultural space, 

theater, and cabaret 

in a 1960s house. The 

decoration is impeccable! 

The house serves not only 

as a bar, but also as an art 

Cabaret da Cecilia
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Casa Fluida

https://www.instagram.com/casafluida/
https://www.instagram.com/cabaretdacecilia/
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4. Parque Augusta – 
Prefeito Bruno Covas
Augusta Park - 

Mayor Bruno Covas

Inaugurado em 2021 no centro 

de São Paulo, o parque conta 

com playground infantil, trilha 

de caminhada, aparelhos 

ao ar livre, cachorródromo, 

duas construções antigas 

restauradas (casa das araras 

e o portal de entrada da rua 

Caio Prado), deck, área para 

slackline e o redário (espaços 

para pendurar redes). Excelente 

opção de passeio ao ar livre, 

principalmente aos domingos, 

para todos os públicos. Virou 

a “praia do paulistano”, que 

costuma aproveitar os dias 

ensolarados no gramado com 

trajes de banho/biquíni e sunga.

Inaugurated in 2021, this 

park in downtown has 

a children’s playground, 

a walking path, outdoor 

gadgets, a dog park, two 

restored old buildings (the 

Macaw House and the 

entrance from Caio Prado 

Street), a terrace, an area for 

slackline and a hammock 

area. An excellent option 

for an outdoor walk, 

especially on Sundays, 

for all audiences. It has 

become the “beach of the 

people of São Paulo”, who 

enjoy the sunny days on 

the lawn in bathing suits/

bikinis and swim trunks.

Rua Augusta, 200, Consolação.

Diariamente, das 5h às 21h.

Daily, 5 am to 9 pm.

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/se-

cretarias/meio_ambiente/parques/re-

giao_centrooeste/index.php?p=317881

5. Espaço Itaú de 
Cinema
Espaço Itaú de Cinema

Espaço aconchegante e 

alternativo de cinema de 

rua, busca divulgar filmes 

independentes - nacionais 

e internacionais - e exibe 

muitos filmes com a temá-

tica LGBT, além de festivais 

reconhecidos na cidade, 

entre eles o Festival Mix da 

Diversidade. Possui dois en-

dereços na rua Augusta, um 

deles com três salas, uma li-

vraria e um café (no número 

1475), e o segundo espaço 

do outro lado da rua com 

duas salas (no número 1470)

A cozy and alternative street 

cinema venue that aims to 

promote independent films - 

both national and international 

- and shows many LGBT films, 

as well as renowned festivals 

in the city, including the 

Diversity Mix Festival. It has 

two addresses on Augusta 

Street, one with three rooms, 

a bookstore, and a café (at 

number 1475) and the second 

across the street with two 

rooms (at number 1470).

Rua Augusta, 1470 e 1475, 

Consolação.

www.itaucinemas.com.br/home/

Espaço Itaú de Cinema
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Diversidade, respeito e representatividade estão presentes em to-

dos as regiões onde turistas e paulistanos são bem-vindos, livres 

e respeitados independentemente de sua identidade de gênero 

ou orientação sexual. Apesar da natureza acolhedora da capital, é 

claro que existem determinadas regiões em que há concentração 

da comunidade LGBT, muitas vezes atribuída à proximidade de 

bares, restaurantes e baladas muito frequentados pelo público.

Diversity, respect and representation are present in all re-

gions where tourists and Paulistanos are welcome, free and 

respected regardless of their gender identity or sexual ori-

entation. Despite the welcoming nature of the capital, it is 

clear that there are certain regions where the LGBT com-

munity is concentrated, often due to the proximity of bars, 

restaurants and nightclubs frequented by the public.

Regiões / Regions
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Feira Bixiga

Praça Roosevelt
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6. Avenida Paulista
Paulista Avenue

O principal cartão-postal da 

cidade possui cerca de 3 km 

de extensão e é composto 

por estabelecimentos finan-

ceiros e comerciais, além da 

vasta oferta gastronômica e 

de entretenimento, com res-

taurantes, bares, cafés, teatros, 

cinemas, shoppings e parques. 

Conta também com grande 

oferta cultural, como o Museu 

de Arte de São Paulo (MASP), 

a Casa das Rosas, o Instituto 

Moreira Salles, e outros. Aos 

domingos e feriados, a aveni-

da é fechada para veículos e 

torna-se um gigantesco espa-

ço de lazer a céu aberto, com 

diversas manifestações cultu-

rais. Nesse período, o trânsito 

caótico sai de cena para abrir 

espaço aos artistas de rua, 

praticantes de exercícios físi-

cos, grupos de danças, shows, 

ensaios fotográficos, famílias, 

passeios com pets, pessoas 

pedalando, andando de skate, 

patins etc. Além de receber 

manifestações políticas e so-

ciais, bem como eventos tra-

dicionais como o Réveillon e 

a Corrida São Silvestre, a Ave-

nida Paulista é palco de uma 

das maiores Paradas LGBT do 

mundo! Sempre muito colo-

rida, divertida e vibrante, mi-

lhares de pessoas marcham 

em prol do orgulho, respeito à 

diversidade e pela liberdade de 

amar. Além de todos os atra-

tivos da avenida ícone da ci-

dade, seus arredores também 

são recheados de diversão.

The city’s main postcard is 

about 3 km long and consists 

of financial and commercial 

establishments, besides 

the great gastronomic and 

entertainment offered with 

restaurants, bars, cafes, 

theaters, cinemas, shopping 

malls, and parks. It also has a 

great cultural offer, such as 

the São Paulo Museum of Art 

(MASP), the Casa das Rosas, 

the Moreira Salles Institute, 

and others. On Sundays and 

holidays, the avenue is closed 

to vehicles and turns into a 

huge open-air recreational 

space where various cultural 

events take place. During this 

time, the chaotic traffic leaves 

the scene and makes way for 

street performers, physical 

exercise practitioners, dance 

groups, concerts, photo 

rehearsals, families, people 

walking their pets, cyclists, 

skateboarders, rollerblading, 

etc. Paulista Avenue is not 

only the scene of political and 

social demonstrations, as well 

as traditional events such as 

New Year’s Eve and the Corrida 

de São Silvestre (Saint Silvester 

Road Race), but also the scene 

of one of the largest LGBT 

parades in the world! Always 

very colorful, fun and lively, 

thousands of people march for 

pride, respect for diversity and 

the freedom to love. Besides 

all the attractions of the city’s 

iconic avenue, the surrounding 

area is also full of fun.

7. Baixo Augusta
Baixo Augusta

O famoso Baixo Augusta, 

um dos points da comuni-

dade LGBT, começa desde 

a Avenida Paulista, na altura 

do metrô Consolação, até a 

Baixo Augusta

Avenida Paulista
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Bixiga
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Praça Franklin Roosevelt, na 

região da República. O que a 

torna tão especial, se com-

parada com outras ruas da 

cidade, é a notável alternân-

cia de serviços ao caminhar 

pelo local em diferentes ho-

rários. Durante o dia, salas 

de cinema cult, brechós es-

tilosos, salões de cabeleirei-

ros e estúdios de tatuagem; 

à noite, vida noturna eferves-

cente com as diversas casas 

noturnas, bares e baladas. 

Na Augusta, sempre há algo 

novo para conhecer e des-

frutar, tanto de dia quanto 

de noite. Por isso vale uma 

caminhada despretensiosa 

por seus quarteirões com a 

certeza de encontrar um lo-

cal que agrade.

The famous Baixo Augusta, one 

of the LGBT community’s hot 

spots, stretches from Paulista 

Avenue near the Consolação 

subway station to Franklin Roo-

sevelt Square in the República 

region. What makes it special 

compared to other streets in 

the city is the remarkable variety 

of offerings as you walk through 

the place at different times. 

During the day there are iconic 

cinemas, chic boutiques, hair 

salons and tattoo studios, and 

at night there is a vibrant night-

life with many bars and clubs. 

There is always something new 

to see and enjoy in Augusta, 

both by day and by night. So, it’s 

worth taking an unpretentious 

walk around the blocks, certain 

you’ll find a place you like.

8. Bixiga
Bixiga

O bairro boêmio conhecido 

por suas cantinas italianas, 

pelo samba da escola ’Vai-Vai’ 

e pelos espaços culturais e 

artísticos, destaca-se também 

pela Feira de Antiguidades 

aos domingos na Praça Dom 

Orione, esquina entre a rua 

Treze de Maio e Rui Barbosa. 

Comparada a um museu a céu 

aberto, a feira reúne barraqui-

nhas com diferentes tipos de 

relíquias, desde discos de vinil, 

móveis, roupas e até brinque-

dos. A região conta também 

com famosas casas de show e 

baladas, como o famoso Yacht 

Club e a balada Tunnel, suces-

so entre o público LGBT.

The bohemian neighbor-

hood, known for its Italian 

cantinas, the samba school 

‘Vai-Vai’, and its cultural 

and artistic institutions, is 

also characterized by its 

Sunday antique market on 

Praça Dom Orione, at the 

corner of Rua Treze de 

Maio and Rua Rui Barbosa. 

Compared to an open-air 

museum, the fair gathers 

stalls with different types of 

relics, from vinyl records, 

furniture, clothes and even 

toys. The area also boasts 

famous concert halls and 

nightclubs, such as the fa-

mous Yacht Club and the 

Tunnel nightclub, popular 

with LGBT people. 
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9. Frei Caneca
Frei Caneca

A notoriedade desta rua como 

território LGBT se deu em 2003, 

quando, em protesto a um 

caso de homofobia contra um 

casal de homens que se beija-

vam, foi organizado um beijaço 

gay com dois mil participantes 

na praça de alimentação do 

Shopping Frei Caneca. A partir 

de então, o centro comercial 

foi adotado pela comunidade 

LGBT e vários estabelecimen-

tos inclusivos foram abertos na 

rua Frei Caneca e adjacentes, 

como as Ruas Antônio Carlos 

e Peixoto Gomide, tornando-a 

um polo onde a comunidade 

se sente acolhida.

This street became notorious 

as an LGBT neighborhood in 

2003 when a gay kiss was 

organized with two thousand 

participants in the food court 

of Shopping Frei Caneca 

in protest against a case of 

homophobia against a couple 

of men kissing. Since then, 

the mall has been embraced 

by the LGBT community, 

and several inclusive 

establishments have opened 

on Frei Caneca Street and 

its adjacent streets, such as 

Antônio Carlos and Peixoto 

Gomide Streets, making the 

community feels welcome.

10. Largo do Arouche
Largo do Arouche

Localizado próximo à Praça 

da República, o largo é co-

nhecido pelas suas floricul-

turas, edifícios com sacada 

e porta balcão e restaurantes 

tradicionais, além de contar 

com famosas esculturas em 

bronze, como a “Depois do 

Banho”, de Victor Brecheret. 

Em 1965, com a inauguração 

do bar Caneca de Prata na 

Avenida Vieira de Carvalho, a 

região passou a ser um reduto 

LGBT. Atualmente, tanto o Lar-

go do Arouche, quanto as ruas 

Bento Freitas e Rêgo Freitas 

são como um “templo LGBT”, 

pois, há diversas opções de 

entretenimento, em especial, 

bares e restaurantes, . Próxi-

mo à celebração da Parada, o 

Largo do Arouche também re-

cebe a feirinha cultural, mon-

tada a céu aberto para venda 

de itens ligados à moda e arte 

com identidade LGBT.

Located near Praça da 

República, the square is 

known for its flower stores, 

balconies and French doors, 

and traditional restaurants. 

You can also find famous 

bronze sculptures, such 

as Victor Brecheret’s “After 

the Bath”. In 1965, with the 

opening of the bar Caneca 

de Prata in Avenida Vieira de 

Carvalho, the area became 

an LGBT neighborhood. 

Nowadays, the area of 

Largo do Arouche, Bento 

Freitas and Rêgo Freitas 

streets are like  an “LGBT 

temple”, because there 

are a lot of entertainment 

options, especially bars 

and restaurants. In addition 

to the parade, Largo do 

Arouche also hosts a cultural 

fair, where fashion and art 

items with LGBT identity are 

sold in the open air. 

Largo do Arouche
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Praça Roosevelt

Praça Benedito Calixto
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11. Praça Roosevelt
Roosevelt Square

A Praça não apenas influen-

ciou a criação da Parada LGBT 

de São Paulo, como também 

é o local de encerramento 

do evento. A Roosevelt é um 

verdadeiro símbolo de diver-

sidade, onde se encontram 

pessoas de diferentes idades, 

estilos e poder aquisitivo. É 

um espaço para andar de ska-

te, namorar, reunir os amigos 

em um bar, assistir a um slam, 

prestigiar uma peça em um 

dos teatros undergrounds ou 

mesmo ver um filme no Cine 

Bijou. A Roosevelt e seu entor-

12. Praça 
Benedito Calixto
Benedito Calixto Square

É uma pequena praça na re-

gião de Pinheiros que, aos 

sábados, recebe uma das 

mais famosas feiras da cida-

de, reconhecida pela comu-

nidade LGTB como um exce-

lente ponto de encontro para 

conhecer gente nova. São 

centenas de barracas que 

reúnem objetos de antiquá-

rio, como peças de design, 

móveis antigos e restaurados 

e discos raros. Decoradores, 

produtores de cinema, artis-

tas e descolados passam por 

lá procurando peças vintage. 

Na parte da tarde costuma 

haver apresentações de cho-

ro, um ritmo bem brasileiro. 

No entorno da praça há di-

versos galpões de feiras co-

laborativas, com bancas que 

oferecem acessórios, roupas, 

comidinhas, artigos de perfu-

maria, itens de decoração e 

muito mais.

It is a small square in the Pinhei-

ros neighborhood, where one 

of the most famous fairs in the 

city is held on Saturdays, recog-

nized by the LGTB community 

as an excellent place to meet 

new people. There are hun-

dreds of stalls selling antique 

items such as designer pieces, 

antique and restored furniture 

and rare records. Decorators, 

film producers, artists and hips-

ters stop by in search of vintage 

pieces. In the afternoon, there 

are usually choro performan-

ces, a very Brazilian rhythm. 

Around the square there are 

several community fairgrounds 

with stalls selling accessories, 

clothing, food, perfume, deco-

rative items and much more. 

no são sempre movimentados 

e são um point de diversão.

The square not only influenced 

the creation of the LGBT parade 

in São Paulo, but is also the clo-

sing venue of the event. Roose-

velt is a true symbol of diversity, 

where people of different ages, 

styles and purchasing power 

can be found. It is a place to 

skateboard, go on dates, meet 

friends at a bar, see a slam, at-

tend a play in one of the under-

ground theaters or even watch 

a movie at Cine Bijou. The Roo-

sevelt and its surrounding area 

are always bustling and a hots-

pot for entertainment.
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A bandeira do arco-íris  
The rainbow flag

É comum encontrar pela ci-

dade estabelecimentos com 

a bandeira do arco-íris e 

prédios com a fachada pin-

tada ou iluminados com as 

cores da bandeira. Em datas 

importantes, como o Dia do 

Orgulho LGBTQIA+ é ainda 

mais fácil encontrar proje-

ções, iluminações e bandei-

ras com as cores do arco-íris, 

em forma de homenagem à 

causa. A bandeira LGBT é de 

suma importância dentro do 

movimento, porém muitos 

não sabem o que ela repre-

senta, já que todas as cores 

simbolizam os aspectos da 

humanidade e cada cor da 

bandeira do arco-íris detém 

um significado. A princípio, 

a bandeira LGBT possuía 

oito cores: rosa, vermelho, 

laranja, amarelo, verde, tur-

quesa, anil e violeta. Por 

conta da dificuldade de cos-

turar as bandeiras com as 

cores rosa e anil, devido aos 

altos preços para obtenção 

das cores do tecido, o nú-

mero de cores foi reduzido 

para apenas 6. A cor verme-

lha representa a vida, laranja 

a cura, amarela a luz do sol, 

verde a natureza, turquesa a 

arte e a mágica, e por fim, o 

espírito humano é represen-

tado pela cor violeta. Devido 

a diferentes necessidades 

de representatividade den-

tro do movimento, novas 

bandeiras surgiram com o 

intuito de dar visibilidade 

aos assexuais, bissexuais, 

intersexuais, gênero fluido, 

lésbicas, não-binárias, tran-

sexuais e muitas outras.

It is common to find 

establishments in the city 

with the rainbow flag and 

buildings whose facades are 

painted or lit with the colors 

of the flag. On important 

days like LGBTQIA+ Pride 

Day, it is even easier to find 

projections, illuminations, 

and flags with the colors 

of the rainbow to honor 

the cause. The LGBT flag 

is of utmost importance 

within the movement, but 

many do not know what it 

stands for because all the 

colors symbolize aspects 

of humanity and each color 

of the rainbow flag has a 

meaning. Originally, the 

LGBT flag had eight colors: 

pink, red, orange, yellow, 

green, turquoise, indigo 

and violet. Since sewing the 

flags with pink and indigo 

colors was difficult due to 

the high price of purchasing 

fabric dyes, the number of 

colors was reduced to only 

6. The color red stands for 

life, orange for healing, 

yellow for sunlight, green 

for nature, turquoise for art 

and magic and finally the 

human spirit is represented 

by the color violet. Because 

of the different needs for 

representation within the 

movement, new flags have 

emerged to make asexual, 

bisexual, intersex, gender 

non-conforming, lesbian, 

nonbinary, transgender, 

and many others visible. 

Parada do Orgulho LGBT de São Paulo
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Carnaval de Rua 2020 - MinhoQueens

Gambiarra A Festa
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A cidade que mais recebe eventos no Brasil é também a cidade 

que realiza uma das maiores Paradas LGBT do mundo, evento 

anual que ocorre desde 1997 na Avenida Paulista. O calendário 

de São Paulo reserva espaço para outros vários eventos impor-

tantes ao longo do ano direcionados ao público LGBT. Confira!

The city that hosts the most events in Brazil is also the city that 

hosts one of the largest LGBT parades in the world, an annual 

event that has been held on Paulista Avenue since 1997. São 

Paulo’s calendar has room for several other important events 

aimed at the LGBT public throughout the year. Check it out! 

Eventos / Events
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Carnaval de Rua
Street Carnival

Entre fevereiro e março, va-

riando de acordo com o ano, 

as ruas são cobertas por glit-

ter, purpurina e muitas cores. 

A festa popular que reúne 

milhões de foliões pelas ruas 

da cidade ilustra a pluralidade 

e a diversidade presente em 

São Paulo. Existe uma infini-

dade de blocos LGBTQIA+ 

que fazem parte da tradicio-

nal festa brasileira em São 

Paulo, como: Agrada Gre-

gos, A Madonna tá Aqui, Ba-

tekoo, Boca de Veludo, Blo-

co da Diversidade, Bloco da 

Kylie, Bloco da Pabllo, Bloco 

da Tchaka, Bloco das Divas, 

Bloco das Gloriosas, Blocu, 

Chacoalha Bichona, Dramas 

de Sapatão, Helipa LGBT+, 

Love Fest, Meu Santo é Pop, 

Minhoqueens, Pipoca da Rai-

nha, Sai Hétero, Será que ele 

é? e Siga Bem Caminhoneira.

Between February and March, 

depending on the year, the 

streets a re covered with 

glitter and lots of colors. 

The popular festival, which 

brings together millions of 

revelers on the city streets, 

exemplifies the plurality and 

diversity that exists in São 

Paulo. There are plenty of 

LGBTQIA+ blocks that are 

part of the traditional Brazilian 

party in São Paulo, such as: 

Agrada Gregos, A Madonna 

tá Aqui, Batekoo, Boca de 

Veludo, Bloco da Diversidade, 

Bloco da Kylie, Bloco da 

Pabllo, Bloco da Tchaka, 

Bloco das Divas, Bloco das 

Gloriosas, Blocu, Chacoalha 

Bichona, Dramas de Sapatão, 

Helipa LGBT+, Love Fest, Meu 

Santo é Pop, Minhoqueens, 

Pipoca da Rainha, Sai Hétero, 

Será que ele é? and Siga Bem 

Caminhoneira.  

Acontece geralmente em fevereiro 

ou março. / It usually takes place in 

February or March.

Futebol das Drags
Drags Soccer

Em comemoração à diversi-

dade e ao aniversário da Blue 

Space, célebre casa noturna, 

famosa entre a comunidade 

LGBT, é realizado o tradicional 

evento Futebol das Drags, que 

traz cores ao bairro da Barra 

Funda. O evento reúne diver-

sas drag queens e personalida-

des icônicas para celebrar esse 

momento.

To celebrate the diversity and 

anniversary of Blue Space, a 

famous nightclub known in the 

LGBT community, the traditional 

Drags’ Soccer event is held, 

bringing color to the Barra 

Funda neighborhood. The event 

brings together several drag 

queens and iconic personalities 

to celebrate the moment. 

Rua Brigadeiro Galvão, 723 -

Barra Funda. 

instagram.com/bluespacesp/

Acontece geralmente em março.

It usually takes place in March.

Parada do Orgulho 
LGBT de São Paulo
São Paulo LGBT Pride Parade

São Paulo é conhecida por 

receber uma das maiores 

paradas do orgulho LGBT do 

mundo. A origem do evento 

remonta ao dia 28 de junho 

de 1996 na Praça Roose-

velt, no centro de São Paulo, 

quando cerca de 500 mani-

festantes promoviam um ato 

em prol da causa LGBT, termo 

que ainda não era utilizado 

na época. Com o intuito de 

alcançar maior visibilidade e 

promoção, os organizadores 

do evento decidiram que a 

Avenida Paulista seria o lugar 

ideal para sediar o evento do 

ano seguinte. Em 1997 ocor-

reu oficialmente a 1ª Parada 

LGBT que, apesar das muitas 

dificuldades e poucos recur-

sos, conseguiu reunir cerca 

de 2 mil entusiastas em frente 

ao prédio da Gazeta, que mar-

charam até a Praça Roosevelt, 

onde tudo começou. Desde 

então, a cada ano, a Para-

da vem se destacando não 

apenas como espaço aberto 

de conscientização e repre-

sentatividade, mas também 

como um dos mais importan-

tes eventos do calendário tu-

rístico da cidade. A partir dos 

anos 2000, a Parada passou a 

ser realizada no domingo que 

sucede ao feriado de Corpus 

Christi e, em 2010, atingiu pú-

Carnaval de Rua 2020 - MinhoQueens
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blico recorde, com cerca de 

3 milhões de participantes, re-

cebendo o título no Guinness 

Book como a maior Parada 

LGBT do mundo até então.

São Paulo is known for hosting 

one of the largest LGBT parades 

in the world. The event’s 

origins date back to June 28, 

1996, at Roosevelt Square, 

downtown São Paulo, when 

about 500 demonstrators 

promoted an action in favor 

of the LGBT movement, a 

term that was not in use at 

the time. In order to achieve 

greater visibility and publicity, 

the organizers of the event 

decided that Avenida Paulista 

would be the ideal place for 

next year’s event. In 1997, the 

1st LGBT Parade officially took 

place, which, despite many 

difficulties and few resources, 

gathered around 2 thousand 

enthusiasts in front of the 

Gazeta building, who marched 

to Roosevelt Square, where 

it all began. Since then, every 

year the Parade has stood out 

not only as an open space for 

awareness and representation 

but also as one of the most 

important events in the city’s 

tourist calendar. Since the 

2000s, the parade has been 

held on the Sunday after the 

Corpus Christi holiday. In 2010, 

it reached a record attendance 

of around 3 million people and 

was listed in the Guinness Book 

as the largest LGBT parade in 

the world until then.  

paradasp.org.br

Acontece geralmente em junho.

It usually takes place in June.

Feira Cultural LGBT
e Cãominhada da 
Diversidade
LGBT Cultural Fair 

and Diversity Dog Walk

A feira promovida pela ONG 

APOGLBT (mesmo grupo que 

organiza a Parada) foi criada 

nos anos 2000, e ocorre tradi-

cionalmente durante a semana 

da Parada. Conta com várias 

tendas comerciais com os 

mais diversos produtos, como 

esotéricos, roupas, acessórios, 

objetos de decoração, livros, 

calçados, música, vídeos, ar-

tigos de artes relacionados à 

cultura LGBT, além da venda de 

comidas e bebidas. Há também 

atrações, shows e um espaço 

destinado exclusivamente para 

ONGs e entidades que apoiam 

as causas da comunidade. A 

Cãominhada da Diversidade faz 

parte da feira cultural, em que 

os donos levam seus pets to-

dos produzidos com acessórios 

associados às cores do arco-íris 

da bandeira LGBT, colorindo 

os lugares por onde passam. 

Costumava ocorrer no Vale do 

Anhangabaú, porém, em 2019, 

em sua última edição, a Praça 

da República sediou o evento.

Organized by NGO 

APOGLBT (the same group 

that organizes the parade), 

the fair was created in the 

2000s and is traditionally 

held during the week of 

the parade. It has several 

commercial tents with a 

wide variety of products, 

such as esoteric, clothing, 

accessories, decorative 

items, books, shoes, music, 

videos, art items related to 

LGBT culture, as well as the 

sale of food and drinks. There 

are also attractions, shows, 

and an area exclusively for 

NGOs and organizations 

that work to address the 

community’s concerns. The 

Diversity Dog Walk is part 

of the cultural fair, where 

owners take their pets 

dressed up with accessories 

in the rainbow colors of the 

LGBT flag, and color the 

places they pass. Previously, 

the event was held in Vale 

do Anhangabaú, but in 2019, 

in the last edition, Praça da 

República hosted the event. 

paradasp.org.br

Acontece geralmente em junho

It usually takes place in June.

Marcha do 
Orgulho Trans
Trans Pride March

A Marcha do Orgulho Trans é 

hoje um dos maiores eventos 

da América Latina que busca 

unir vozes representativas e 

ampliar a visibilidade das de-

mandas específicas de direi-

Parada do Orgulho LGBT de São Paulo
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tos e cidadania de pessoas 

transsexuais, transgêneros 

e travestis, tendo em vista a 

constante invisibilidade de 

pautas trans dentro e fora do 

movimento. O evento ocorre 

no centro de São Paulo no 

mês da Parada LGBT.

The Trans Pride March is one 

of the largest events in Latin 

America today that aims to 

unite representative voices and 

increase the visibility of the 

specific demands for rights 

and citizenship of transsexual, 

transgender, and transvestite 

people, given the constant 

invisibility of trans agendas inside 

and outside the movement. The 

event takes place in downtown 

São Paulo during the month of 

the LGBT Parade.  

orgulhotrans.com.br

Acontece geralmente em junho

It usually takes place in June.

Conferência Interna-
cional da Diversidade e 
Turismo LGBT
International LGBT Diversity 

and Tourism Conference

O evento promovido pela Câ-

mara de Comércio e Turismo 

LGBT possui três focos princi-

pais: Empresa, Cultura e Turismo 

LGBT. A conferência busca de-

bater e refletir diferentes temas 

acerca do universo LGBT, por 

exemplo, a forma como os des-

tinos nacionais e internacionais 

podem se preparar para receber 

turistas LGBT de forma adequa-

da, a necessidade de construir 

um calendário de eventos, a im-

portância do desenvolvimento 

de projetos para o público, entre 

muitas outras pautas.

The event, sponsored by the 

LGBT Chamber of Commerce 

and Tourism, has three main 

focuses: Business, Culture and 

LGBT Tourism. The conference 

will discuss and reflect on 

various topics related to the 

LGBT universe, such as how 

national and international 

destinations can prepare to 

adequately welcome LGBT 

tourists, the need to create 

a calendar of events, the 

importance of developing 

projects for the public, and 

many other guidelines.

www.camaralgbt.com.br

Acontece geralmente em agosto.

It usually takes place in August.

Prêmio Cidadania em 
Respeito à Diversidade 
LGBT+
Citizenship Award in Respect 

for LGBT+ Diversity

A premiação ocorre na sema-

na da parada, e é uma home-

nagem para pessoas físicas 

ou jurídicas que já realizaram 

feitos em prol da comunidade 

LGBT e incentivar produções 

culturais que promovem a 

temática da diversidade com 

respeito e responsabilidade. 

A premiação é organizada 

desde 2000 pela Associa-

ção da Parada do Orgulho 

(APOLGBT) e possui catego-

rias como: Audiovisual e Artes 

Cênicas, Literatura, Iniciativas 

ou Ações Pró-LGBT, Esportes, 

Memória e Especial Tema do 

Ano, Marketing e Publicidade e 

Empresas – estas duas últimas 

incluídas recentemente

The award is presented during 

the week of the parade and 

honors individuals or companies 

that have made significant 

contributions to the LGBT 

community, and encourages 

cultural productions that 

promote the theme of diversity 

with respect and responsibility. 

The award has been organized 

by the Pride Parade Association 

(APOLGBT) since 2000 and has 

categories such as: Audiovisual 

and Performing Arts, Literature, 

Pro-LGBT Initiatives or Actions, 

Sports, Remembrance and 

Special Theme of the Year, 

Marketing and Advertising, and 

Businesses - these latter two 

recently have been recently 

added. 

paradasp.org.br

Acontece geralmente em novembro.

It usually takes place in November.

Festival MixBrasil de 
Cultura da Diversidade
MixBrasil Festival of Culture 

of Diversity

O festival é um dos eventos 

LGBT mais importantes da 

América Latina. Criado em 

1993 pela Associação Cultu-

ral Mix Brasil, foi pioneiro na 

exibição de filmes relacio-

nados a sexualidade de gays 

e lésbicas para um grande 

número de pessoas. O festi-

val é dividido em categorias 

e promove diferentes for-

mas de expressões artísticas 

com foco em diversidade e 

representatividade, como a 

mostra de cinema interna-

cional da cidade com filmes 

renomados e consagrados 

em outros festivais. A cate-

goria dramática e de artes 

visuais busca fomentar pro-

jetos inovadores de teatro, 

o Mix Literário tem produ-

ções queers e acontecem 

também apresentações mu-

sicais de artistas famosos da 

cena. Na categoria Mix Talks 

são realizados diálogos e 

reflexões sobre diferentes 

temáticas do cotidiano de 

pessoas LGBTQIA+ e, por 

fim, o Mix Lab tem oficinas 

e aulas com profissionais do 

audiovisual.

The festival is one of the 

most important LGBT 

events in Latin America. 

https://orgulhotrans.com.br/
https://www.camaralgbt.com.br/
https://paradasp.org.br/
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It was created in 1993 

by the Mix Brasil Cultural 

Association, it was a pioneer 

in showing films about gay 

and lesbian sexuality to a 

large audience. The festival 

is divided into categories 

and promotes different 

forms of artistic expression, 

focusing on diversity and 

representativeness, such as 

the city’s international cinema 

showcase with well-known 

and established films from 

other festivals. The Drama 

and Visual Arts category 

promotes innovative theater 

Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade

projects, and the Literary Mix 

features queer productions 

and also features musical 

performances by well-known 

artists from the scene. In the 

Mix Talks category, there are 

dialogs and reflections on 

different topics of the daily 

life of LGBTQIA+ people. The 

Mix Lab offers workshops and 

courses with professionals 

from the audiovisual field.

mixbrasil.org.br

Acontece geralmente em novembro.

It usually takes place in November.

Realness
Realness

O glamouroso evento 

Realness chegou ao Brasil 

em 2017, e divide suas 

edições nas capitais mais 

badaladas do país: Rio de 

Janeiro e São Paulo. Trata-

se de uma série de eventos 

que acontecem no decorrer 

do ano e contam com as 

atrações mais icônicas do 

reality show RuPaul’s Drag 

Race, concurso apresentado 

pela drag queen mais 

famosa do mundo - RuPaul.

The glamorous Realness event 

came to Brazil in 2017 and takes 

place in the country’s hottest 

capitals: Rio de Janeiro and São 

Paulo. It is a series of events 

that take place throughout the 

year, featuring the most iconic 

attractions of the reality show 

RuPaul’s Drag Race, hosted by 

the most famous drag queen in 

the world - RuPaul.

instagram.com/realnessbr/

Acontece em várias datas 

ao longo do ano 

It takes place on various 

dates throughout the year.
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Na região da rua Augusta, 

símbolo de diversidade da 

cidade, estão localizados 

dois salões de beleza “dife-

rentões”. São espaços con-

ceituais, famosos por seus 

cabeleireiros que agradam 

diferentes públicos, com 

cortes inovadores e pela es-

tética diferente de suas de-

corações, criando cenário 

para fotos incríveis.

Um é o Circus Hair que, como 

o nome já diz, possui ambien-

te inspirado em espetáculos 

circenses, oferecendo beleza, 

cultura, moda e entretenimen-

to com freak shows e jam ses-

sions temáticas. Também tem 

festas no salão durante o ex-

pediente como a Circus Drag 

Race na véspera da parada 

LGBTQ, Carnaval, Halloween, 

entre outras, tornando-o um 

espaço único.

Circus Hair

O outro é o Retrô Hair, que 

busca desde seu início - em 

2009 - proporcionar uma 

experiência única e glamou-

rosa das décadas de 1950 e 

1960. Recepciona os clien-

tes com tapete e cortinas 

vermelhas desde a calçada, 

possui móveis vintage, es-

pelhos que lembram os anti-

gos camarins de Hollywood 

da época e tem automóvel 

Bel Air de 1951 estacionado 

no meio do salão, onde é 

possível refrescar-se com 

cervejas ou refrigerantes e 

snacks enquanto a mágica 

acontece.

On Augusta Street, a symbol 

of diversity in the city, you will 

find two “different” beauty 

salons. They are conceptual 

spaces known for their 

hairdressers, who appeal 

to different audiences with 

innovative cuts, and for the 

different esthetics of their 

decorations, which create 

a backdrop for incredible 

photos. 

One of them is Circus Hair, 

which, as the name suggests, 

offers an environment 

inspired by circus shows, 

combining beauty, culture, 

fashion, and entertainment 

with freak shows and 

themed jam sessions. The 

lounge also hosts parties 

during business hours, such 

as Circus Drag Race on the 

eve of the LGBTQ parade, 

Carnival, Halloween and 

others, making it a unique 

place. 

The other is Retrô Hair, 

which since its inception 

- in 2009 - has tried 

to offer a unique and 

glamorous experience of 

the 1950s and 1960s. It 

welcomes its customers 

with a red carpet and 

curtains from the sidewalk, 

has vintage furniture, 

mirrors reminiscent of old 

Hollywood wardrobes from 

the time, and has a 1951 Bel 

Air parked in the middle of 

the hall where you can cool 

off with beer or soft drinks 

and snacks while the magic 

happens.

Circus Hair

Rua Augusta, 1026, Consolação

+55 (11) 3253-1698

Rua Pamplona, 1115, Jardim Paulista

+55 (11) 3262-2127 

circushair.com/

Retrô Hair

Rua Augusta, 902, Consolação

+55 (11) 3100-1680 

retrohair.com.br/

©
 D

iv
u

lg
aç

ão

http://circushair.com/
https://www.retrohair.com.br/


44 45

A diversidade está presente em todos os ambientes e exis-

tem ‘’rolês’’ para todos os gostos, idades, gênero, identidades 

e estilos musicais. Seja um bar ou balada para curtir a noite, 

um restaurante renomado para um almoço ou jantar, ou até 

mesmo as dezenas de opções de comércio e serviços dedica-

das ao público LGBT. Confira os estabelecimentos criados ou 

adotados pela comunidade LGBT.

Vida noturna, gastronomia e compras / 

Nightlife, dining and shopping

Cabaret da Cecilia

Blue Space

Diversity exists in all environments and there are options 

for all tastes, ages, genders, identities, and musical styles. 

Whether it’s a bar or club to enjoy the night, a renowned 

restaurant for lunch or dinner, or even the dozens of retail 

and service outlets that cater to the LGBT public. Check out 

the establishments that have been founded or adopted by 

the LGBT community.
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Festas 
Parties

Fresh a festa

festa na piscina /

pool party

Hotel Prince Tower 

Rua Mamoré, 30, Bom Retiro 

instagram.com/freshafesta

Brutus Party

Casa da Luz 

Rua Mauá, 512, Luz 

instagram.com/brutusparty

Festa Dando

Teatro Mars 

Rua João Passalaqua, 80

Bela Vista 

Ursound: 

festa para os ‘’ursos’’ e admi-

radores / party for the ‘’bears’’ 

and fans

Hotel Cambridge

Rua João Adolfo, 106, Consolação 

instagram.com/ursound_club

Gambiarra a Festa

Itinerante 

gambiarraafesta.com.br

Festa Desculpa Qualquer 

Coisa

Itinerante 

instagram.com/

desculpaqualquercoisa

Festa Velcro Livre

Itinerante

instagram.com/velcrolivre

RebobiBloco

Itinerante 

instagram.com/rebobinights/?hl=pt

Mel festa Mel

Itinerante 

instagram.com/melfestamel

Exalta Poc:

festa de pagode e samba 

Itinerante

instagram.com/exaltapoc

Festa VHS

Cine Joia

Praça Carlos Gomes, 82, Sé

instagram.com/festavhs

Festa ABC Bailão

Rua Marquês de Itu, 182, 

Vila Buarque

Baladas
Nightclubs

Aloka Club 

Rua Frei Caneca, 916, Consolação

instagram.com/aloka_club

Bar do Netão 

Rua Augusta, 584, Consolação

instagram.com/bardonetao

Bar Verde 

Rua Peixoto Gomide, 145, 

Consolação

instagram.com/barverde.club

Blue Space 

Rua Brigadeiro Galvão, 723, 

Barra Funda

instagram.com/bluespacesp

Bofetada Club 

Rua Peixoto Gomide, 131, 

Bela Vista

instagram.com/bofetadaclub

Bubu Lounge 

Rua Mamoré, 305, Bom Retiro

instagram.com/bubulounge

Club Jerome

Rua Mato Grosso, 398, Consolação 

instagram.com/club.jerome

Club Yacht

Rua Treze de Maio, 703, Bela Vista 

instagram.com/clubyachtsp

Danger Dance Club

Rua Rêgo Freitas, 470, República

instagram.com/dangerdanceclub
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Bares
Bars

Auê

Rua Barbosa Rodrigues, 46, 

Consolação

linktr.ee/aue.sp

Bar da Lôca

Rua Peixoto Gomide, 106, Consolação

+55 (11) 3256-1946

Bar Encontro dos Amigos

Rua Bento Freitas, 151, República

+55 (11) 4175-9035

Bar Fama

Rua Frederico Abranches, 29, 

Santa Cecília

+55 (11) 95119-8810

Bar Queen

Rua Vitória, 826, Santa Ifigênia

+55 (11) 98536-1684

Caneca de Prata

Avenida Vieira de Carvalho, 63, 

República

+55 (11) 3223-6420

DAS

Rua Fortunato, 133, 

Santa Cecília 

www.bardas.com.br/

Dona Teresa

Rua Fernando de Albuquerque, 57, 

Consolação

+55 (11) 2361-5722

Drosophyla

Rua Nestor Pestana, 163, República 

drosophyla.com.br

Espeto Bambu

Rua Haddock Lobo, 71, 

Consolação

 +55 (11) 3258-2971

instagram.com/espeto.bambu

Igrejinha

Rua Fernando de Albuquerque, 302, 

Consolação

 +55 (11) 2769-8794

www.igrejinhabar.com.br

Lekitsch Bar 

Praça Franklin Roosevelt, 142, 

República 

 instagram.com/lekitschbar

Soda Pop Bar 

Avenida Vieira de Carvalho, 43, 

República 

instagram.com/sodapopbar

Up Cozinha & Bar

Rua Antônio Carlos, 395, Consolação

 +55 (11) 2659-1367

 upcozinhaebar.com

Viko’s Bar

Rua do Bosque, 1651, 

Barra Funda

instagram.com/vikos.bar

Woof Bar

Avenida Vieira de Carvalho, 31-35, 

República

instagram.com/woofbar

Restaurantes
Restaurants

Athenas

Rua Augusta, 1449, 

Consolação.

+55 (11) 3262-1945 

athenasrestaurante.com.br

Padaria Bella Paulista

Rua Haddock Lobo, 354, 

Consolação

+55 (11) 3214-3347

padariabellapaulista.com.br

Castro Burger

Rua Joaquim Távora, 1517, 

Vila Mariana

+55 (11) 5082-1932 

www.castroburger.com.br

La Tartine

Rua Fernando de Albuquerque, 267, Sé

+55 (11) 3259-2090 

instagram.com/latartinebistrot

Mestiço

Rua Fernando de Albuquerque, 277, Sé

+5511 3256-3165 

mestico.com.br

La Casserole

Largo do Arouche, 346, República

+55 (11) 3331-6283 

lacasserole.com.br

Spot

Alameda Ministro Rocha Azevedo, 72

+55 (11) 3283-0946 

restaurantespot.com.br

Eagle São Paulo

Rua Augusta, 620, Consolação 

instagram.com/eaglesaopaulo

Galeria Café SP

Praça Benedito Calixto, 103, 

Jardim Paulista 

instagram.com/galeriacafesp

Hey Club

Rua Marquês de Itu, 284, 

Vila Buarque

instagram.com/heyhey.club

Irregular SP

Rua Barra Funda, 630, 

Santa Cecília

irregularsp.com.br

Kat Klub

Rua Augusta, 609, Consolação

katklub.com.br

Komplexo Tempo

Avenida Henry Ford, 511, 

Parque da Mooca

instagram.com/komplexotempo

Oficina Club

Rua Peixoto Gomide, 77, Consolação 

instagram.com/oficina.club

Tunnel

Rua dos Ingleses, 355, Bela Vista

instagram.com/balada_tunnel

Zig Studio

Avenida Pacaembu, 33, 

Barra Funda

https://www.instagram.com/aue.sp/
http://www.bardas.com.br/
https://www.drosophyla.com.br/
https://www.instagram.com/espeto.bambu/
https://www.igrejinhabar.com.br/
https://www.instagram.com/lekitschbar/
https://www.instagram.com/sodapopbar/
https://upcozinhaebar.com/
https://www.instagram.com/vikos.bar/
https://www.instagram.com/woofbar/
https://www.athenasrestaurante.com.br/
https://padariabellapaulista.com.br/
http://www.castroburger.com.br/
https://www.instagram.com/latartinebistrot/
http://www.mestico.com.br/
https://www.lacasserole.com.br/
http://www.restaurantespot.com.br/
https://www.instagram.com/eaglesaopaulo/
https://www.instagram.com/galeriacafesp/
https://www.instagram.com/theheyheyclub/
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Livrarias / 
Bookstores

Livraria Gato Sem Rabo

Rua Amaral Gurgel, 352, Santa Cecília

+55 (11) 99976-0011 

instagram.com/gato.sem.rabo

Livraria Mandarina

Rua Ferreira de Araújo, 373, Pinheiros

+55 (11) 3819-5953 

livrariamandarina.com.br

Livraria Megafauna

Avenida Ipiranga, 200, loja 5, República

+55 [11] 91015-0156 

livrariamegafauna.com.br

Livraria Pulsa

Rua Fortunato, 133, Santa Cecília 

https://livrariapulsa.com.br/

Livraria da Tarde

Rua Cônego Eugênio Leite, 956, 

Pinheiros

+55 (11) 96383-1939 

livrariadatarde.com.br

Livraria da Travessa

Rua dos Pinheiros, 513, Pinheiros

+55 (11) 4550-9501

www.travessa.com.br/

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

At the CITs, visitors can find at their disposal culture guides, as 
well as city maps and brochures on places of interest.

Centrais de
Informação Turística
Tourist Information Centers
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sCIT Paulista

CIT CONGONHAS
Aeroporto de Congonhas
(desembarque / arrival)
Avenida Washington Luis, s/n.
Diariamente, das 7h às 22h.
Daily, from 7 am to 10 pm.

CIT GRU - TERMINAL 2
Aeroporto de Guarulhos
(desembarque / arrival)
Rodovia Hélio Smidt, s/n.
Diariamente, das 7h às 22h.
Daily, from 7 am to 10 pm.
 
CIT PAULISTA
Parque Mário Covas
Avenida Paulista, 1853.
Diariamente, das 9h às 18h. 
Daily, from 9 am to 6 pm. 

CIT REPÚBLICA 
Praça da República, s/n
Diariamente, das 9h às 18h. 
Daily, from 9 am to 6 pm. 

CIT TIETÊ 
Terminal Rodoviário Tietê 
(desembarque / arrival). 
Avenida Cruzeiro do Sul, 1800.
Diariamente, das 6h às 22h. 
Daily, from 6 am to 10 pm. 

CIT POLO DE ECOTURISMO
Avenida Senador Teotônio Vilela, 
8000 - Parelheiros. 
Terça a domingo, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h.
Tuesday to Sunday, from 8 am to 
12 pm and from 1 pm to 5 pm.

Mais informações / More information: www.cidadedesaopaulo.com

Vermont

Avenida Vieira de Carvalho, 160, Sé

+55 (11) 96898-4541 

vermontrepublica.com.br/

Roupas, acessórios, 
artigos para decoração 
LGBT / LGBT clothing, ac-

cessories, decorative items

Logay

Rua Augusta, 1408, Consolação

+55 (11) 97640-0149 

logay.com.br/

Vestuário e acessórios 
Drag Queen / Drag Queen 

Apparel and Accessories

Atelier Robbyt Moon

Rua Rêgo Freitas, 136, República

+55 (11) 98252-3200 

instagram.com/atelierrobyttmoon/

Au Bottier

Rua Augusta, 1206, 

Consolação

+55 (11) 3257-1525 

aubottier.com.br/
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Bandeira do Orgulho LGBT

https://www.instagram.com/gato.sem.rabo/
https://livrariamandarina.com.br/
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https://www.logay.com.br/
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https://www.aubottier.com.br/
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SPTuris - Eventos e Turismo
Rua Boa Vista, 280 - 11º ao 16º andar - Centro

CEP 01010-001 - São Paulo/SP

www.cidadedesaopaulo.com
       @spturisoficial
cidadedesaopaulo@spturis.com

O objetivo da SPTuris é promover a cidade de São Paulo de forma independente e sem nenhum vínculo com os 

estabelecimentos mencionados. Algumas informações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. / The goal of  

São Paulo Turismo is to promote the city of São Paulo in an independent way, and with no link to the establishments 

mentioned in this brochure. All the information in this brochure is subject to change without prior notice.
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