ACONTECE em SP
Especial Festival do Japão

Bem-vindo a São Paulo!
Aproveite sua vinda para o
Festival do Japão e descubra
outras experiências incríveis
que a cidade de São Paulo
tem para te oferecer! E, para
facilitar sua escolha e curtir
São Paulo como um verdadeiro paulistano, separamos
algumas dicas para você.
Confira e divirta-se!
www.cidadedesaopaulo.com
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Bairro da Liberdade

SÃO PAULO GEEK

Roteiro Geek

A cidade brasileira que reúne as mais diversas nações,
culturas e tribos urbanas, é
também o maior reduto geek
em território nacional. O
número de aficionados por
este curioso universo cresce
a cada dia e há sempre novidades relacionadas ao tema.

LOCAIS TEMÁTICOS
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Clique aqui e saiba mais!

ANIMA+GAMES
Realidade aumentada, jogos,
instalações interativas, animações e inteligência artificial estarão presentes nas
obras que podem ser conferidas gratuitamente, na sede
do Banco do Brasil, localizada na Avenida Paulista, o
coração de São Paulo.

PAVILHÃO JAPONÊS

Clique aqui para conhecer o
Pavilhão Japonês

Vassoura Quebrada

dos a públicos fãs de circo, super
heróis, geek, dinossauros, magia
(como da saga Harry Potter), entre outros. Confira nossa seleção
de locais com decoração, interatividade, performances e pratos
temáticos para conhecer.

Anima+Games

Dentro do Parque do Ibirapuera,
na região sul da cidade, existe
um discreto e agradável recanto
de calmaria. É o Pavilhão Japonês – construção inspirada no
Palácio Katsura, em Quioto.

Clique aqui e saiba mais!

Os visitantes poderão interagir com as atrações da mostra, que conecta a arte com
a tecnologia, por meio de
tablets e smartphones.
Clique aqui e saiba mais!

Pavilhão Japonês

O local faz parte do Roteiro
Autoguiado do Ibirapuera, que
também traz outras sugestões
de visitação, como o Obelisco,
a Oca, o MAM e o MAC.
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A cidade de São Paulo é conhecida por ser a capital da gastronomia mundial, com dezenas
de tipos de cozinha de origem
internacional e também de diferentes regiões do Brasil. A capital
paulista também tem espaço
para os mais diversos restaurantes temáticos, que são dedica-

Aproveite para descobrir
que, de alguma forma, esse
mundo faz parte da sua vida.
Pegue a sua toalha, dê um
avada kedavra na preguiça e
que a força esteja com você!!

Clique aqui para baixar o
Roteiro do Ibirapuera.

BIENAL DE GRAFFITI FINE ART
O Memorial da América Latina recebe a 5ª Bienal Internacional de Graffiti Fine Art.
A exposição é uma vitrine
para a diversidade de técnicas e estilos da arte urbana.
Foram convidados cerca de
60 artistas de todo o mundo para enaltecer a cena

FÉRIAS EM SP
Que tal curtir o mês de julho com a criançada em São
Paulo? Você pode optar por
passeios mais “clássicos”, que
estão no nosso Guia da Cidade para Crianças, ou pelas
novidades em cartaz neste
mês, entre outras atrações

de street art e grafitti, sob a
curadoria de Binho Ribeiro.
O Memorial fica no bairro da
Barra Funda, na zona Oeste
da capital, e a Bienal estará
em cartaz até 7 de agosto.
Clique aqui e saiba mais!

O Mágico de Oz

diferentes para se divertir
com eles. Entre elas estão o
Mundo Pixar, Parque da Mônica, Instituto Butantan, Catavento Cultural, Hello Park,
PopHaus e muito mais!
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Graffiti

Clique aqui e saiba mais!
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AS AVENTURAS DE ALICE
Exposição inédita no Farol
Santander São Paulo tem
encantado adultos e crianças.
Telas, instalações, materiais
históricos em vídeo, com diversas
versões de cenas famosas
do conto, e um cinema 3D
fazem parte do vasto material
audiovisual que abordam

Alice no País das Maravilhas

uma das obras literárias mais
aclamadas da história e traduzida
em mais de cem idiomas, As
Aventuras de Alice no País das
Maravilhas, de Lewis Caroll, que
conta a história de uma garota
que cai em uma toca de coelho.
Clique aqui e saiba mais!

FESTIVAL DE SOPAS CEAGESP
sopa de cebola gratinada, carro chefe do festival, disponível
em todas as datas. Outras opções são o Creme de Pinhão
com Cream Cheese, Sopa de
Pedra e Caldo de Quenga.
Clique aqui e saiba mais!

JAPAN HOUSE

Japan House
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Um dos eventos mais esperados do inverno paulistano é o
tradicionalíssimo Festival de
Sopas da Ceagesp.
Seja presencialmente ou
pedindo por aplicativos de
entrega, você pode se aquecer com os diversos sabores
de sopas, incluindo a famosa

Sopa de cebola da Ceagesp

A Japan House tem como
missão atualizar a percepção
dos brasileiros sobre o Japão
contemporâneo. O centro cultural combina arte, tecnologia
e negócios, oferecendo aos
visitantes uma perfeita tradução do Japão do século XXI,
sem esquecer de suas raízes

e tradições. Visite também as
exposições Kumihimo, que
explora a história e a evolução
da confecção de cordões de
seda, e também “O que não se
vê - Rhizomatiks”.
Clique aqui e saiba mais!

ROTEIRO AUTOGUIADO - LIBERDADE
a chegada de imigrantes vindos
da China e Coreia, a região se
consolidou como uma referência oriental e, hoje, é destino
certo para os apaixonados por
essa cultura milenar. Visite este
bairro na região central.
Clique aqui e saiba mais!

IMIGRAÇÃO JAPONESA

Museu da Imigração Japonesa
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O Museu da Imigração Japonesa - Bunkyo conta um pouco da
história dos primeiros imigrantes
nipônicos que vieram ao Brasil.
Localizado na Liberdade, possui
um acervo com mais de 97 mil
itens históricos, como kimonos,
até mesmo a lista de passageiros
dos primeiros imigrantes que

RISADARIA
Um festival de humor, repleto de
atrações para adultos e crianças,
garantia de boas gargalhadas
para todos os públicos.
A programação conta com
grandes nomes da comédia,
como Leandro Hassum, Cia.
Barbixas de Comédia (famosa
pelo espetáculo “Improvável”),

Especial de Inverno

Clique aqui e saiba mais!

Risadaria

Parlapatões, Raquel Real, Rafael
Cortez, e muito mais. Os espetáculos acontecem no Teatro
Sérgio Cardoso e no Clube
Barbixas de Comédia, e o festival vai até o final de julho.
Clique aqui e saiba mais!

INVERNO EM SP
O inverno já chegou e a cidade de São Paulo está mais do
que aquecida para oferecer,
a paulistanos e turistas, as
melhores opções para curtir
o clima na cidade. Os mais
diversos locais para experimentar uma deliciosa fondue
ou raclatte, inúmeras opções
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chegaram em navios.
A biblioteca especializada, entre
milhares de documentos e fotografias, reúne as edições completas de jornais nipo-brasileiros.
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A Liberdade tem uma história
riquíssima e um nome com
significado forte. É símbolo da
resistência negra, com os escravos que ocupavam a região e,
com o acolhimento dos imigrantes japoneses, o bairro se
tornou um pedacinho do Japão
no Brasil. Posteriormente, com

L

de cafeterias para baristas e
amantes do café, salão de
chá, ou até mesmo dicas de
esportes indoor, peças musicais e exposições, sem esquecer de passeios para fazer
com os pets.
Clique aqui e saiba mais!

Especial Festival do Japão

São Paulo Turismo
Rua Boa Vista, 280 - Centro
São Paulo / CEP 01014-908
+5511 2226-0400
www.spturis.com

Acompanhe os demais eventos que acontecem na
cidade! Acesse: www.cidadedesaopaulo.com

