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Apresentação 

 

 

Maranhense de origem, considero-me paulistano desde 

que fui contagiado pela hospitalidade deste povo criativo e 

pelo ritmo arrojado desta cidade que se inova, 

reconstruindo-se a cada dia, sem perder sua essência e sua 

vocação de terra de oportunidades. 

  Essa cidade acolhedora, de todas as nacionalidades, 

raças e etnias, se tornou referência global de grandes 

eventos de lazer, cultura, gastronomia e negócios, sendo a 

segunda maior cidade pesquisada em sites de busca. 

  Entre os 10 melhores destinos do Brasil para os turistas em busca destes quesitos, em 

2018, São Paulo recebeu 15,7 milhões de visitantes, dentre estes 13,4 milhões de visitantes 

domésticos e 2,3 milhões de outros países. 

  Não é para menos, segundo dados do “Plano de Turismo Municipal – PLATUM”, São 

Paulo possui: 124 Museus, 76 Cinemas, 357 Salas de exibição, 119 Teatros, 42 Mirantes, 126 

Parques, 5 Áreas de Proteção Ambiental, 6 campos de golfe, 9 estádios, 3 grandes 

clubes de futebol , 3 locais para prática de esportes náuticos, 20 mil restaurantes e 30 mil 

bares. 

  Dados de 2018 revelam ainda que o turismo injetou na economia local R$ 12,9 

bilhões, projetando São Paulo, sozinha, como responsável por 9,8% do PIB nacional do 

turismo. Em se tratando de turismo de negócios, São Paulo ocupa o primeiro lugar no 

Brasil. 

  Esta publicação, em forma de índice da cidade, pretende colocar nas mãos do 

turista mais uma ferramenta de busca para encontrar o que a cidade pode oferecer e, 

assim, ajudar a fomentar o Turismo de São Paulo, atividade frontalmente afetada pela 

pandemia do novocoronavírus, promovendo a retomada de seu crescimento a fim de 

que o setor volte com maior força e de maneira consolidada, sustentável e 

especialmente segura, de acordo com as novas normas e procedimentos de prevenção 

e combate ao Covid19. 

  Como Vice-presidente da Comissão Extraordinária de Apoio ao Desenvolvimento do 

Turismo, do Lazer e da Gastronomia, espero que esta publicação possa oferecer aos 

nossos visitantes o que há de melhor em nossa grande metrópole e que a volta às 

atividades turiisticas aconteça de maneira segura e responsável.  

  Afinal, o melhor do mundo está em São Paulo! 

 

VEREADOR SANSÃO PEREIRA 

Republicanos/SP 
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INFORMAÇÕES SOBRE SÃO PAULO 

01 TELEMEDICINA EM SÃO PAULO Pg. 07  05 DICAS PARA TURISTAS Pg. 13 

02 SÃO PAULO EM NÚMEROS Pg. 08  06 PROTOCOLOS DE SEGURANÇA Pg. 15 

03 IMPACTOS DA COVID 19 Pg. 10  07 MAPA DO TRANSPORTE PÚBLICO  Pg. 17 

04 RETOMADA DO TURISMO Pg. 12  08 MAPA DA REGIÃO CENTRAL Pg. 18 

 

 

PONTOS DE INTERESSE TURÍSTICO EM  SÃO PAULO 

09 CALENDÁRIO ANUAL Pg. 19  18 CINEMAS Pg. 69 

10 PARQUES E ÁREAS VERDES Pg. 24  19 PAVILHÕES  - FEIRAS E NEGÓCIOS Pg. 73 

11 ECOTURISMO Pg. 30  20 COMÉRCIO DE RUA Pg. 77 

12 ESPORTES Pg. 31  21 ANTIGUIDADES E ARTESANATOS Pg. 88 

13 ENTRETENIMENTO Pg. 37  22 SHOPPINGS CENTERS Pg. 91 

14 MIRANTES Pg. 42  23 MERCADOS E ENTREPOSTOS Pg. 108 

15 MUSEUS Pg. 45  24 GASTRONOMIA – RESTAURANTES Pg. 111 

16 ESPAÇOS CULTURAIS Pg. 56  25 HOTELARIA Pg. 140 

17 TEATROS Pg. 62  26 TURISMO RELIGIOSO Pg. 148 

 

Ao visitar um espaço público certifique-se dos padrões de prevenção e combate ao Covid19 

adotados como: distanciamento social, uso de máscara e alcool em gel. 

 

1ª Edição: Dezembro/2021                         
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TELEMEDICINA NA REDE PÚBLICA. 

Com mais de 12,5 milhões de habitantes, 

São Paulo, a maior cidade do Brasil e a 

sexta maior cidade do mundo, mantém a 

tradição de ser a mais influente do cenário 

global. Neste ano, a inovação está no 

setor da saúde pública. 

 

São Paulo é a primeira cidade a regulamentar a 

Lei que autoriza a prática da telemedicina de 

forma permanente, para acompanhamento de 

pacientes já atendidos presencialmente no 

Sistema Único de Saúde – SUS, proporcionando 

consultas por vídeo chamada de qualquer local 

da cidade. 

 

O Projeto, que deverá se tornar modelo para todo 

o Brasil, foi concebido pelo Vereador Sansão 

Pereira em virtude da grande dificuldade 

encontrada pela população, sobretudo pelo 

congestionamento das unidades do sistema de 

saúde pública ocadionado pela pandemia do 

novo coronavírus (COVID-19), que culminou com o 

decreto do lockdown obrigando o confinamento e 

isolamento das pessoas. 

 

A Telemedicina já existe no Brasil desde 2002 para 

quem tem planos de saúde Agora, implantada de 

forma permanente, beneficiará as pessoas que 

não têm acesso à rede privada, expandindo o 

atendimento médico para as comunidades e 

periferias, especialmente às pessoas mais 

necessitadas, que muitas vezes aguardavam 

meses por uma consulta. 

O Projeto recebeu importantes contribuições do 

Professor Doutor Chao Lung Wen, chefe da 

Disciplina de Telemedicina da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). 
 

 
 

Dr. Chao, Ver. Sansão Pereira e Prefeito Ricardo Nunes 
 

Integrada ao sistema SUS, a telemedicina de São 

Paulo vai dinamizar e ampliar a capacidade de 

acompanhamento médico de pacientes que já 

passaram por um atendimento presencial, além de 

aumentar a prevenção e o controle de doenças com 

muito mais eficiência e praticidade. 

Benefícios da telemedicina: Complemento do 

atendimento por vídeo chamadas; 

acompanhamento e monitoramento de pacientes 

com doenças crônicas, pós-cirúrgicos, pré-natal, 

neonatal e outros (já atendidos presencialmente); 

redução de filas e tempo de espera em consultas 

médicas; distanciamento social seguro; 

descongestionamento do sistema; redução de 

deslocamento desnecessário de pacientes e 

profissionais de saúde; melhor oferta de médicos e 

especialistas em locais remotos de difícil acesso; 

melhor aproveitamento de equipes, infraestrutura e 

sistemas; agilização da comunicação entre 

profissionais da medicina e expansão da capacidade 

do sistema pelo uso da tecnologia, entre outros.  

LEI MUNICIPAL no 17.718 

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17718-

de-23-de-novembro-de-2021 

 

 

 

 

 

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17718-de-23-de-novembro-de-2021
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17718-de-23-de-novembro-de-2021
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 Terminal Rodoviário Tietê 

 

 

 

                       
 
 

 

 

DADOS DE INTERESSE 
 

Área da cidade 1.521 km2 

População 12.500.000 

Densidade demográfica  7.398 hab/km² 

Pessoal ocupado 5.571.893 

População ocupada 45,8% 

Subprefeituras  32 

Distritos/Bairros  96 

PIB per capita R$ 58.691 

Feiras de negócios  R$ 16,3 bilhões 

Eventos (áreas locáveis)  4,4 milhões m2 

 

 

 
 

Viaduto do Chá / Teatro Municipal (Transporte urbano) 

 

INFRAESTRUTURA 
 

Aeroportos (2 fora da cidade) 04 

Heliportos 187 

Trens – 7 Linhas (94 estações) 273 Km 

Metrô – 6 Linhas (81 estações) 96,1 Km 

Terminais Rodoviários 10 

Linhas de Ônibus Urbanos 

(frota de 15 mil veículos) 
1.314 

Taxis  34.000 

Taxi por Aplicativo 

(2 exclusivos para Mulheres) 
09 

Ciclovias (88 bicicletários) 503,6 Km 
 

 

 
 

Aeroporto de Congonhas 

 

São Paulo, além de oferecer infraestrutura 

completa de serviços que abrange todos os 

setores da economia, está capacitada para 

acolher o público turista. São inúmeros hotéis, 

bares, cafeterias, restaurantes, padarias, cafés, 

clubes, casas noturnas, clínicas, hospitais, e extensa 

rede de estabelecimentos comerciais. 

 

 
 

Sistema Metroviário de Transporte 

 

SERVIÇOS 
 

Hotéis (80 mil leitos)  403 

Hostels (45 mil quartos)  79 

Aluguel temporada (anúncios)  14.000 

Restaurantes  20.000 

Culinária Regional e Internacional  58 

Bares  30.000 

Feiras Livres (hortifrutigranjeiros)  800 

Mercados Municipais  15 
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  Novo Vale do Anhangabaú 

 

 

SERVIÇOS 
 

Locadoras de automóveis 10.800 

Corretoras de Câmbio 31 

Agências de Turismo 48 

Shoppings 80 

Lojas 240.000 

Comércio de rua especializado 59 

Feiras (antiguidades e artesanato) 10 

Hospitais e Laboratórios Clínicos 190 

Clínicas (50 especialidades) e Spas 9.000 

Templos Religiosos 2.186 

 

 
 

Terminal Rodoviário do Tietê 
 

São Paulo oferece ainda atrações públicas e 

privadas como mirantes, parques, museus, 

cinemas, salas de exibição, teatros, feiras e 

eventos, arte de rua, passeios como o zoológico, 

simba Safari, jardim botânico, áreas de proteção 

ambiental e esportes como: campos de golfe, 

estádios de futebol, esporte náutico, autódromo, 

jockey club e kartódromos. 

 

ATRAÇÕES 
 

Mirantes  42 

Museus  127 

Cinemas  76 

Salas de Exibição  357 

Teatros  119 

Casas Noturnas e Boates  300 

Casas de Show  85 

Eventos diversos (cadastrados)  2.000 
 

 
 

Cruzamento: Avenida Ipiranga e Avenida São João 

 

ATRAÇÕES 
 

Zoológico 01 

Simba Safari 01 

Jardim Botânico 01 

Parques  126 

Áreas de Proteção Ambiental 05 

Campos de Golfe 03 

Estádios de Futebol 04 

Local para Esporte Náutico 03 

Autódromo 01 

Jockey Club 01 

Kartódromo 05 

 

 
 

Novo Vale do Anhangabaú 
 

São Paulo tem relevância como destino para 

estudo, aperfeiçoamento e desenvolvimento de 

tecnologia. 
 

Diversas universidades e faculdades de destaque 

ofertam cursos livres, de graduação e pós-

graduação nas mais diversas áreas, recebendo 

estudantes do Brasil e do mundo. 
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Em 2020 o Turismo foi o setor mais impactado pela pandemia da covid-19, sofrendo piores 

consequências. Em 40 dias, após a declaração de pandemia global pela OMS em 30/01/2020, 

o vírus provocou fechamento de fronteiras atingindo em 100% os destinos turísticos do mundo. 

 

NO MUNDO – A Organização Mundial do 

Turismo (OMT) aponta retração de 74% do 

fluxo de turistas internacionais em 2020 

refletindo em 1 bilhão de viagens 

internacionais que deixaram de ser 

realizadas, com perdas de US$ 1,2 trilhão em 

receita cambial turística e 120 milhões de 

empregos. 

NO BRASIL – Em 2020 dados do Ministério do 

Turismo (MTur) apontam déficit de US$ 2 

bilhões na balança comercial turística, 

representando queda de  47,56%  e perda 

de 110.833 empregos formais. 

EM SÃO PAULO – Em 2020 a cidade recebeu 

8,4 milhões de turistas domésticos e 623 mil 

turistas estrangeiros, indicando queda de 

39,6% no turismo nacional e 58,5% no turismo 

internacional. 

A taxa de ocupação hoteleira acumulou 

queda de 58,7%. A arrecadação de imposto 

do setor retraiu 51,1%, equivalente a R$ 193,7 

milhões. Consequentemente, houve perda 

de 18.649 postos formais de trabalho. 

 

 
 

Ladeira Porto Geral – Lockdown (região 25 de Março) 
 

Com o aumento de casos de infecção pelo 

vírus COVID-19 e após vários decretos de 

quarentena, o Governo do Estado de São 

Paulo instituiu o “Plano São Paulo” como 

estratégia para nortear a reabertura da 

economia, com segurança durante a 

pandemia. 

Assim, 17 regiões foram divididas e 

classificadas em 5 “FASES” baseadas com os 

critérios técnicos: (i) média da taxa de 

ocupação de leitos de UTI, exclusivos para 

pacientes com coronavírus; (ii) número de 

novas internações no mesmo período e (iii) 

número de óbitos.  

Atualizado periodicamente, o status da “FASE” 

em que se encontra cada região poderá 

evoluir, regredir ou permanecer com a 

abertura ou fechamento de determinado 

setor. 
 

05 – VERMELHA 

Permitido somente serviços essenciais. 
 

04 – LARANJA 

Permitida a abertura de shoppings, comércio 

e serviços com restrições e protocolos. 
 

03 - AMARELA 

Permitido com restrições e protocolos: 

consumo em bares e restaurantes, salões de 

beleza, barbearia, academias, eventos, 

convenções e atividades culturais.  

Flexibilizado o funcionamento das categorias 

da fase Laranja. 
 

02 – VERDE 

Flexibilizadas partes das limitações impostas na 

fase amarela e liberadas atividades culturais e 

eventos, com restrições e protocolos. 
 

01 – AZUL 

Todas as atividades liberadas com protocolos 

de segurança.L 
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SERVIÇOS AFETADOS 
 

 

SHOWS – 84% dos produtores de shows tiveram 

que cancelar mais de 75% dos eventos 

programados. 
 

TURISMO – Agências de turismo receptivo, 

atrativos, guias de turismo e centrais de 

informação turística tiveram reduções 

expressivas no faturamento, nos atendimentos e 

nas vendas: (i) 33% das agências 

permaneceram fechadas; (ii) 67% das que 

continuaram em funcionamento tiveram 

faturamento reduzido; (iii) 22,2% tiveram 

aumento de até 25% no faturamento após a 

retomada do setor em outubro de 2020. 

54.646 pessoas deixaram de ser atendidas em 

Centrais de Informações Turísticas. 

MUSEUS – 78% dos museus mantiveram as 

atividades, porém, na modalidade on-line e, 

após a flexibilização do Plano São Paulo, 50% 

dos museus retomaram as atividades 

presenciais, com protocolos de segurança. 
 

A partir de agosto de 2020, 16% dos museus 

registraram 25% de demissões do quadro de 

funcionários. Outros 44% adotaram medidas de 

redução de jornada de trabalho e salários, 

transferências de setor e férias no 1º semestre. 
 

 
  

Museu do Ipiranga 
 

BARES E RESTAURANTES – A pandemia provocou 

prejuízos, demissões e fechamento de 

estabelecimentos. 73,5% dos restaurantes e 

bares funcionaram em sistema delivery. O setor 

obteve permissão do retorno presencial em 

junho (fase amarela do Plano São Paulo) com 

restrições de capacidade e horários, e 

obrigatoriedade de adoção de protocolos 

rígidos de higiene e distanciamento. 55% tiveram 

até 30% de redução do delivery após a 

reabertura. 
 

 

CENTROS CULTURAIS – 78% dos centros culturais 

paralisaram suas operações durante o 1º 

semestre. Mesmo após a flexibilização do Plano 

São Paulo, 50% deles permaneceram com as 

atividades paralisadas. 
 

TEATROS – 100% dos teatros paralisaram suas 

atividades no 1º semestre e tiveram mais de 75% 

de redução no faturamento. 100% tiveram 

diminuição no faturamento no segundo 

semestre, com recuperação de até 25% após 

retorno das atividades. 
 

EVENTOS – 98% das empresas ligadas ao setor de 

feiras no Brasil tiveram em seu calendário de 

negócios e lazer inúmeros cancelamentos e 

adiamentos. Importantes acontecimentos 

nacionais e internacionais tiveram mudanças de 

datas e formatos por conta da propagação do 

novo coronavírus. Houve queda de 86,1% no 

número de alvarás para eventos emitidos. 
 

Entre os eventos cancelados estão a Virada 

Cultural, Parada do Orgulho LGBTQI+, Comic 

Con Experience, São Paulo Fashion Week, que 

tiveram edições virtuais e o GP Brasil de Fórmula 

1, o Réveillon na Paulista e Carnaval 2021. 
 

A Bienal de Artes de São Paulo, o Festival 

Lollapalooza e mais de 800 feiras e eventos de 

negócios foram transferidos para 2021. 

 

 
 

Palácio das Convenções Anhembi 
 

PAVILHÕES DE EXPOSIÇÕES E CENTROS DE 

CONVENÇÕES – 6,9 milhões de pessoas deixaram 

de circular nos centros de convenções e 

pavilhões de exposições com perda de receita 

na ordem de R$ 245,3 milhões. 
 

63% adotaram medidas alternativas, como 

criação de salas para eventos virtuais, cinemas 

drive-in, ou campanhas de marketing ao longo 

do ano. 77% em perda de receita para os 

pavilhões de exposições e centros de 

convenções em 2020, comparando com 2019. 
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TURISMO E PANDEMIA 
 

Com as novas ondas de contaminação e 

mutações do novocoronavirus, em todo o 

mundo, a recuperação do setor turístico está 

diretamente ligada à vacinação massiva da 

população e das ações do poder público 

direcionadas à manutenção das empresas do 

setor e seus trabalhadores. 

Como atividade que implica essencialmente em 

deslocamento humano, o turismo precisa evoluir 

em conjunto com o poder público e autoridades 

sanitárias para criar novas oportunidades com 

soluções que garantam segurança dos usuários 

e profissionais que atuam no setor.   

O Turismo precisa retomar suas atividades, mas 

não mais poderá fazê-lo sem responsabilidade. 

ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS: 

 Normatizar o funcionamento de cada 

segmento do setor, estabelecendo normas 

sanitárias e padrões de fluxo de pessoas 

aceitável; 

 Garantir a oxigenação econômica do setor, 

seja por meio de isenções, postergações, 

suspensões e reduções de tributos e 

manutenção de emprego e renda; 

 Garantir o distanciamento social em meios 

de transporte público e privado 

 Garantir a imagem de São Paulo ao mundo 

como destino turístico desejado, responsável 

e seguro. 

EMPRESAS DO SETOR TURÍSTICO: 

 Adequar o foco em iniciativas que 

garantam protocolos de segurança 

sanitária; 

 Promover sua atividade comunicando com 

clareza protocolos e medidas de controle 

de doenças contagiosas. 

USUÁRIOS E CONSUMIDORES: 

 Os usuários do turismo devem ser exigentes e 

principais fiscalizadores das medidas de 

segurança adotadas, acionando as 

autoridades quaisquer infrações. 
 

 

TENDÊNCIAS 
 

Parcela significativa da população está ávida 

por voltar a viajar, num crescente movimento de 

turismo regional, optando inicialmente por 

destinos próximos de sua residência, seja por 

limitação orçamentária ou por dificuldade de 

deslocamento e circulação, destinos que 

permitam o retorno rápido caso não se sintam 

seguras ou tenham algum tipo de problema. 

A cidade de São Paulo tem uma grande 

vantagem inicial, já que seu principal mercado 

atende o próprio paulistano que “faz turismo” na 

sua própria cidade, consumindo mais do 

oferecimento turístico. 

 
 

Mirante do SESC – Avenida Paulista 
 

ATIVIDADES AO AR LIVRE – A busca por locais que 

oferecem atividades ao ar livre, tem crescido. O 

turismo rural, turismo de aventura, ecoturismo e 

atividades como trekking, observação de pássaros 

e fotografia de natureza são atuais tendências. 

TURISMO DE EXPERIÊNCIA – Mesmo sendo uma 

tendência já bastante antiga, ela é intensificada 

pelo momento, devendo estar presente em todas 

as etapas da viagem e não apenas como uma 

atração pontual, na qual a inovação será peça-

chave. 

TURISMO EXIGENTE – Independente do impacto na 

renda em função da pandemia o turista tende a 

ser mais exigente com a exclusividade, nível dos 

serviços e experiências desfrutadas nos destinos. 

DESTINOS SUSTENTÁVEIS – Estabelecimentos e 

destinos que agregam valor social e 

ambientalmente responsável tendem a ter 

preferência. 
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Legislações sobre atividades turísticas 

definem os direitos de quem oferece 

produtos e serviços e do consumidor desses 

empreendimentos. Entretanto, ambos têm 

deveres e precisam respeitá-los para que 

todos sejam beneficiados. 

 

                    DICAS DA CIDADE 

 

BENEFÍCIOS PARA PESSOAS IDOSAS (+60 ANOS) 
 

 Gratuidade para ônibus urbano, trem e metrô; 

 Atendimento preferencial em órgãos públicos, 

hospitais, supermercados, bancos, teatros, aeroportos, 

etc. – também à gestantes e pessoas com deficiência;  

 Desconto no ingresso em eventos artísticos, culturais, 

esportivos e de lazer. 
 

VOOS E BAGAGENS 
 

 Em caso de cancelamento ou overbooking, observe 

bem as cláusulas. As regras devem ser claras, e, se não 

seguidas, o consumidor deve buscar seus direitos; 

 Extravios são comuns, mas os direitos são assegurados, 

e a companhia aérea deve fazer devolução em até 7 

dias (voos nacionais), e 21 dias (voos internacionais). 

Neste caso a empresa deve pagar indenização que 

cubra custos de primeira necessidade do passageiro; 

 Em relação ao transporte, a problemas com atrasos, 

cancelamentos e overbooking, a empresa deve 

solucionar a situação, recolocando-o no próximo voo 

ou arcando com os custos de estadia e despesas até o 

próximo voo. 
 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
 

 No contrato deve constar a identificação do 

contratante, preço da diária, com quilometragem livre 

ou não; existência de multa ou taxa por atraso na 

devolução; cobrança de seguro; procedimentos no 

caso de acidente ou roubo; etc; 

 Acompanhe atentamente a vistoria de entrega do 

veículo e exija o registro de avarias (riscos, amassados, 

marcas) nas partes externa e interna; 

 O condutor estrangeiro poderá dirigir com a carteira 

de habilitação do país de origem por até 180 dias; 

 São Paulo adota rodízio para a circulação de veículos 

conforme o final da placa (2ª a 6ª, das 7h às 10h e das 

17h às 20h). 

Fone 156 

www.cetsp.com.br/consultas/rodizio-municipal/como-

funciona.aspx 
 

METRÔ E TRENS 
 

 Em São Paulo existem 6 linhas de metrô, identificadas 

por cores: azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata; 

 Algumas estações têm terminais de ônibus integrados 

com tarifas diferenciadas; 

 A cidade é servida por 7 linhas de trens, também 

identificadas por cores e que ligam cidades próximas; 

Linhas, tarifas, itinerários e horários do Metrô: 

Fone: 0800-770 7722 ou www.metro.sp.gov.br 

Linhas, tarifas, itinerários e horários de Trens: 

Fone: 0800-055 0121 ou www.cptm.sp.gov.br 
 

ÔNIBUS 
 

 As tarifas podem ser pagas em dinheiro ou cartão; 

 Bilhete Único, que serve para ônibus, trem e metrô e 

pode ser carregado em bancas de jornais, terminais de 

ônibus e estações de metrô. 

Linhas municipais, itinerários, tarifas e bilhetes: 

Fone: 156 ou www.sptrans.com.br 

Linhas intermunicipais, itinerários, tarifas, etc: 

Fone: 0800-724 0555 ou www.emtu.sp.gov.br 
 

APLICATIVOS DE TRANSPORTE PRIVADO  
 

 Compare trajetos e preços em mais de um aplicativo; 

 Evite esperar o veículo na rua;  

 Confira o carro e o motorista informado no aplicativo; 

 Se não solicitou corrida compartilhada, não embarque 

com outras pessoas além do motorista; 

 Por segurança, compartilhe o trajeto com amigos e 

parentes. 
 

TÁXI 
 

 Taxímetro deve ser acionado na presença do 

passageiro; 

 “Bandeiras” têm preço diferenciado. Em São Paulo, 

bandeira 1, entre 6h e 20h e bandeira 2, entre 20h e 6h 

do dia seguinte, domingos e feriados; 

 Não aceite corridas com valor combinado em táxis 

que utilizam taxímetros; 

 Cidades com menos de 50 mil habitantes podem não 

ter taxímetros. Informe-se. 

 

 

 

http://www.cetsp.com.br/consultas/rodizio-municipal/como-funciona.aspx
http://www.cetsp.com.br/consultas/rodizio-municipal/como-funciona.aspx
http://www.metro.sp.gov.br/
http://www.cptm.sp.gov.br/
http://www.sptrans.com.br/
http://www.emtu.sp.gov.br/
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HOSPEDAGEM 
 

 A partir do momento em que a reserva é efetuada e 

feito o check-in, a empresa se torna responsável por 

tudo que acontece nas suas dependências; 

 Hotéis, pousadas, hostel e outros devem estar 

cadastrados no Cadastur – Ministério do Turismo; 

 Aluguel de curta duração, por aplicativo ou site, 

oferecem imóveis ou quartos. Fique atento às regras 

para o uso do imóvel e às eventuais restrições; 

 Nunca faça pagamentos fora do aplicativo ou site; 

 Confira se estão sendo cumpridas todas 

especificações oferecidas antes da reserva, entre elas, 

a qualidade de serviços e acomodações. Em caso de 

problemas e divergências, fotografe, filme e registre a 

queixa no site ou aplicativo; 

 Hotéis, pousadas ou similares devem reservar 10% dos 

quartos para pessoas com deficiência, garantindo ao 

menos 1 unidade acessível. 
 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR TEMPORADA 
  

 O contrato deve detalhar tudo o que foi combinado, 

contendo o valor da diária, o mobiliário, as roupas de 

cama, os talheres, entre outros;  

 Se locado por meio de imobiliária, você estará 

protegido pelo Código de Defesa do Consumidor; 

 Em locações diretas com proprietário, o contrato será 

regido por leis civis, pois não há relação de consumo.  
 

CASAS NOTURNAS, BARES E RESTAURANTES 
  

 A relação de preços ou cardápio deve estar visível ao 

consumidor, na entrada do estabelecimento;  

 É vedada a cobrança de multa, em caso de perda da 

comanda. O estabelecimento é responsável pelo 

controle do que foi consumido;  

 É proibida a cobrança de consumação mínima. 

Cobrança de entrada é permitida;  

 Couvert deve ser servido somente a pedido do 

consumidor, salvo se oferecido gratuitamente. Seu 

preço deve estar no cardápio. Caso servido em aceite 

prévio, não poderá ser cobrado;  

 Couvert artístico deve ser informado previamente e 

somente poderá ser cobrado se houver música ao vivo 

ou outra manifestação artística;  

 Pagamento de taxa de serviço (10%) ou gorjeta é 

opcional; 

 Serviço de manobrista (valet) deve ser informado de 

forma visível e o consumidor deve receber um 

comprovante com a identificação do veículo, a data 

e o horário de entrega. 
 

COMPRAS 
 

 Informações de preços e formas de pagamento 

devem estar corretas, claras, legíveis e precisas; 

 Preço de produtos e serviços deve ser informado em 

reais (R$); 

 Pagamento em cheque, cartão de crédito ou débito 

só pode ser recusado se o consumidor for avisado 

antes de fazer seu pedido ou compra; 

 Pode haver desistência de compra feita on-line ou por 

telefone no prazo de 7 dias, a contar da data do 

recebimento do produto, com a devolução do valor; 

 O consumidor pode exigir reparação ao adquirir 

produto com defeito ou por problemas de qualidade. 
 

AGÊNCIAS DE VIAGENS, SERVIÇOS E EVENTOS 
 

 Se houve o cancelamento de um evento ou viagem 

que ocorreria até 31 de dezembro de 2021, a empresa 

tem a opção de oferecer a remarcação ou então os 

créditos equivalentes, para aquisição de outro serviço; 

 Tanto a remarcação quanto a utilização dos créditos 

precisam ocorrer até 31/12/2022. Caso a empresa não 

ofereça a remarcação, nem os créditos, o reembolso 

deve ser feito até essa mesma data; 

 Isto serve para aluguéis de temporada, agências de 

turismo, empresas de transporte turístico, organizadoras 

de eventos, parques temáticos, acampamentos, 

cinemas, teatros e plataformas digitais de vendas de 

ingressos ou hospedagem. 

 

            DICAS DE SEGURANÇA 

 

 Evite manusear dinheiro, cartões ou ostentar objetos de 

valor (joias e eletrônicos) em público. 

 Troque moeda estrangeira em casas de câmbio 

credenciadas. 

 Ao efetuar saques em terminais de autoatendimento, 

não aceite ajuda de pessoas desconhecidas. 

 Ao utilizar caixas eletrônicos, procure fazê-lo durante o 

dia e dentro de bancos ou lojas. 

 Ao efetuar pagamento com cartão, verifique se ele 

não foi trocado. 

 Evite transporte clandestino. 

 Em caso de furto, roubo ou extravio de bens ou 

documentos, registre um boletim de ocorrência na 

delegacia de polícia mais próxima.  

 Para passaporte furtado ou extraviado recorra ao 

consulado de seu país.  

 

            CUIDADOS DO TURISTA 

 

O Código de Defesa do Consumidor protege contra 

práticas abusivas das empresas, mas os turistas devem 

atentar para algumas responsabilidades: 

 Guarde comprovantes de compras e serviços; 

 Confirme suas reservas com antecedência; 

 Deixe claro sua pretensão em relação ao hotel e não 

considere apenas o preço; 

 Leia todos os termos do contratos antes de assinar; 

 Siga as regras estabelecidas pelas empresas  

contratadas: hotel, companhia aérea, agência de 

viagem, etc.; 

 Ao se sentir lesado por alguma prática, busque o 

órgão responsável e formalize a queixa. Se o 

problema for com a hospedagem, ela deve ser feita 

em um “Livro de Reclamações” da empresa;  

 Confira se agências que comercializam roteiros ou 

serviços possuem Cadastro no Ministério do Turismo. 

 

 

 

https://hotelmt.com.br/blog/como-avaliar-os-servicos-de-um-bom-hotel-para-se-hospedar/
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A Prefeitura de São Paulo desenvolveu protocolos 

de reabertura para garantir um retorno seguro 

das atividades visando o bem-estar, saúde e 

segurança do público, e dos profissionais 

colaboradores de empresas ligadas ao turismo. 
 

As regras de visitação de locais públicos são 

adaptáveis, de acordo com o tipo de atividade, 

mantendo sempre os padrões básicos: limitação 

de público, higienização de ambientes e 

superfícies, controle de distanciamento seguro, 

disponibilização de dispensers de álcool em gel 

70%, uso obrigatório de máscara e outras 

orientações. 

 

    PARA VISITANTES 

 

PROCEDIMENTOS DE USO DE MÁSCARA: 

 Antes de tocá-la, lave as mãos com água e sabão ou 

limpe com álcool em gel 70%; 

 Cubra nariz e boca durante sua utilização; 

 Evite tocá-la ou movimentá-la durante o uso; 

 Troque-a em cada 4 horas, repetindo sempre os 

protocolos de higiene; 

 Retire-a pelo elástico e sem tocar as mãos no rosto; 

 Após sua retirada, lave as mãos com água e sabão 

ou com álcool em gel 70% imediatamente. 
 

MÁSCARA DE TECIDO: 

 É individual e só poderá ser reutilizada após a sua 

higienização; 

 Não sendo possível higienizá-la, guarde em 

embalagem plástica, devidamente higienizada 

mantendo-a isolada de outros objetos; 

 Deve ser lavada com água e sabão após 30 minutos 

de imersão em solução na proporção de 10 ml de 

água sanitária para 490 ml de água. 

MÁSCARA DESCARTÁVEL: 

 Não reutilize. Descarte-a imediatamente após o uso. 
 

AÇÕES PREVENTIVAS DE HIGIENE: 

 Higienize as mãos frequentemente com água e 

sabão e evite tocar nos olhos, nariz e boca; 

 Ao tossir ou espirrar, use lenço de papel ou antebraço 

para proteção e higienize as mãos; 

 Evite o uso de maquiagem e acessórios (brincos, 

colares, etc.); 

 Priorize o uso de cabelos presos fora de casa; 

 Observe sinalizações e evite manipular materiais e 

equipamentos sem necessidade; 

 Evite contato físico e troca de objetos; 

 Evite tocar em displays, obras e demais superfícies; 

 Evite bebedouros públicos, Use recipiente individual 

de água; 

 Nos espaços comuns não deixe itens pessoais; 

 Caso tenha sintomas da covid-19 ou tenha entrado 

em contato recente com alguém que a tenha 

contraído, procure atendimento médico e evite sair 

de casa. 
 

INGRESSO E HORÁRIOS: 

 Consulte antecipadamente os horários de 

funcionamento e evite filas, antecipando ingressos 

via on line. 

 Chegue 15 minutos antes do horário para realizar o 

check-in. Ingressos comprados ou reservados 

antecipadamente devem ser apresentados no 

celular no dia da visita. 

 

                     PARA ESTABELECIMENTOS 
 

 

MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: Ao entrar em recinto público 

é exigida a mediação da temperatura corporal. Pessoas 

com temperatura acima de 37,5ºC tem acesso 

restringido e são instruídas a buscar orientação médica. 
 

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA: É obrigatório o uso de 

máscara a partir de 6 anos, inclusive para fotos ou selfies. 
 

MÁSCARAS DE EMERGÊNCIA: O estabelecimento deve 

disponibilizar máscaras apenas para emergências. 
 

DISTANCIAMENTO SOCIAL: O estabelecimento deve 

atentar à manutenção do distanciamento seguro das 

pessoas em 1,5 metros. A mesma regra serve para 

auditórios, bares e restaurantes quanto aos assentos que 

devem ser alternados. 
 

SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES E ACESSÓRIOS: É obrigação 

dos estabelecimentos públicos manter ambientes e 

equipamentos frequentemente limpos e sanitizados, em 

especial portas, corrimãos, maçanetas, interruptores de 

luz, botões de elevadores, portas de vidro, catracas, 

chaves e telefones, cadeiras de rodas, e demais objetos 

de contato frequente com as mãos. 
 

DISPENSERS DE ÁLCOOL EM GEL: Totens com dispensers 

de álcool em gel 70% devem estar disponíveis não 

somente nas entradas principais e banheiros como em 

todos os outros ambientes do estabelecimento. 
 

GUARDA-VOLUMES: Orienta-se a não trazer bolsas ou 

mochilas grandes. Volumes maiores devem ser deixados 

em guarda-volumes individuais. 
 

BANHEIROS: Banheiros devem ser utilizados por uma 

única pessoa por vez. 
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ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 

 Colaboradores e prestadores de serviços de 

atendimento ao público presencial devem utilizar 

EPIs e orientar sobre protocolo de segurança; 

 Atendentes de recepções devem se manter 

isolados em barreiras acrílicas para proteção 

própria e do público; 

 Servidores e colaboradores não podem manusear 

celulares e objetos pessoais dos visitantes; 
 

DISTANCIAMENTO, CIRCULAÇÃO E HIGIENE: 

 Espaços de exposições devem obedecer fluxo 

unidirecional, garantindo circulação segura para o 

público e com orientações sinalizadas; 

 O limite da capacidade de público dentro dos 

espaços físicos devem seguir as normas conforme as 

fases do Plano São Paulo, e com base em suas 

dimensões e capacidade de circulação de ar. 
 

ACESSIBILIDADE: 

 Para público de acessibilidade, o estabelecimento 

deve disponibilizar máscaras para leitura labial e luvas 

descartáveis para manipulação de obras tácteis 

liberadas ao toque do público; 

 Dispositivos de áudio descrição e similares, de uso 

compartilhado, serão higienizados após cada 

utilização. 
 

GRUPOS DE RISCO E FAMILIARES: 

 Grupos familiares ou de convivência podem ficar 

mais próximos entre si, devendo respeitar o 

distanciamento social dos demais visitantes; 

 Grupos de risco terão atendimento preferencial. 
 

SALAS DE PALESTRAS, ESTUDOS OU BIBLIOTECA: 

 Serão priorizados atendimentos por canais digitais e 

visitas mediadas agendadas; 

 Atendimentos presenciais só ocorrerão na impossibi-

lidade de suprir necessidade de forma on-line;  

 O período de permanência no espaço deverá será 

controlado para evitar aglomeração. 
 

 

        LEIS IMPORTANTES 

 

 É proibida a venda, oferta, fornecimento, entrega e 

permissão do consumo de bebida alcoólica, ainda 

que gratuitamente, aos menores de 18 anos; 

 É proibido o uso de cigarros e afins em ambiente de 

uso coletivo fechado ou parcialmente fechado. Há 

penalidades ao estabelecimento que permitir que 

seus clientes fumem nesses ambientes; 

 É proibido qualquer ato discriminatório por motivo de 

raça ou cor. Racismo é crime; 

 É crime a discriminação por motivo de gênero ou 

orientação sexual; 

 É crime a exploração sexual de menores. 
 

Ao sofrer ou presenciar esses atos, denuncie na 

Secretaria da Justiça e Cidadania. 
 

Fone: + 55 11 3291-2621 / 2624 

www.justica.sp.gov.br/index.php/contato/denun

cia-online 

 

 

 

 TELEFONES ÚTEIS 

 

100 DENUNCIA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENORES 

151 PROCON-SP 

156 CENTRAL DE ATENDIMENTO PMSP 

181 DISQUE-DENÚNCIA 

190/911 POLÍCIA MILITAR (EMERGÊNCIA) 

192 SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) 

+55 11 3120-4417 

DELEGACIA DE ATENDIMENTO AO TURISTA (DEATUR) 

 

                 INFORMAÇÕES TURISTICAS 

 

 
 

A Prefeitura de São Paulo disponibiliza 06 Centrais 

de Informação Turística em locais estratégicos 

que oferecem atendimento aos turistas, 

facilitando sua estada na cidade. As CITs 

promovem e divulgam os atrativos e serviços, 

inclusive em libras, além de disponibilizar também 

vans móveis de atendimento. 

 

CIT AEROPORTO DE CONGONHAS (desembarque) 

Av. Washington Luis, s/n – Vila Congonhas. 

+55 11 5090-9137 

CIT TERMINAL TIETÊ (desembarque) 

Av. Cruzeiro do Sul, 1800 – Santana. 

+55 11 2221-6616 

CIT PAULISTA 

Av. Paulista, 1853 – Bela Vista. 

+55 11 3288-8968 

CIT POLO ECOTURÍSTICO 

Av. Sen. Teotônio Vilela, 8000 – Cidade Dutra. 

+55 11 5925-2736 

CIT REPÚBLICA 

Praça da República, s/n – Centro. 

+55 11 3214-5607 

CIT AEROPORTO INTERNACIONAL (Terminal 2 – Lj 27) 

Av. Hélio Smidth, s/n – Aeroporto, Guarulhos. 

+55 11 2445-2825 
 

 

 

 

 

http://www.justica.sp.gov.br/index.php/contato/denuncia-online
http://www.justica.sp.gov.br/index.php/contato/denuncia-online
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     A cidade conta com uma rede integrada de transporte público (trens, metrô e ônibus). 

A Prefeitura disponibiliza o telefone 156 para tirar dúvidas sobre itinerários e horários. 

 

 METRÔ: http://www.metro.sp.gov.br/ 

 SPTRANS: https://www.sptrans.com.br/ 

 CPTM:  https://www.cptm.sp.gov.br/Pages/Home.aspx 

 EMTU: https://www.emtu.sp.gov.br/emtu/home/home.htm 

 

 
 

 

 

   

http://www.metro.sp.gov.br/
https://www.sptrans.com.br/
https://www.cptm.sp.gov.br/Pages/Home.aspx
https://www.emtu.sp.gov.br/emtu/home/home.htm
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MAPA DAS ATRAÇÕES TURÍSTICAS DA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE 

        

1 Mosteiro S  Bento 15 Estação e Praça da Luz 29 Museu da Cidade 43 Sala São Paulo 

2 Biblioteca Mario de Andrade 16 Estação Júlio Prestes 30 Museu da Língua Portuguesa 44 Largo Santa Ifigênia 

3 BM&F Mercadorias e Futuros 17 Estação Pinacoteca 31 Museu do Teatro Municipal 45 Praça do Patriarca 

4 Espaço Bovespa B-3 18 Faculdade de Direito USP 32 Praça Roosevelt 46 SESC 24 de Maio 

5 Catedral da Sé 19 Paço Anhangabaú 33 Largo do Paissandu 47 Shopping Ligth  

6 Casa  no 1 20 Galeria do Rock 34 Praça da República 48 Teatro Municipal 

7 Centro Cultural Banco Brasil 21 Galeria Olido 35 Câmara Municipal 49 Viaduto do Chá 

8 CIT – Informações turísticas 22 Obelisco aos Fundadores 36 Praça Clóvis Bevilácqua 50 Viaduto Sta Ifigênia 

9 Conjunto Cultural Caixa 23 Liceu de Artes e Ofícios 37 Palácio da Justiça 51 Comércio de Roupas 

10 Edifício Farol Santander 24 Marco Zero – Praça da Se 38 Palácio Indústrias - Museu Catavento 52 Comércio de Utilidades 

11 Edifício Copan 25 Mercadão Municipal 39 Palácio Matarazzo – Prefeitura  53 Comércio Eletrônicos 

12 Edifício Caetano de Campos 26 Monum. Duque de Caxias 40 Pátio do Colégio 54 Comércio Cerealista 

13 Edifício Itália 27 Museu de Arte Sacra 41 Pinacoteca do Estado 55 Comércio Vestidos Noiva 

14 Edifício Martinelli 28 Mirante Sampa Sky 42 Obelisco Piques – Lad Memória 56 Comércio. Equipamentos Inds. 
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     De acordo com o Observatório do Turismo e Eventos (OTE) da Prefeitura de São Paulo, a 

cidade de São Paulo realiza, em média, milhares de eventos em várias regiões da cidade. 

Em 2019, antes da pandemia, foram 1445 eventos. 
 

Principais eventos que contam com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Trabalho: 

 

ANIVERSÁRIO DE SÃO PAULO 
(Janeiro) 
 

 
 

Comemorado todo o dia 25 de janeiro, a cidade 

proporciona mais de 300 atividades, como shows, 

palestras, debates, cinema, dança, teatro, circo, 

programação infantil e roteiros de memória, em 

cerca de 150 pontos nas ruas e equipamentos 

culturais. 

 

ANO NOVO CHINÊS 
(fevereiro) 
 

 
 

A festa de comemoração do ano novo chinês é 

de cunho budista que atribui à cada ciclo um 

animal da tradição chinesa. O evento acontece 

no bairro da Liberdade e tem duração de 2 dias. 
 

Os participantes mergulham num universo repleto 

de apresentações de música, lutas marciais, 

danças como as do Leão e do Dragão, workshop 

de origami e de caligrafia chinesa além de 

barracas de artesanato e de comidas típicas. 

 

CARNAVAL PAULISTANO 
(fevereiro) 
 

 
 

O carnaval de São Paulo recebe milhares de 

turistas todos os anos.  Pelas ruas da cidade, do 

Tremembé ao Butantã, passando pela 

Consolação, Bela Vista, Barra Funda e Cambuci, 

bandas e blocos levam ao público alegria e muita 

animação com as tradicionais marchinhas. 
 

O Desfile das Escolas de Samba acontece no Polo 

Cultural Grande Otelo – Sambódromo Anhembi. 

 

MARCHA PARA JESUS 
(Maio) 
 

 
 

Um evento global, ocorrendo em cerca de 170 

países simultaneamente, a Marcha para Jesus 

no Brasil é organizada pela igreja evangélica 
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Renascer em Cristo que reúne evangélicos de 

várias denominações. 
 

De cunho religioso, no intuito de reafirmar sua fé 

em Jesus Cristo, caravanas de igrejas marcham 

com trios elétricos, ao som gospel, desde um 

determinado ponto da cidade até a Praça 

Campo de Bagatelle.  
 

No local, o evento segue com apresentações 

artísticas e musicais, orações, pregações e 

palestras, além da arrecadação de alimentos 

para doação às comunidades carentes. 
 

ARRAIAL DE SÃO PAULO 
(junho) 
 

 
 

 

A cidade reserva os finais de semana do mês de 

junho para receber as tradicionais festas juninas 

com eventos em torno de 80 atrações 

espalhadas por dezenas de locais. 
 

São: shows, arraiais, apresentações de 

manifestações culturais regionais do Brasil (forró 

e repente do Nordeste, música caipira e 

sertanejo do Sudeste e Centro-oeste, carimbó e 

Bumba meu boi do Norte e vanerão do Sul). 
 

FESTIVAL DO JAPÃO 
(julho) 
 

 
 

Realizado anualmente no pavilhão São Paulo 

Expo, o Festival é um dos maiores eventos de 

divulgação da cultura japonesa fora do Japão. 
 

Num clima de arte com exposições, músicas e 

danças típicas, o visitante pode acessar 

estandes das 47 províncias do Japão e saborear 

a culinária de cada região. 
 

Além disso, stands de 250 empresas de diversos 

segmentos expõem as principais novidades do 

mercado. 
 

LOLLAPALOOZA BRASIL 
(julho) 
 

 
 

Com edições desde 2012 o festival de música 

alternativa acontece anualmente em São Paulo. 

Gêneros como rock alternativo, heavy metal, 

punk rock, grunge e outros, além de 

performances de comédia, danças e estandes 

de artesanato estão entre as atrações. 
 

O evento, realizado no Autódromo de Interlagos, 

mescla apresentações de consagradas bandas 

nacionais e internacionais ao lado de novos e 

promissores artistas do cenário musical 

alternativo brasileiro. 

 

FESTA DE NSA SRA ACHIROPITA 
(agosto) 
 

 
 

Tradicional festa da paróquia católica de Nsa. 

Sra. Achiropita, no bairro do Bixiga que consiste 

propagação da devoção da santa com missa, 

novena, procissão e festas de rua com shows, 

sorteios, brincadeiras, quermesse, quadrilhas e 

comidas típicas. 
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TASTE OF SÃO PAULO 
(agosto) 
 

 
 

Nesta celebração anual da gastronomia, chefs de 

alguns dos melhores restaurantes da cidade 

preparam pratos sofisticados, com aulas, palestras 

sobre o tema.  
 

Visitantes participam de experiências únicas no 

universo gastronômico, além de conferir 

tendências, inovações e novos produtos de 

expositores para compra no varejo. 
 

FESTA DE SAN GENNARO 
(setembro) 
 

 
 

Tradicional festa da paróquia católica de San 

Gennaro, no bairro da Moóca, que consiste na 

propagação da devoção do santo com missa, 

procissão e festas de rua com shows, sorteios, 

brincadeiras, quadrilhas, quermesse e comidas 

típicas. 
 

PRIMAVERA GASTRONÔMICA 
(setembro) 
 

 
 

Com início em setembro de 2020, o Mercadão 

Municipal recebeu a primeira edição do evento 

Primavera Gastronômica. 
 

Na programação estão inseridas, além dos 

brunchs, palestras com chefs, intervenções 

artísticas, narração de histórias e performances no 

espaço de eventos e também nas ruas internas do 

local. 

 

SÃO PAULO OKTOBERFEST 
(outubro) 
 

 
 

 

Instalada na Vila Alemã, no Brooklin, a São Paulo 

Oktoberfest traz 200 horas de programação de 

classificação etária livre. 
 

São shows musicais com artistas de renome, 

danças tradicionais, desfiles, estandes com 

experiências, atrações especiais e apresentações 

multiculturais. 
 

Em atmosfera típica alemã, o visitante pode 

desfrutar do melhor da gastronomia alemã, 

chopes oficiais e artesanais, e isso, em longas 

mesas comunitárias. 

 

MARATONA INTERNACIONAL DE SÃO PAULO 
(outubro) 
 

 

 
 

 

Com largada na Praça Charles Miller (Estádio do 

Pacaembu) e chegada no Parque do Ibirapuera, 

a Maratona percorre mais de 42 Km entre ruas e 

avenidas da cidade de São Paulo. 
 

 A competição conta também com provas de 

25 km, 10 km e caminhada de 3 km. 
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FESTIVAL DO CAFÉ NO TRIÂNGULO SP 
(outubro) 
 

 
 

O evento leva os participantes a relembrarem a 

relação do café com a região do Triângulo SP, 

onde se encontram várias obras cafeeiras e 

algumas das melhores e tradicionais cafeterias da 

cidade. São promovidos workshops, palestras, 

drinks, combos especiais e dezenas de atrações 

artísticas com shows de vários estilos musicais, do 

blues à viola caipira. Entre os destaques também 

estão o “Tour do Café”, no prédio do Centro 

Cultural do Banco do Brasil. 
 

SÃO PAULO FASHION WEEK 
(outubro e abril) 
 

 
 

Como 5ª maior semana de moda do mundo e a 

maior da América Latina, a Fashion Week de São 

Paulo se consolidou como a melhor vitrine da 

indústria da moda brasileira agregando num só 

ambiente estilistas, grifes, super modelos, grandes 

mídias, celebridades, investidores, consumidores e 

compradores do setor. A Fashion Week acontece 2 

vezes – no início e no final de cada ano. 
 

GRANDE PRÊMIO SÃO PAULO DE FÓRMULA 1 
(novembro) 
 

 
 

Com o contrato renovado com a cidade de São 

Paulo até 2025, o Grande Prêmio São Paulo de 

Fórmula 1 se destaca como o maior evento 

automobilístico do Brasil, atraindo a atenção do 

mundo ligado nesta modalidade de esporte. 
 

O Autódromo de Interlagos também é palco de 

outras modalidades de competição: Stock Car, 

Campeonato Paulista (nas categorias Fórmula Vee 

e Old Stock Race), além de eventos como 

Arrancada, encontros de carros antigos e 

modificados, track days entre outros. 

 

SALÃO INTERNACIONAL DO AUTOMÓVEL 
(Novembro) 
 

 
 

Com 56 anos de sucesso, o tradicional Salão 

Internacional do Automóvel de São Paulo se inova 

e faz sucesso a cada edição. O evento é um 

verdadeiro espetáculo de lançamentos, atrações, 

experiências e interações marcantes, que 

conectam as grandes marcas nacionais e 

estrangeiras aos apaixonados por carros. 
 

Atualmente, o Salão acontece no São Paulo Expo, 

zona sul da cidade e é organizado pela ANFAVEA 

e pela Reed Exhibition. 

 

CORRIDA INTERNACIONAL SÃO SILVESTRE 
(dezembro) 
 

 
 

Corrida de rua realizada anualmente na cidade 

de São Paulo em 31 de dezembro. Seu nome é 

uma homenagem à data de morte do Papa 

silvestre da Igreja Católica canonizado neste 

mesmo dia. 
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A competição é mista com milhares de atletas 

inscritos de todo o mundo. O circuito percorre em 

torno de 15 km de ruas e avenidas da cidade. Os 

atletas cadeirantes e portadores de outros tipos de 

deficiência têm largadas específicas na 

competição, e só depois é permitida a largada 

das elites feminina e masculina e do pelotão geral. 

 

VIRADA CULTURAL 
(dezembro) 
 

 
 

Evento anual promovido pela cidade de São Paulo 

desde 2005 com apoio de vários parceiros artísticos 

e institucionais. São 24 horas ininterruptas de 

eventos culturais, espetáculos musicais, peças de 

teatro, exposições de arte e história entre outros. 
 

A Virada Cultural estimula o convívio social 

promovendo a arte em diversos pontos espalhadas 

por toda a cidade onde é possível assistir os mais 

diversos espetáculos. 

 

JORNADA DO PATRIMÔNIO 
(dezembro) 
 

 
 

Criado pela Secretaria Municipal de Cultura e o 

Departamento do Patrimônio Histórico, o evento 

acontece aos finais de semana. 
 

Faculta à população o acesso a diversas ações 

como intervenções artísticas, roteiros de memória 

temáticos, passeios, visitação de imóveis históricos 

tombados, exposições, oficinas, música, teatro e 

poesia. 

 

Com as envolventes atrações, os visitantes seguem 

mergulhados na identidade dos diferentes grupos 

sociais presentes em todos os territórios da capital 

paulista. 

 

FESTIVAL DE NATAL DE SÃO PAULO 
(dezembro) 
 

 
 
O mês de dezembro é marcado por atrações 

natalinas tradicionais no Perímetro do Triângulo, 

centro antigo da cidade de São Paulo. 

 

Os destaques são: a árvore gigante de Natal; casa 

do papai Noel; projeções de luzes e cores em 

prédios do Centro Histórico; Presépio Gigante; Cine 

360º e pista de patinação no gelo entre outros 

 

RÉVEILLON PAULISTANO 
(dezembro) 
 

 

 
O réveillon paulistano atrai milhões de pessoas 

para assistirem a passagem do ano com muito 

show musical, e o tradicional espetáculo de luzes e 

queima de toneladas de fogos. 

 

O espetáculo acontece na Avenida Paulista e 

pode ser acompanhado em grandes painéis de 

LED dispostos ao lado do palco e em outros 

pontos, além de torres de som instaladas por toda 

a extensão da avenida. 
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A cidade de São Paulo conta com 126 parques com muita área verde e 

muita diversidade de espécies de fauna e flora, espaços 

excelentes para lazer, esporte e entretenimento. 

 

PARQUE LINEAR DA CONSCIÊNCIA NEGRA 
 

 
 

Localizado no extremo Leste de São Paulo, o 

segundo maior parque da cidade, com área de 

162.678 m², foi inaugurado em 2009, concebido 

para minimizar os impactos da alta taxa de 

ocupação sobre rios e córregos. Seu nome é 

uma homenagem aos moradores de seu 

entorno, na sua maioria afrodescentes. 
 

Abriga remanescentes da Mata Atlântica 

preservada, com brejos nascentes do Córrego 

Itaquera e outros trechos em estágio inicial de 

regeneração, florestas de reflorestamento e 

área ajardinada com arborização recente. No 

dia da inauguração foi plantado um baobá, 

árvore de origem africana de grande 

longevidade. 
 

Em sua biodiversidade de flora estão registradas 

espécies vasculares, das quais algumas 

ameaçadas de extinção. Em sua fauna foram 

observadas 113 espécies entre insetos, anfíbios, 

répteis, pequenos mamíferos e aves. 
 

O Parque disponibiliza quiosques, pista para 

caminhada, parque infantil, mesa para jogos, 

trilhas, academia de musculação e área para a 

prática de capoeira, dança e apresentações 

culturais com vista para a nascente do Córrego 

Itaquera. 
 

Possui Conselho Gestor que garante a 

participação popular no planejamento, 

gerenciamento e fiscalização das atividades, 

envolvendo a comunidade na discussão 

consultiva das políticas públicas e questões 

socioambientais. 
 

INFORMAÇÕES: 

R José Francisco Brandão, 330 – Cidade Tiradentes. 

tiradentes@prefeitura.sp.gov.br 

+55 11 2285-1940 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_a

mbiente/parques/regiao_leste/index.php?p=17396 

 

PARQUE ECOLOGICO DO TIETÊ 
 

 
 

Localizado na Zona Leste da cidade e com 14 

milhões de m2, o parque prima pela pesquisa e 

preservação da fauna e flora da várzea do rio 

Tietê, proporcionando atividades culturais, visando 

a educação ambiental. 
 

Conta com um Centro de Educação Ambiental, 

Centro Cultural, o Museu do Tietê, uma biblioteca e 

o Centro de Recepção de Animais Silvestres, que 

abriga 2 mil animais apreendidos ou doados.  
 

A infraestrutura oferece atividades recreativas, 

esportivas e de lazer: pistas de bicicross, atletismo, 

trilhas, ciclovia, quadras poliesportivas, campos de 

futebol, beisebol, conjunto aquático, academia, 

playground, teatro de arena, anfiteatro, quiosques, 

lago com pedalinho, vestiários e ambulatório. 
 

 

INFORMAÇÕES: 

www.daee.sp.gov.br 

Rua Guirá Acangatara, 70 – Engenheiro Goulart. 

+55 11 2958-1477 

ouvidoriadaee@sp.gov.br 
 

 

 

   

mailto:tiradentes@prefeitura.sp.gov.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_leste/index.php?p=17396
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_leste/index.php?p=17396
http://www.daee.sp.gov.br/
mailto:ouvidoriadaee@sp.gov.br
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PARQUE DO IBIRAPUERA 
 

 

 
 

O Ibirapuera, projetado pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer, é o mais importante parque urbano 

de São Paulo. Três lagos artificiais e interligados 

ocupam 1,6 milhão de m2 de lazer e 

entretenimento. Possui ciclovia, 13 quadras 

iluminadas, pistas de corrida, passeio e áreas 

abertas para shows. 
 

Abriga prédios públicos, um planetário, ginásio 

de esportes, Museu de Arte Moderna, Museu 

Afro Brasil, Auditório Ibirapuera, Auditório OCA, o 

Pavilhão da Bienal e o Pavilhão Japonês. 
 

 

INFORMAÇÕES: 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio

_ambiente/parques/regiao_sul/index.php?p=14062 

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Ibirapuera. 

+55 11 3889-3000 

faleconosco@urbiaparques.com.br 
 

PARQUE DO CARMO 
 

 

 
 

O Parque do Carmo tem 1,5 milhão de m². O 

bosque tem cerca de 6 mil árvores, lagos 

naturais e diversas espécies de animais. 
 

O visitante conta várias atrações e atividades 

culturais e de lazer: monjolo, lagos, anfiteatro 

natural, aparelhos de ginástica, campos de 

futebol, ciclovia, pista de Cooper, playgrounds, 

quiosques, gramado para piquenique, 

churrasqueiras e redário. 
 

Funcionam no local o Planetário Prof. Acácio 

Riberi com programações sobre astronomia, o 

Museu do Meio Ambiente, o Viveiro Arthur Etzel, 

o Bosque da Leitura e o monumento à 

Imigração Japonesa e a Imperdível a Festa das 

Cerejeiras, que comemora a florada da árvore 

símbolo do Japão. 
 

INFORMAÇÕES: 
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_a

mbiente/parques/regiao_leste/index.php?p=5734 

Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 – Itaquera. 

+55 11 2748-0010 / 2746-5001 

svma@prefeitura.sp.gov.br 
 

JARDIM BOTÂNICO 
 

 

 
 

São 143 hectares com várias espécies vegetais, 

num conjunto arquitetônico-cultural onde se 

destacam: o Museu, com amostras de plantas 

da flora brasileira, coleção de produtos extraídos 

de plantas e representações de ecossistemas do 

Estado, mais 2 estufas que abrigam plantas 

típicas da Mata Atlântica e exposições 

temporárias, além do Jardim de Lineu, portão 

histórico de 1894, e o marco das nascentes do 

riacho Ipiranga. 
  

O Instituto de Botânica dispõe de uma 

biblioteca com cerca de 6.400 livros e 

privilegiado acervo botânico. 
 

INFORMAÇÕES: 
www.ibot.sp.gov.br/jardim/tour%20virtual/index.html 

Av. Miguel Stéfano, 3.687 – Água Funda. 

+55 11 5067-6000 

faleconosco@ibot.sp.gov.br 
 

PARQUE DA JUVENTUDE 
 

 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_sul/index.php?p=14062
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_sul/index.php?p=14062
mailto:faleconosco@urbiaparques.com.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_leste/index.php?p=5734
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_leste/index.php?p=5734
mailto:svma@prefeitura.sp.gov.br
http://www.ibot.sp.gov.br/jardim/tour%20virtual/index.html
mailto:faleconosco@ibot.sp.gov.br
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O Parque da Juventude, localizado no bairro de 

Santana, zona norte, foi concebido para ser um 

complexo cultural, recreativo e esportivo em 

substituição ao Complexo Penitenciário 

Carandiru.  
 

Com uma área de 240.000 m², possui ampla 

área verde para lazer, entretenimento e práticas 

de esporte, com quadras, pista de skate, 

equipamentos de ginástica, pista para 

caminhadas e trilhas. 
 

Abriga, ainda, a Biblioteca São Paulo, com mais 

de 35 mil títulos, e o Acessa São Paulo, programa 

de inclusão digital do governo estadual, além 

de espaço aberto para shows e eventos e a 

passarela elevada junto às muralhas e ruínas do 

antigo presídio. 
 

 

INFORMAÇÕES: 

www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpp/p

arque-da-juventude 

Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 – Santana. 

+55 11 2089-8600 

pejuventude@ambiente.sp.gov.br 

 

PARQUE DO JARAGUÁ 
 

 

 
 

Localizado numa área de 492 hectares, o 

Parque abriga remanescentes de Mata 

Atlântica da Região Metropolitana de São 

Paulo, tendo como característica marcante o 

Pico do Jaraguá, com altitude de 1.135 metros, 

avistado de vários pontos da cidade. 
 

Dentre as atrações, estão o viveiro de mudas 

nativas e a sede da antiga fazenda do ciclo do 

ouro, o casarão Afonso Sardinha e senzala, 

construídos por volta de 1580 e as trilhas que 

proporcionam a observação de espécimes 

nativos de flora e fauna.  
 

O Parque dispõe de áreas de piquenique, lago, 

nascente com bica d’água, churrasqueiras 

playground, quadra poliesportiva, montanhismo, 

rapel, escalada, especialmente o acesso ao 

topo do pico a pé (pela trilha do Pai Zé) e de 

bicicleta ou de carro pela Estrada Turística. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/parque

-estadual-jaragua/ 

Rua Antônio Cardoso Nogueira, 539 – Jaraguá. 

+55 11 3943-5222 / 3941-2162 

pe.jaragua@fflorestal.sp.gov.br 
 

PARQUE VILA LOBOS 
 

 
 

Localizado em Pinheiros, zona oeste da cidade, 

o Parque abrange uma área recuperada de 

732.000 m², com mais de 35 mil árvores com 

diversidade de mais de 150 espécies, a maioria 

nativa. 
 

Entre bosques, alamedas, jardins e gramados 

para o lazer ao ar livre, o parque possui ciclovia, 

quadras, campos de futebol, playground e um 

bosque com espécies de Mata Atlântica. A área 

de lazer inclui aparelhos para ginástica, pista de 

Cooper, de patins e skate, tabelas de street 

basketball, anfiteatro aberto, área para shows, 

sanitários e lanchonete. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpp/p

arque-villa-lobos-candido-portinari 

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Pinheiros. 

+55 11 2683-6302 

pvl@ambiente.sp.gov.br 

 

PARQUE DA VILA GUILHERME – TROTE 
 

 
 

http://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpp/parque-da-juventude/
http://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpp/parque-da-juventude/
http://www.guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/parque-estadual-jaragua/
http://www.guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/parque-estadual-jaragua/
mailto:pe.jaragua@fflorestal.sp.gov.br
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpp/parque-villa-lobos-candido-portinari/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpp/parque-villa-lobos-candido-portinari/
mailto:pvl@ambiente.sp.gov.br
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O atual “Parque da Vila Guilherme–Trote”, 

reinaugurado em 2006, situa-se no bairro de Vila 

Guilherme, zona norte da cidade e ocupa uma 

área verde de 185.000 m2 que pertencia ao 

antigo “Club Hypico Paulista” (1937) e 

posteriormente à “Sociedade Paulista de Trote” 

(1944), que mantinha competições de hipismo 

(trote) em sua pista. 
 

É o primeiro parque da cidade totalmente 

adaptado para pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida. Sua Infraestrutura oferece: 

churrasqueiras, aparelhos de ginástica, pista de 

Cooper, ciclovia, bicicletário, playground, 

quadras poliesportivas, jardins, gramados e 

bosques para caminhada acessível (sem 

desníveis e com corrimão), “Trilha dos Sentidos” 

(para deficientes visuais), “Trilha das aves”, 

Centro de Convenções para eventos e 

atividades sócio-culturais. 
 

O registro da Fauna soma 88 espécies, sendo 67 

de aves e 11 de borboletas. Da Flora 109 

espécies. O projeto da Prefeitura prevê a 

instalação de equipamentos para atividades de 

equoterapia e iniciação à equitação, 

preservando a temática do parque. 
 

INFORMAÇÕES: 
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_a

mbiente/parques/regiao_norte/index.php?p=143407 

Rua São Quirino, 905 – Vila Guilherme. 

+55 11 2905-0165 / 5187-0100 / 0101 

parque_trote@hotmail.com 

 

PARQUE TENENTE SIQUEIRA CAMPOS – TRIANON 
 

 
 

No coração da cidade, em plena Avenida 

Paulista o parque abriga um resquício 

remanescente da Mata Atlântica original, com 

um acervo heterogêneo de mais de 70 espécies 

de árvores centenárias, entre elas, o pau-brasil e 

o pinheiro-do-paraná (araucária), ameaçadas 

de extinção, além da fauna com 34 espécies de 

aves e 8 espécies de borboletas. 
 

Destaques para obras de artes relevantes, além 

da escultura “Fauno”, de Brecheret, e a 

“Aretusa”, de Francisco Leopoldo Silva. 

 

A infraestrutura oferece equipamentos de 

ginástica, sanitários, rampa de acessibilidade, 

playgrounds e a Trilha do Fauno.  
 

INFORMAÇÕES: 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio

_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php

?p=5773 

Rua Peixoto Gomide, 949 – Cerqueira César. 

+55 11 3253-4973 / 3289-2160 

parquetrianon@prefeitura.sp.gov.br 
 

PARQUE ALFREDO VOLPI 
 

 
 

O Parque ocupa uma área de 142.000 m², no 

bairro do Morumbi. Pelas trilhas rústicas usadas 

para caminhadas os visitantes podem contemplar 

variadas espécies de animais e plantas da mata 

nativa preservada, e três lagos, em diferentes 

níveis, alimentados por uma nascente natural. 
 

O parque possui infraestrutura para prática de 

atividade física, com pista de Cooper, aparelhos 

de ginástica, além de playground, praças de 

piquenique, rede wi-fi e paraciclo. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio

_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php

?p=5729 

Av. Eng. Oscar Americano, 480 – Morumbi. 

+55 11 3031-7052 

pqalfredovolpi@gmail.com 
 

PARQUE DA ACLIMAÇÃO 
 

 

 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_norte/index.php?p=143407
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_norte/index.php?p=143407
mailto:parque_trote@hotmail.com
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=5773
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=5773
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=5773
mailto:parquetrianon@prefeitura.sp.gov.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=5729
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=5729
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=5729
mailto:pqalfredovolpi@gmail.com
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O Parque da Aclimação se localiza numa área 

arborizada de mais de 112.000 m2 no bairro da 

Aclimação. Ao centro possui um lago natural, 

com uma pista para Cooper e para caminhada 

ao seu redor, de onde se pode contemplar 

várias espécies de aves, peixes, insetos e 

pequenos mamíferos.  
 

Proporciona aparelhos para ginástica, 

playground, paraciclo, espaço para piquenique, 

campo de futebol, quadras de vôlei e basquete, 

uma concha acústica, jardim japonês com 

espelho d’água, Biblioteca Temática de Meio 

Ambiente e wi-fi. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio

_ambiente/parques/regiao_centrooeste/?p=5728 

Rua Muniz de Souza, 1.119 – Aclimação. 

+ 55 11 3208-4042 

vilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br 

 

BORBOLETÁRIO DE SÃO PAULO 
 

  
Originalmente denominado “Águias da Serra”, o 

“Borboletário de São Paulo” se localiza na zona 

extremo sul da cidade. Considerado o maior do 

país, dedica-se à educação e à preservação 

ambiental, sobretudo pelo respeito, carinho e a 

admiração por esse inseto tão incrível e 

fascinente. 
 

No “Jardim da Atração”, banners detalham o 

processo da metamorfose das borboletas, sendo 

possível acompanhar o trabalho de cuidado das 

lagartas no “Laboratório” e observar as 

borboletas nascendo e se desenvolvendo. 

 

Já no “Telado das Borboletas” é possível ter uma 

experiência de perto com as fases da borboleta 

num contato real com ovos, pupas, lagartas e 

até segurá-las na mão. 
 

O parque dispõe de diversas atrações e 

atividades esportivas e de lazer: trilhas na mata, 

pesca esportiva, campos de futebol, vôlei de 

areia, minigolfe com 8 buracos e diferentes 

obstáculos, piscina de lama (proporciona 

experiência sensorial única), o labirinto verde 

gigante com mais de 300 m2, passeio de 

caiaques, oficina de Circo e de foguete (projeto 

de estudo aerodinâmico da NASA), restaurante 

integrado com a natureza, banho e vestiário. 

 

INFORMAÇÕES: 

www.borboletariodesaopaulo.com.br 

Estrada da Ponte Alta, 4.300 – Engenheiro Marsilac. 

+55 11 2908-0125 

reservas@borboletarioaguiasdaserra.com.br 

 

PARQUE DA ÁGUA BRANCA 
 

 
 

 

O Parque Doutor Fernando Costa, conhecido 

como “Água Branca”, fica na Zona Oeste da 

cidade numa área de 137.000 m2, tombado 

como patrimônio cultural, histórico, 

arquitetônico, turístico, tecnológico e 

paisagístico. 
 

O Parque conserva características que remetem 

ao ambiente rural, com presença de animais 

como galos, galinhas, gansos e pavões e abriga 

exposições periódicas de gado.  
 

No parque, encontram-se nascentes e árvores 

típicas de mata atlântica, a Trilha do Pau Brasil, 

tanque de carpas, lago, área de piquenique, 

playground, academia, teatro, espaço para 

leitura, o Museu Geológico, a Casa de Caboclo 

(réplica de residência rural), aquário e relógio do 

sol, arena hípica para eventos, equitação e 

espaço de exposições e feiras. 
 

 

INFORMAÇÕES: 

www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpp/p

arque-agua-branca 

Av. Francisco Matarazzo, 455 – Barra Funda. 

+55 11 3803-4200 

peaguabranca@sp.gov.br 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/?p=5728
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/?p=5728
mailto:vilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br
http://www.borboletariodesaopaulo.com.br/
mailto:reservas@borboletarioaguiasdaserra.com.br
http://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpp/parque-agua-branca/
http://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpp/parque-agua-branca/
mailto:peaguabranca@sp.gov.br
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PARQUE ECOLÓGICO GUARAPIRANGA 
 

 
 

Situado nas margens da represa Guarapiranga, 

zona sul da cidade, numa área de 330 hectares, 

o Parque tem como objetivo fundamental 

preservar a fauna e flora existente na região, 

além de despertar a consciência ambiental nos 

visitantes. 
 

São 250 hectares com trilhas em meio à 

vegetação nativa, replantada e remanescentes 

de Mata Atlântica, lago paisagístico, diversas 

atividades de esporte e lazer, brinquedoteca, 

além dos programas de educação ambiental 

que incluem biblioteca, diversas oficinas e a 

visita ao Museu do Lixo. 
 

 

INFORMAÇÕES: 

www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpp/p

arque-ecologico-do-guarapiranga 

Estrada do Riviera, 3.286 – Guarapiranga. 

+55 11 5517-6707 

pequarapiranga@ig.com.br 

 

HORTO FLORESTAL 
 

 
 

O Instituto Florestal, administrado pelo governo 

do Estado é pioneiro na adaptação e 

desenvolvimento de plano de manejo de áreas 

naturais, administrando 851.910 hectares de 

florestas abrigadas em 86 unidades de 

conservação, reservas e parques, entre eles, o 

Horto Florestal. 
 

Ao pé do Cinturão Verde da Cidade (Serra da 

Cantareira), o Horto possui 73,7 hectares de área 

destinados à visitação com rica 

representatividade da biodiversidade da Mata 

Atlântica e espécies da fauna como tucanos, 

maritacas, esquilos e capivaras, lagos, bicas, 

ilhas, trilhas, mirante, áreas de piquenique, 

playground, quadras poliesportivas, campos de 

futebol, academias, pista para caminhada e 

ciclovia. 
 

Outras atrações: Palácio de Verão, Museu 

Florestal, palco para eventos, Estação Vida, 

biblioteca com 10.721 volumes, e o Polo Eco, 

que desenvolve programas sócio ambientais. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpp/p

e-alberto-lofgren 

Rua do Horto, 931 – Horto Florestal. 

+55 11 2231-8555 – Ramais: 2028 / 2182 / 2056 

peal@if.sp.gov.br 

 

PARQUE DA LUZ 
 

 
 

A Praça da Luz, ao lado da majestosa Estação 

Ferroviária da Luz, é o mais antigo parque 

público da cidade, numa área de 113.400 m2. 
 

O parque possui espelhos d’água, gruta com 

cascata, aquário subterrâneo, equipamento de 

ginástica, pista de Cooper, paraciclo, áreas de 

estar, sanitários acessíveis, mirante, ponto de 

bonde, lagos, chafariz, coreto, playground, 

exposição permanente de esculturas e a “Casa 

do Administrador” transformado em Museu. 

Diversos eventos também são realizados no 

espaço para apresentações. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio

_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php

?p=5757 

Praça da Luz, s/n – Bom Retiro 

+55 11 3227-3545 

gabinetese@smsub.prefeitura.sp.gov.br 
 

http://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpp/parque-ecologico-do-guarapiranga/
http://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpp/parque-ecologico-do-guarapiranga/
mailto:pequarapiranga@ig.com.br
http://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpp/pe-alberto-lofgren/
http://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpp/pe-alberto-lofgren/
mailto:peal@if.sp.gov.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=5757
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=5757
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=5757
mailto:gabinetese@smsub.prefeitura.sp.gov.br
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Os Polos Ecoturísticos de São Paulo se localizam nos extremos, sul e norte da cidade e formam ‘Cinturões 

Verdes’, remanescentes de Mata Atlântica, criados para preservação ambiental e fortalecimento 

do ecoturismo como fator de desenvolvimento econômico sustentável e social. 
 

POLO ECOTURÍSTICO DA CANTAREIRA 
 

 
 

Cantareira é o nome dado a Serra pelos tropeiros, que 

faziam comércio entre São Paulo e outras regiões do 

país, nos Séculos XVI e XVII. Devido à grande quantidade 

de nascentes e córregos da região, era costume 

armazenar água em cântaros de barro, acondicionados 

nas prateleiras das chamadas ‘Cantareiras’. 
 

Inaugurado em 1962, o Parque abriga importante 

remanescente da Mata Atlântica, classificado como 

uma das maiores florestas urbanas nativas do mundo e 

declarado parte da Reserva da Biosfera do Cinturão 

Verde da cidade de São Paulo pela UNESCO em 1994. 
 

Está localizado na zona norte da cidade numa área de 

79,17 km², integrando 6 subprefeituras da região (Perus, 

Casa Verde-Cachoeirinha, Jaçanã-Tremembé, Santana-

Tucuruvi, Pirituba–Jaraguá e Freguesia do Ó-Brasilândia) 

e 3 municípios vizinhos (Mairiporã, Guarulhos, e Caieiras). 
 

Sua criação visa assegurar a proteção de seus 

mananciais, córregos e cachoeiras e preservação de 

sua exuberante flora, rica em espécies nativas, e da 

fauna com grande variedade de aves, repteis, insetos e 

mamíferos, inclusive ameaçadas de extinção. 
 

Há apenas 10 km do marco zero da cidade (praça da 

Sé), o Núcleo Pedra Grande oferece ao visitante o 

contato direto com a Mata Atlântica. Outros núcleos 

fazem parte da extensão: Águas Claras, Engordador e 

Cabuçu. Dispõe de opções de trilhas como a ‘Das 

Figueiras’ (920m), ‘Da Bica’ (1.381m), ‘Do Bugio’ (370m), 

‘Da Pedra Grande’ (9.500m - ida e volta), pela antiga 

estrada de asfalto preservado onde um grande 

afloramento rochoso de granito permite uma bela vista 

panorâmica da cidade. A trilha também dá acesso ao 

‘Lago das Carpas’ e ao ‘Museu da Pedra Grande. 
 

A região possui infraestrutura com espaços de lazer – 

quadras poliesportivas, campos de futebol, esportes 

radicais, ciclovia, áreas de piquenique, quiosques e 

playgrounds. O Polo também é rico em patrimônio 

histórico e cultural, abrangendo o território Indígena 

Guarani (no Jaraguá). A administração desenvolve 

economia sustentável, gerando empregos e negócios 

nas comunidades no âmbito da conservação ambiental 

e atividade turística e programas de atendimento 

monitorado a visitantes. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/parque-

estadual-cantareira/ 

Rua do Horto, 1.799 – Horto Florestal 

+55 11 2203-3266 / 2203-0115 

pe.cantareira@fflorestal.sp.gov.br 
 

POLO ECOTURÍSTICO DE PARELHEIROS 
 

 
 

O Polo ocupa uma área de mais de 400 km² (28% da 

área da cidade) no extremo sul da cidade. Abrange os 

distritos de Parelheiros, Marsilac, Grajaú e ilha do Bororé, 

ocupando Áreas de Proteção Ambiental Bororé-Colônia 

e Capivari-Monos.  
 

A região faz parte do cinturão verde da serra do Mar, 

integrante da reserva de biosfera de Mata Atlântica 

reconhecida pela UNESCO. Abriga território Indígena 

denominado Tenondé Porã, de uso exclusivo do povo 

Guarani. 
 

O Polo é composto por parques, represas, rios, 

cachoeiras, mirantes, pesqueiros, marinas, contando 

com uma série de rotas e trilhas que permitem a prática 

de atividades radicais como o remo e o cicloturismo em 

meio a exuberante Mata Atlântica.  
 

Há, ainda, atrativos culturais e históricos ligados aos 

colonizadores locais de origem alemã, sítios de 

agricultura orgânica e comunidades indígenas. Abriga 

um borboletário, oferece passeios de escuna, além de 

clubes e centros de interesse religioso (Solo Sagrado e 

Ase Ilê do Hozooane). O visitante encontra guia ou 

agente turístico no próprio posto local. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.eco.cidadedesaopaulo.com/ 

Av. Senador Teotônio Vilela, 8.000 – Parelheiros 

+55 11 5925-2736 

parelheiros@prefeitura.sp.gov.br 

 

   

http://www.guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/parque-estadual-cantareira/
http://www.guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/parque-estadual-cantareira/
mailto:pe.cantareira@fflorestal.sp.gov.br
http://www.eco.cidadedesaopaulo.com/
mailto:parelheiros@prefeitura.sp.gov.br
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A cidade de São Paulo conta com muitos espaços públicos e privados (ginásios, quadras, 

campos, estádios, arenas e autódromo) para a prática dos mais variados tipos de esporte e 

competições. 

 

ESTÁDIO ALLEGRA PACAEMBU 
 

 
 

Originalmente, Estádio Municipal Paulo Machado 

de Carvalho, em homenagem ao empresário e 

advogado que comandou a delegação brasileira 

na conquista das Copas de 1958 e 1962, o 

‘Pacaembu’ foi Inaugurado na década de 1940, 

considerado, na época, o mais moderno estádio 

da América do Sul. 

Localizado na zona central da cidade, o estádio 

tem capacidade para 70 mil espectadores. Sediou 

a Copa do Mundo de 1950. Pelo seu estilo Art 

Déco, teve seu edifício tombado pelo 

CONDEPHAAT em 1998. Em 2020, a Prefeitura 

passou a gestão estádio à empresa Alegra, 

vencedora da licitação para exploração do 

estádio e complexo esportivo por 35 anos. 

O Complexo oferece: ginásio poliesportivo, piscina 

olímpica, quadras de tênis, futsal e vôlei, salas de 

ginástica, pistas de Cooper, salão nobre para 

eventos e cerimônias, galeria de arte, o ‘BUBU 

Restaurante’, com ambiente agradável e 

decoração moderna e aconchegante, a ‘Loja 

Futebol Superstore’, que oferece camisas de times, 

bolas, acessórios e produtos ligados ao futebol e 

posto médico. 

Abriga também o Centro de Referência do Futebol 

Brasileiro (sob administração da Prefeitura), o 

‘Museu do Futebol’, com acervo de documentos, 

objetos, entrevistas, fotografias, áudios, trabalhos 

acadêmicos sobre a importância do Futebol na 

cultura brasileira e uma biblioteca. 

Destaque para a midiateca, com acervo de livros 

sobre clubes, campeonatos, copas do mundo e 

olimpíadas, biografias de técnicos e dirigentes, 

filmes, catálogos e documentários em CDs e DVDs 

(mais de 600), curta metragens, entrevistas de 

história oral, álbuns de figurinhas fac-símiles, desde 

1940, originais, desde 1970 e coleção de periódicos 

(Placar, El Gráfico, Manchete Esportiva, Sport 

Ilustrado, Gazeta Esportiva, Revista do Esporte). 

Ao todo, mais de 14 mil itens, em um espaço que 

conta com bancadas para leitura, wi-fi e 

computadores de uso compartilhado. 

INFORMAÇÕES: 

www.museudofutebol.org.br 

www.allegrapacaembu.com 

Praça Charles Miller, s/nº - Pacaembu 

+55 11 3539.8345 / 3664-4650 / 3848 / 0800 777 5677 

contato@museudofutebol.org.br 

atendimento@allegrapacaembu.com 
 

NEO QUÍMICA ARENA 
 

 
 

O centenário Sport Clube Corinthians Paulista foi 

fundado em 1910 e é um dos maiores clubes de 

futebol do país. Atualmente com mais de 4 milhões 

de torcedores, o time tem uma trajetória histórica 

de grandes lutas e grandes vitórias. 

Inaugurou o novo ‘Arena Corinthians’ (ou 

Itaquerão), na zona leste da cidade, com 

capacidade para 49 mil espectadores, em 2014. 

Sediou a cerimônia de abertura e vários torneios 

da Copa do Mundo FIFA 2014. Neo Química Arena 

é sua nova identidade pelos investimentos da 

empresa no Clube. O estádio, palco de grandes 

shows e eventos como torneios de futebol dos 

Jogos Olímpicos Rio 2016 e da Copa América 2019. 

Com um projeto arrojado, em formato retangular, 

que aproxima mais a torcida do campo, o estádio 

oferece vários espaços com opções de lazer e 

entretenimento: camarotes coorporativos; business 

 

   

http://www.museudofutebol.org.br/
http://www.allegrapacaembu.com/
mailto:contato@museudofutebol.org.br
mailto:atendimento@allegrapacaembu.com
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longe, com varanda panorâmica e buffet; Arena 

Pop, com shows intimistas, open bar e open food; 

Arena Kids, com estações de videogame, 

brinquedos de montagem, infláveis e labirinto, 

jogos de mesa e quadra de futebol Society; 

Fielzone, com choperia, música, make-up, 

fliperama, shows de stand-up,  resenha com ex 

jogadores, tarde de autógrafos, festas e baladas 

noturnas; Camarote Fiel Torcedor, com terraço, 

serviço de alimentação e música ao vivo; 

Academia para ginástica, dança, luta e 

relaxamento; Clínica de Saúde; Arena Ronaldo, 

com quadra de futebol e basquete: Studio Ensõ, 

espaço de beleza e estética; Museu do Povo, que 

exibe  relíquias da história do time e a Tirolesa 

Seloko, com 50 mts de altura e possibilita saltar 

durante o jogo num percurso de 200 mts.  

INFORMAÇÕES: 

www.neoquimicaarena.com.br 

Avenida Miguel Ignácio Curi, 111 – Itaquera. 

+ 55 11 3152-4001 / 2095-3000 

contatoarena@sccorinthians.com.br 

 

ESTÁDIO DO MORUMBI 
 

 
  

A agremiação ‘São Paulo Futebol Clube’ foi 

fundada em 1930. Acumula muitos títulos no 

Campeonato Brasileiro e revelou inúmeras 

celebridades no esporte nacional e internacional. 

Cícero Pompeu de Toledo é o nome conferido ao 

Estádio do time Tricolor em homenagem ao 

‘eterno presidente’ que levou o time à Campeão 

Paulista em 1948, 1949, 1953 e 1957. 

O Estádio, tombado pelo Conpresp, foi Inaugurado 

em 1960 e concluído em 1970. Tem capacidade 

para 66 mil espectadores (maior estádio particular 

do Brasil) e se localiza no Morumbi, zona sul. 

Palco de grandes shows, eventos e espetáculos 

esportivos da cidade, o complexo oferece, através 

da “Passaporte FC”, visitas monitoradas através 

dos corredores e da história do Estádio, que se 

confunde com a própria trajetória do Tricolor. O 

visitante pode acessar: o ‘Memorial’, que abriga os 

troféus, objetos pessoais e retratos de jogadores 

famosos, a história do Estádio e das conquistas do 

clube; Biblioteca (com acervo de 5.500 títulos), 

hemeroteca e gibiteca; o ‘Concept Hall’, área 

nobre multiuso com espaços para entretenimento, 

negócios e lazer que mantém a Megaloja da 

Under Armour, o Santo Paulo Bar, a Livraria Nobel, o 

Espaço Nestlé, a Sala Raí, o Stadium Eventos, o 

Fantastic World Buffet, a loja São Paulo Mania, a 

academia Companhia Athletica, a agência de 

turismo Passaporte FC, o Copa Restaurante, o 

restaurante Koji, o camarote Espaço Unyco. 

Possui ainda ‘Complexo Social’, clube com tobogã 

aquático, piscinas aquecidas, espelhos d'água, 

ginásios poliesportivos, quadras esportivas de todas 

as modalidades, lanchonetes, restaurante, salão 

de festas, cabeleireiro, berçário, sala de ginástica, 

musculação, playground, sauna e churrasqueiras. 

INFORMAÇÕES: 

www.saopaulofc.net/spfc 

Pça Roberto Gomes Pedrosa s/n – Morumbi. 

+55 11 3739-5222 / 97242-3793 

atendimento@saopaulofc.net 

 

ARENA ALLIANZ PARQUE 
 

 
 

A agremiação esportiva ‘Palestra Itália’ foi 

fundada em 1914, por imigrantes italianos. Em 1942 

mudou seu nome para ‘Sociedade Esportiva 

Palmeiras’. Sua trajetória de sucesso lhe conferiu 

em 1999 o título de “Campeão do Século” pela 

Federação Paulista de Futebol, pelos 37 

campeonatos conquistados. 

Seu antigo estádio o ‘Arena Palmeiras’ conhecido 

como ‘Parque Antárctica’ recebeu investimentos 

do grupo WTorre, com naming rights negociado 

com a Allianz Seguros que em 2014 inaugurou a 

imponente “arena mais espetacular do mundo” 

eleita por votação no site europeu Stadium DB. 

Com capacidade para 55 mil espectadores, além 

de ser palco dos jogos do ‘Alviverde’ Palmeiras, 

sua concepção multiuso, permite receber 

megashows, lançamentos, eventos culturais e 

esportivos. 

Sua infraestrutura agrega: anfiteatro; centro de 

convenções; 160 Camarote; 6 lounges; o ‘Allianz 

Parque Hall’, paço para 12 mil pessoas para shows 

e eventos com tecnologia de ponta em área 

totalmente coberta; o ‘Champions Club’, 

ambiente de alto nível para acompanhar jogos e 

http://www.neoquimicaarena.com.br/
mailto:contatoarena@sccorinthians.com.br
http://www.saopaulofc.net/spfc
mailto:atendimento@saopaulofc.net
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shows próprio para interação de clientes e 

parceiros, com serviços de Buffet, DJ, maquiagem, 

barbearia e o Nagairô Sushi, camarote com vista 

panorâmica para o campo e gastronomia 

japonesa. 

Entre outras opções de entretenimento estão o 

‘Experience Tour’, para conhecer os bastidores da 

Casa do Verdão, fazendo o caminho dos vestiários 

até o gramado, repleto de curiosidades e 

interatividade e os espaços para palestras e 

eventos sociais. Dispõe de 500 antenas Wi-Fi e 

serviço de catering padrão internacional. 

INFORMAÇÕES: 

www.allianzparque.com.br 

www.palmeiras.com.br 

Av. Francisco Matarazzo, 1.705 - Água Branca. 

+55 11 4800-6680 / 3874-8134 

tour@allianzparque.com.br 
 

ESTÁDIO DO CANINDÉ 
 

 
 

Oficialmente, Estádio Doutor Oswaldo Teixeira 

Duarte, o complexo pertence à Associação 

Portuguesa de Desportos, clube social-poliesportivo 

fundado em 1920, ligado à colônia portuguesa da 

capital paulista. Seu nome foi registrado em 

homenagem ao dirigente do clube reconhecido 

pela sua dedicação e responsável pela 

remodelação do estádio. 

Com várias títulos e conquistas do Campeonato 

Paulista de 1935, 1936 e 1973, a ‘Portuguesa’ teve o 

seu então ‘Estádio Independência’, inaugurado 

em 1972, com capacidade para 21 mil 

espectadores. 

Com sede no bairro do Canindé, próximo ao 

Centro da cidade, o Complexo, oferece diversas 

opções esportivas, culturais e entretenimento. São 

ginásios poliesportivos para prática de bocha, 

futebol americano, futebol society, hóquei, 

patinação e tênis, espaços para shows, salão 

nobre ‘Adega da Lusa’, Museu Histórico, que 

guarda troféus, uniformes e itens da história do 

Clube (espaço considerado um dos mais 

completos do país), a ‘Taberna Cais do Porto’ com 

pratos típicos da culinária portuguesa que em 

ocasiões recebe o Grupo Folclórico da Associação 

com trajes e danças típicas das tradições culturais, 

sala de imprensa, apoio médico e academia. 

INFORMAÇÕES: 

www.portuguesa.com.br 

Rua Comendador Nestor Pereira, 33 – Canindé. 

+55 11 4240-4595 / 99246-1268 

secretaria@portuguesa.com.br 
 

ESTÁDIO JUVENTUS 
 

 

 
 

O Clube Atlético Juventus, popularmente 

‘Juventus’, foi fundado em 1924 por membros da 

colônia Italiana do tradicional bairro da Mooca 

com o nome de Cotonifício Rodolfo Crespi F. C. 

O ‘Estádio Conde Rodolfo Crespi’, foi inaugurado 

em 1925, com capacidade para 5 mil 

espectadores e seu nome é a homenagem ao 

doador do campo ao time que passou a se 

chamar Clube Atlético Juventus em 1930. 

Importante Clube da capital paulista pela sua 

tradição, com destaque na cofundação da 

Federação Paulista de Futebol, o time possui 

histórico de muitas participações na série A1 do 

Campeonato Paulista, e é detentor de vários títulos 

de importância no cenário do futebol paulista. 

O Juventus, além do Estádio, possui uma sede 

social, também na Mooca, com uma infraestrutura 

que oferece muitas opções para prática esportiva: 

ginásios poliesportivos para prática de futebol, 

futebol society, basquete, vôlei, futevôlei, tênis de 

saibro, bocha e pista de Cooper, conjunto 

aquático completo, hifdroginástica e sauna. 

Possui ainda opções de entretenimento como: 

jardins, quiosques, playground, churrasqueiras, 

restaurantes, lanchonetes, cafés, salões de festas, 

boate, academia, sauna, espaço sociocultural 

com salas para prática de judô, karatê, 

taekwondo, ginástica rítmica, ballet, jazz, tênis de 

mesa, salão de bilhar; sala de jogos lícitos. 

Finalmente possui uma galeria de troféus e 

disponibiliza auditório, departamento médico, 

salão de beleza, a ‘Loja Grená e Branco’ – que 

comercializa camisas oficiais, agasalhos, meias, 

shorts, camisetas, bolsas, sacolas, bolas e outros 

artigos esportivos, barbearia e estacionamento. 

http://www.allianzparque.com.br/
http://www.palmeiras.com.br/
mailto:tour@allianzparque.com.br
http://www.portuguesa.com.br/
mailto:secretaria@portuguesa.com.br
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INFORMAÇÕES: 

www.juventus.com.br 

Clube: Rua Comend Roberto Ugolini, 20 – Mooca. 

Estádio: Rua Javari, 117 – Mooca. 

+ 55 11 2271-2000 

 secretaria@juventus.com.br 
 

PRINCE TOWER BOM RETIRO  
 

 
 

O Hotel, localizado no bairro do Bom Retiro, região 

central, oferece espaço de treinamento ‘Driving 

Range’ de 100 jardas, com 50 baias automatizadas 

e bem iluminadas. 

Colaboradores treinados atendem as demandas 

dos visitantes, geralmente da comunidade oriental, 

interessados na prática de tacadas de golfe. Num 

dos Driving Ranges mais famosos de São Paulo, a 

atividade, não vinculada à utilização das áreas 

comuns do hotel, é aberta ao público e paga-se 

pela quantidade de bolinhas utilizadas no treino. 

Possui estacionamento conveniado no local. 

INFORMAÇÕES: 

www.princetower.com.br 

Rua Julio Conceição, 92 – Bom Retiro. 

+55 11 3883-3232 / 99885-3020 

contato@princetower.com.br 
 

SÃO PAULO GOLF CLUB 
 

 
 

O primeiro Clube de Golfe fundado no Brasil 

resgata a influência britânica, seus costumes, sua 

cultura e esportes. Britânicos, funcionários de 

empresas como a São Paulo Electric Company, 

The São Paulo Tramway, Western Telegraph, 

London Bank e São Paulo Railway, se reuniam nos 

finais de semana para se dedicar ao lazer e ao 

esporte. Organizados, receberam do governo uma 

área na região da várzea do Bom Retiro a 

‘Chácara Dulley’ em 1892. Em 1898, o São Paulo 

Country Club mudou-se para o bairro da Bela Vista 

em seu novo campo próximo à Avenida Paulista. O 

bairro foi apelidado ‘Morro dos Ingleses’, 

denominação que permanece até hoje. 

Com o crescimento do processo urbano, em 1913, 

os golfistas encontraram em Santo Amaro, zona sul, 

um novo terreno, provavelmente da ‘The São 

Paulo Tramway, Light Power and Co.’, 

permanecendo desde 1915 até os dias de hoje. O 

então Golf Club, em 1964, recebe nova sede e 

novo gramado, tipo tifton 328, com greens 

remodelados e novos tees em todos os buracos. 

A área totaliza 59,2957 ha. Seu traçado possui 18 

buracos e um mini campo com 6 buracos para o 

jogo de principiantes e menores, além do ‘driving 

range’ (campo de treino). Sua topografia 

apresenta terreno levemente ondulado com 

depressões, pequenos lagos, gramado e 

arborizado, de acordo com normas internacionais 

e alto padrão de equipamentos, equipe de 

funcionários formada por engenheiros, agrônomos 

e técnicos que dão suporte mecânico e estrutural. 

A sede acomoda instalações administrativas e a 

área do Restaurante, com vista privilegiada do 

campo, 2 salões com ar condicionado, TV e piano 

bar e salão externo, bar de coquetelaria 

internacional clássica e moderna. 

INFORMAÇÕES: 

www.spgc.com.br 

Praça Dom Francisco de Souza, 540 – Santo Amaro. 

+55 11 5525 9255 

secretaria@spgc.com.br 
 

AUTÓDROMO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS PACE 
 

 
 

Popularmente chamado de Autódromo de 

Interlagos, foi inaugurado em 1940, recebendo em 

1985 seu nome oficial em homenagem ao piloto 

José Carlo Pace, piloto de fórmula 1, falecido em 

1977. 

http://www.juventus.com.br/
mailto:secretaria@juventus.com.br
http://www.princetower.com.br/
mailto:contato@princetower.com.br
http://www.spgc.com.br/
mailto:secretaria@spgc.com.br
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Com circuito de 4.309 metros, em sentido anti-

horário, o autódromo é internacionalmente 

conhecido por sediar desde 1972 o Grande Prêmio 

Brasil de Fórmula 1 e diversas provas de 

automobilismo e motociclismo (Stock Car, 

Campeonato Paulista (nas categorias Fórmula Vee 

e Old Stock Race), Mundial de Enrdurance, track 

days), além de eventos de arrancada, encontros 

de carros antigos e modificados, maratonas, 

lançamentos, treinamentos, escolas de pilotagem, 

shows e apresentações. Destaque para a edição 

do festival de música Lollapalooza de projeção 

internacional. 

Está localizado no bairro de Cidade Dutra, zona sul 

da cidade, numa área de 1 milhão de m2. Possui 

também o ‘Kartódromo Ayrton Senna’, com pista 

de 1.150 metros, o ‘Parque Perimetral’ (área aberta 

e gratuita à população para corridas e 

caminhadas) e quadras esportivas. 

Para abrigar as equipes o Autódromo possui 23 

boxes, ampla sala de imprensa, salão nobre e o 

Paddock (área de encontro atrás dos boxes para 

pilotos, mecânicos, dirigentes, convidados, 

jornalistas e celebridades). Já o Kartódromo possui 

61 boxes e arquibancada para 1.000 pessoas. 

INFORMAÇÕES: 

www.autodromodeinterlagos.com.br 

Av. Senador Teotônio Vilela, 261 – Interlagos. 

+55 11 5666-8822 

contato@autodromodeinterlagos.com.br 
 

HONDA GOLF CENTER  
 

 
 

Inaugurado no ano 2000, o Primeiro Campo de 

Golfe aberto ao público do Brasil, o atual ”Honda 

Golf Center” é o Centro Esportivo da Federação 

Paulista de Golfe, entidade que responde por 50% 

dos campos de golfe e dos jogadores do Brasil. 

A empresa Honda, que desde 2018 patrocina o 

Centro de Treinamento da Federação, assinou em 

2020 o contrato de concessão “naming rights” do 

local. Assim, o espaço recebeu melhorias, reformas 

e renovação de equipamentos. 

O campo, responsável por democratizar o acesso 

ao golfe no Brasil, se localiza numa área de 33.000 

m², próximo ao Aeroporto de Congonhas, que 

pertence à Creche Baronesa de Limeira, que 

atende centenas de crianças da região, 

recebendo mensalmente importante verba para 

sua manutenção. 

A infraestrutura oferece campo profissional, com 9 

buracos iluminados para prática noturna e 

um “Driving Range” com 7.000 m2, protegida por 

telas e 36 boxes para tacadas. Além de permitir 

que qualquer pessoa possa aprender o esporte, se 

tornou o maior celeiro de formação de novos 

jogadores, permitindo que jogadores dos mais 

variados clubes possam treinar e jogar em suas 

instalações. 

Outras opções são: Área de Treino, voltada para 

iniciantes e golfistas experientes; ‘Pro-Shop 

Sucregolf’, grife brasileira de roupas exclusivas e 

artigos esportivos, o ‘Eagle Golf Point Restaurante’, 

de cardápio variado e o “Dugolf GastroBar”. 

INFORMAÇÕES: 

www.cefpgolfe.com.br 

Rua  Dep. João Bravo Caldeira, 273 – Jardim Ceci. 

+55 11 5070-5844 / 45070-4704 

centroesportivo@fpgolfe.com.br 
 

JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO 
 

 
 

Originalmente denominado “Club de Corridas 

Paulistano” o Jockey Club de São Paulo, fundado 

em 1875, iniciou suas atividades no Hipódromo da 

Rua Bresser, no bairro da Mooca, transferindo sua 

atividades em1941 para o então recém 

inaugurado Hipódromo Cidade Jardim, no bairro 

do Morumbi, numa área de 600.000 m2. 

Construído entre 1946 e 1958, o trabalho inclui mais 

de 32 edificações com arquitetura do repertório de 

tendências Art Déco. Abriga em suas instalações 

15 esculturas em travertino romano do brasileiro 

Victor Brecheret (segundo maior acervo do artista), 

Detalhes para o estilo futurista da década de 1950 

observada nos pilares em forma de esfera, 

ornamentos esculpidos em forma de cabeças de 

cavalos e desenhos geométricos. 

O patrimônio foi tombado pela Secretaria de 

Estado da Cultura em 2010, pela importância 

http://www.autodromodeinterlagos.com.br/
mailto:contato@autodromodeinterlagos.com.br
http://www.cefpgolfe.com.br/
mailto:centroesportivo@fpgolfe.com.br
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histórica e cultural. O conjunto arquitetônico 

constitui parte integrante da paisagem, com uma 

sede social, prédio da administração, casa do 

engenheiro, casa do administrador, prédio das 

atividades veterinárias, hospital, arquibancadas, 

pista, vila hípica e cocheiras. 

A Chácara do Jockey, com 19.400 m2, é um dos 

espaços reservado para atrações nacionais e 

internacionais, eventos, shows, espetáculos, feiras, 

desfiles de moda e festivais, com capacidade 

para 35.000 pessoas. 

INFORMAÇÕES: 

www.jockeysp.com.br 

Av. Lineu de Paula Machado, 1.263 – Jd Everest. 

+55 11 2161-8300 

contato@jockeysp.com.br 

 

CLUBE DE CAMPO SÃO PAULO 
 

 
 

O Clube é um local de beleza única que fica às 

margens da represa Guarapiranga, em uma área 

de 1.200.000 m2, com 200.000m2 de mata 

atlântica preservada – uma das maiores 

biodiversidades de fauna silvestre na cidade de 

São Paulo. Abriga cerca de 290 espécies: 30 de 

peixes, 10 de anfíbios, 30 de répteis, 40 de 

mamíferos e 180 de aves. 

O complexo possui trilhas, o lago dos patos, 

piscinas e possibilita a convivência de famílias e 

amigos, com opções de lazer, entretenimento e 

esportes com infraestrutura completa para a 

prática de golfe, hipismo, iatismo, tênis e futebol. 

São campos, quadras poliesportivas, quadras de 

beach tennis, academia, além de brinquedoteca, 

berçário, salas de jogos, sala de música, biblioteca, 

sala de vídeo e snooker. 

O Clube disponibiliza espaço para realização de 

eventos corporativos e sociais, vários restaurantes: 

o Hípico, o Náutico, o Tênis, o Especial, o Self, o 

Golfe o Café Dona Teresinha, Quiosque golfe, 

Quiosque piscina e Bar central e opções para 

locação (capela para casamentos, bodas e 

batizados), decks com vista para a represa, o 

grande salão da sede central, as áreas dedicadas 

às festas infantis, etc. 

INFORMAÇÕES: 

www.clubedecampodesp.com.br 

Praça Rockford, 28 – Vila Represa. 

+55 11 5923-5941 / 5923-5999 

recepcao@ccsp.org.br 
 

HÍPICA PAULISTA 
 

 
 

Fundada em 1911, a Sociedade Hípica Paulista é o 

primeiro e mais tradicional centro hípico do Brasil e 

celeiro de diversas gerações de cavaleiros e 

amazonas de renome internacional. O Clube, 

localizado no Brooklin, zona sul, se mantém como 

prestigiado ponto de encontro e convívio da 

classe empresarial e alta sociedade paulista. 

Com infraestrutura única, o Clube dispõe de 2 

pistas de areia, 2 gramadas, 3 picadeiros cobertos, 

complexo de adestramento com 2 picadeiros e 

lounge com bar coberto, um campo de polo, 

Escola de Equitação e veterinária. 

O Complexo possui academia, piscina aquecida e 

infantil, 4 quadras de tênis, quadra de beach vôlei 

e tênis, recreação infantil, drive range e putting 

green de golf. Possui sede social com salão nobre 

para eventos, Bar & Restaurante, Bar Intimista com 

snooker, Restaurante Japonês junto ao picadeiro 

principal, pizzaria e estacionamento. 

Sedia 35 eventos hípicos por ano, entre eles, 

concurso internacional de Salto, Copa São Paulo e 

Indoor, este realizado em picadeiro coberto e 

considerado um dos maiores vãos livres do mundo. 

O Clube é ideal também para prática das 

modalidades Adestramento, Polo e Volteio. A 

Escola de Equitação da SHP, também aberta a 

não sócios, conta com aulas Salto, Adestramento, 

Polo, Pôneis, Equoterapia e Equitação Lúdica. 

INFORMAÇÕES: 

www.shp.org.br 

Rua Quintana, 206 – Cidade Monções. 

+55 11 5504-6100 

imprensa@shp.org.br 
 

 

 

 

http://www.jockeysp.com.br/
mailto:contato@jockeysp.com.br
http://www.clubedecampodesp.com.br/
mailto:recepcao@ccsp.org.br
http://www.shp.org.br/
mailto:imprensa@shp.org.br
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No campo do entretenimento a cidade conta com parques de diversão e parques 

temáticos com as mais diversas atrações para toda a família. 

 

ZOO SAFÁRI 
 

 
 

Inaugurado em 2001, o Zoo Safári está localizado 

ao lado do Zoológico de São Paulo, em uma área 

de 80.000 m². Dezenas de animais silvestres são 

apresentados ao público num percurso de 4 km. 

A estrutura do parque permite observar de perto 

cervos, camelos, lhamas, macacos-prego, 

macacos-aranha, avestruzes, leões, tigres, girafas, 

hipopótamo, avestruzes e outras aves da fauna 

nativa e exótica. 

O passeio pode ser realizado em veículo próprio ou 

por meio de serviço de vans disponível no local. 

Algumas espécies podem ainda ser alimentadas 

pelo público com ração vendida no próprio Zoo 

Safári. O Parque tem estacionamento, lanchonete, 

loja de lembranças, fraldário e área para 

piquenique. 

INFORMAÇÕES: 

www.zoologico.com.br/a-fundacao/zoosafari 

Avenida do Cursino,  6.338 – Vila Moraes. 

+55 11 2336-2132 

zoosafary@gmail.com 

 

ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO 
 

 

 

Inaugurada em 1957, a Fundação Parque 

Zoológico de São Paulo foi instituída com o 

objetivo de desenvolver ações e pesquisas em prol 

da preservação da biodiversidade, promover a 

educação e despertar a consciência ambiental 

nos visitantes. 

Está localizado numa área de 824.000 m², 

considerado o maior da América Latina e um dos 

10 melhores do mundo, especialmente pela 

diversidade de animais que abriga (mais de 2.000 

animais, entre aves, répteis, mamíferos, anfíbios e 

invertebrados). É um dos poucos do mundo a ter 

uma coleção completa de felinos e símios, além 

de possuir raridades e animais em extinção como o 

mico leão dourado e o tamanduá bandeira. 

O Parque Zoológico oferece ainda biblioteca, 

lojas, lanchonetes, restaurantes, espaço para 

piquenique, playgrond, creche e estacionamento. 

INFORMAÇÕES: 

www.zoologico.com.br 

Av Miguel Stéfano, 4.241 – Água Funda. 

+55 11 5073-0811 

faleconoscozoo@zoologico.sp.gov.br 
 

AQUÁRIO DE SÃO PAULO 
 

 
 

O Aquário de São Paulo foi inaugurado em 2006. É 

o primeiro Aquário Temático da América Latina, 

localizado no bairro do Ipiranga, zona sul de São 

Paulo, numa área de 15.000 m2. 

Com a missão da educação e da preservação 

ambiental e o desenvolvimento de pesquisa, o 

complexo mantém milhares de animais e centenas 

de espécies, com incrível variedade de peixes, 

 

   

http://www.zoologico.com.br/a-fundacao/zoosafari/
mailto:zoosafary@gmail.com
http://www.zoologico.com.br/
mailto:faleconoscozoo@zoologico.sp.gov.br
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répteis, mamíferos e aves, divididos por setores 

dedicados a ambientes e biomas específicos. 

Armazena 4 milhões de litros de água distribuídos 

em dezenas de aquários e recintos. Destaque para 

o grande aquário envidraçado, por onde é 

possível ver peixes, tubarões, raias e pinguins, 

nadando, o recinto dos ursos polares ao lado de 

lobos marinhos e outros aquários e recintos com 

animais típicos de regiões brasileiras, da África, 

Indonésia, Austrália e Patagônia. 

O Aquário de São Paulo disponibiliza ainda o Aaua 

kids para eventos infantis, o Jurassic Aquarium 

(circuito feito por carrinho em trilhos com robôs e 

estátuas grandes de dinossauros, o Cine 7D, com 

simulador, área de alimentação, loja e 

estacionamento. 

INFORMAÇÕES: 

www.aquariodesp.com.br/novo 

Rua Huet Bacelar, 407 – Ipiranga. 

+55 11 2273-5500 

sav@aquariodesaopaulo.com.br 

 

MUSEU DA IMAGINAÇÃO 
 

 
 

Inaugurado em 2017, o Espaço pertence a uma 

instituição privada, instalada em 2.000 m² de área, 

dividido em dois andares, no bairro da Lapa, zona 

Oeste da cidade. 

O Museu promove interação, contato e 

experiência com a arte e o resgate da atividade 

do livre brincar da criança, explorando a 

criatividade e a fantasia por meio de instalações 

imersivas e exposições interativas. 

Atividades lúdicas proporcionam diversão com 

conteúdo cultural numa aprendizagem repleta de 

experiências de significado social que impactam 

adultos e crianças, sempre mediadas por equipe 

educativa, com profissionais habilitados. 

Salas e oficinas específicas, com diversas propostas 

de brincadeiras educativas incentivam a 

coletividade, o aprendizado e a diversão. 

Entre elas: O Poder das Águas, Árvore é Vida!, 

Pequenos Construtores, Casa da Árvore, Bolas 

Malucas, Desafio XY, Quem Será?, Estação da 

Música, Arco-Íris No Papel, Pense Bem!, Espaço 

Sensorial - Multikids Baby e Espaço Multikids Oficina. 

A criança, como protagonista, utiliza sua própria 

cultura lúdica adquirida até o momento para 

propor seus próprios caminhos no brincar, tendo a 

arte como fio condutor. 

O Museu da Imaginação mantém várias ações, 

programações e espaços, incluisive para eventos 

corporativos e sociais e a ‘Oficina Livre’ com 

diversos cursos de desenvolvimento e educação 

infantil. 

INFORMAÇÕES: 

www.museudaimaginacao.com.br 

Rua Ricardo Cavatton, 251 – Lapa.  

+55 11 2645-7590 / 94539-7638 

contato@museudaimaginacao.com.br 
 

PARQUE CIENTEC – USP 
 

 
 

O Parque de Ciência e Tecnologia da USP é um 

museu interativo e a céu aberto localizado no 

bairro da Água Funda – área de conservação de 

mata nativa de 120 hectares do Parque Estadual 

das Fontes do Ipiranga. Tem como missão 

promover o reconhecimento, a valorização e a 

preservação do patrimônio cultural científico da 

Universidade de São Paulo, por meio da 

articulação entre sociedade, cultura, ciência e 

tecnologia, garantindo sustentabilidade ambiental. 

Dentre as atividades oferecidas destacam-se o 

planetário, a observação do céu em luneta 

histórica, trilhas na mata e experimentos nas áreas 

de física, geofísica, solos e microbiologia, entre 

outras. Promove pesquisas e experiências, 

recebendo escolas e pesquisadores interessados 

em trabalhos de campo nas áreas de astronomia, 

meteorologia, geofísica e ecologia, cursos de 

extensão e eventos como a Feira USP e as 

Profissões. 

INFORMAÇÕES: 

www.parquecientec.usp.br/ 

Av Miguel Stéfano, 4.200 – Água Funda. 

+55 11 5077-6312 / 6304 

agendaparque@usp.br 
 

http://www.aquariodesp.com.br/novo/
mailto:sav@aquariodesaopaulo.com.br
http://www.museudaimaginacao.com.br/
mailto:contato@museudaimaginacao.com.br
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mailto:agendaparque@usp.br
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INSTITUTO BUTANTAN 
 

 
 

Localizado na Zona Oeste da capital paulista, o 

Instituto Butantan é um dos maiores centros de 

pesquisa biomédica do mundo, atuando na 

difusão científica, formação de profissionais, 

desenvolvimento e produção de 

imunobiológicos. 

Vários setores estão abertos à visitação pública 

que proporcionam um passeio cultural riquíssimo. 

O complexo conta com o Museu do Instituto 

Butantan (MIB), Museu Biológico, Museu de 

Microbiologia, Museu Histórico, Museu Emilio 

Ribas, macacário, reptilário, serpentários, com 

mais de 60 espécies brasileiras, aranhas e 

escorpiões 

O Hospital Vital Brasil, que funciona no Instituto 

Butantan, permanece aberto dia e noite para 

tratamento gratuito a qualquer pessoa picada 

por animais peçonhentos. 

INFORMAÇÕES: 

www.butantan.gov.br 

Avenida Vital Brasil, 1.500 – Butantã. 

+ 55 11 2627-9300 / 9452 

sac@butantan.gov.br 

 

CATAVENTO CULTURAL 
 

 
 

 

O antigo ‘Palácio das Indústrias’, inaugurado em 

1924 no centro da cidade, abriga desde 2009 o 

“Museu Catavento”.  

Mantido pela Secretaria de Cultura do Governo 

do Estado de São Paulo, a proposta do Museu é 

aproximar crianças, jovens e adultos do mundo 

científico por meio de exposições interativas e 

atraentes, com linguagem acessível. 

Possui 250 instalações, em 12 mil metros 

quadrados de área expositiva, divididas em 4 

grandes seções: 

 Universo (salas sobre a origem e evolução 

da Terra, sistema solar e universo); 

 Vida (sobre a origem e evolução e 

diversidade da vida – destaque para 

polinizadores e borboletário); 

 Engenho (curiosidades da Física e Química, 

eletromagnetismo, óptica, mecânica, som, 

calor – destaque para o laboratório lego 

education); e 

 Sociedade (temas de questões sociais – 

drogas, igualdade racial, meio ambiente e 

laboratórios). 

INFORMAÇÕES: 

www.cataventocultural.org.br 

Av. Mercúrio, s/n – Parque Dom Pedro II. 

+ 55 11 3315-0051 / 3246-4067 / 4140 / 4167 

faleconosco@cataventocultural.org.br 

 

PARQUE DA MÔNICA 
 

 
 

O Parque da Mônica é o maior parque coberto 

da América Latina numa área superior a 15.000 

m². Está localizado no bairro de Jurubatuba, 

zona sul da cidade. 

Com a temática da turma da Mônica, de 

criação do cartunista e Maurício de Souza, o 

espaço disponibiliza inúmeras atrações 

interativas para a família, com a proposta de um 

grande quintal de antigamente, com menos 

foco em tecnologia, onde crianças podem 

correr e se exercitar. 

Ao lado da Turminha mais querida do Brasil, os 

visitantes acessam as atividades: Coelhada nas 

http://www.butantan.gov.br/
mailto:sac@butantan.gov.br
http://www.cataventocultural.org.br/
mailto:faleconosco@cataventocultural.org.br


                       

 

– 40 – 

estrelas, Missão ao fundo do mar, Casa da 

Mónica, Horacic Park, Montanha Russa do 

astronauta, Roda-Gigante da Turma, Quarto do 

Cebolinha, Piscina de bolinhas do Cascão, 

Cozinha da Magali, Atelier da Marina, Carrossel 

da Mata, Parquinho, Trombada do Louco, Ce-

Bolinhas, Brinquedinho da Turma, Pescaria do 

Chico Bento, Engenheiros do Parque, Escalada 

do Piteco, Brinquedão do Chico Bento, Posto do 

Bidu, Palco de Eventos e o Castelo de Príncipes 

e Princesas. 

INFORMAÇÕES: 

www.parquedamonica.com.br 

Av. das Nações Unidas, 22.540 – Jurubatuba. 

+55 11 5693-2200 

sav@parquedamonica.com.br 

 

KIDZÂNIA 
 

 
 

Localizado no Shopping Eldorado, no bairro de 

Pinheiros zona sul da cidade, o ‘Kidzânia’ é uma 

cidade em escala infantil que combina 

inspiração, diversão e aprendizagem através de 

atividades realistas, onde crianças de 3 a 14 

podem explorar livremente, cada uma das 50 

atividades disponíveis em uma área de mais de 

8.500 m2. 
 

Com os 5 ilustres personagens  ‘Guadiões de 

Direitos’ (o aventureiro Urbano, o criativo 

Beebop, a atenciosa Chika, a cuidadosa Vita e 

o divertido Bache, seu cão de estimação) que 

atuam como lembretes físicos dos direitos que 

formam a base da nação, as crianças são 

conduzidas a um mundo cheio de possibilidades 

para compartilhar ideias e adquirir 

conhecimento. 
 

Atividades: academia de aviação, agência de 

propaganda, banco, casa dos guardiões, casa 

sustentável, central de segurança, universidade 

criativa, centro de tecnologia híbrida, centro de 

agentes de trânsito, escolinha, estação de rádio, 

estação de transformação de plástico, estúdios 

de animação, artes, fotografia, música e 

tatuagem, fabrica de balas, cosméticos, sucos, 

hospital, jardim, joalheria, loja de 

departamentos, oficina de hamburguer, 

passarela da moda, pintura facial, barbearia, 

centro de ciclismo indoor, pista de carros, polícia 

investigativa, autoescola, posto de combustível, 

redação de jornal, relógio da cidade, salão de 

beleza, sala de jogos e arena esportiva. 
 

As atividades são monitoradas por instrutores 

que auxiliam no processo de aprendizagem, 

maturidade intelectual, física, e emocional, 

promovendo valores sociais, desenvolvimento 

da autoestima, criatividade, cooperação, 

liderança, independência, envolvimento e 

responsabilidade social e comunitária. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.saopaulo.kidzania.com/pt-br 

Av. Rebouças, 3.970 – 2º Subsolo – Pinheiros. 

+55 11 2574-8120 

contato@kidzania.com.br 

 

PLANETÁRIO ARISTÓTELES ORSINI 
 

 
 

O Planetário Ibirapuera, inaugurado em 1957, 

recebeu seu nome em homenagem ao seu 

idealizador o Dr. Aristóteles Orsini, médico, físico 

e professor. Localiza-se no Parque do Ibirapuera, 

zona sul da cidade e proporciona grande 

atração para os fãs da astronomia. 

Graças ao posicionamento do projetor de última 

geração StarMaster, de fabricação alemã e as 

características arquitetônicas do auditório de 

projeção, os visitantes têm a sensação de 

imersão no espaço sideral, podendo contemplar 

o céu de qualquer lugar da Terra sem problemas 

de poluição, iluminação, nuvens ou qualquer 

outro empecilho. 

O Planetário abriga também o prédio da Escola 

Municipal de Astrofísica, que ministra cursos 

gratuitos de astronomia e assuntos correlatos a 

estudantes e astrônomos amadores, professores 

http://www.parquedamonica.com.br/
mailto:sav@parquedamonica.com.br
http://www.saopaulo.kidzania.com/pt-br
mailto:contato@kidzania.com.br
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e interessados em geral e em seu acervo de 

peças e material educativo possui um Relógio 

de Sol e a Esfera Armilar Equatorial. O complexo 

deverá em breve abrigar uma arena multimídia 

de alta tecnologia. 

Suas edificações são tombadas como 

importante patrimônio histórico, científico e 

cultural pela Conpresp e pelo Condephaat. 

INFORMAÇÕES: 

www.urbiaparques.com.br/planetarioibirapuera 

Av. Pedro Álvares Cabral, Portão 3 – Ibirapuera. 

+ 55 11 3889-6100 

faleconosco@urbiaparques.com.br 

 

PLANETÁRIO PROFESSOR ACÁCIO RIBERI 
 

 
 

Localizado na zona leste da cidade e 

Inaugurado em 2005, o Planetário do Parque do 

Carmo é o mais moderno da América do Sul e 

um dos mais modernos do mundo. Seu nome é 

uma homenagem da cidade ao atuante 

professor Acácio Riberi, apaixonado pela 

astronomia que muito contribuiu 

no desenvolvimento da Escola Municipal de 

Astrofísica e a difusão da Astronomia. 

Com altíssima tecnologia e equipado com o 

projetor Universarium VIII, da empresa alemã, 

Carl Zeiss, é capaz de projetar 9100 estrelas, 

planetas do sistema solar, via láctea, galáxias, 

nebulos e outros, proporcionando incríveis 

experiências aos visitantes apaixonados pela 

astronomia. 

O prédio do Planetário do Carmo tem 1.750 m² e 

é composto por sala de projeção com 230 

lugares e teto em forma de cúpula, celóstato 

para visualização do Sol e auditório com 70 

lugares, além de espaço para leitura e 

exposições no saguão. 

Atrás do planetário, há uma esplanada cósmica 

onde estão localizados dois observatórios com 

telescópios para atividades de observação 

monitorada do céu. 

INFORMAÇÕES: 
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_a

mbiente/parques/regiao_leste/index.php?p=5734 

Rua John Speers, 137 – Pq do Carmo / Itaquera. 

+ 55 11 2522-4669 

agendamentoescolarplanetariocarmo@prefeitura.

sp.gov.br 

 

SPEED LAND 
 

 
 

Para visitantes que apreciam kart, o SPEED LAND 

possui pista que permite diversas configurações, 

tendo uma delas uma espetacular reta com 

mais de 300 metros, sinônimo de muita 

adrenalina. 

Inspirado no kartódromo de Madrid, a pista 

exibe recursos interessantes, como o cordão de 

led que contorna todo o traçado interno, 

deixando o circuito ainda mais vibrante e um 

túnel de 80 metros, recurso exclusivo que remete 

à charmosa pista de Mônaco do grande prêmio 

de F1. 

O kartódromo oferece 80 karts para locação, 

sendo 65 com motor de 13 hp e 15 com 

potência de 6,5 hp para crianças. 

O espaço oferece restaurante, com vista, 

autorama e uma exposição de macacões 

usados por pilotos brasileiros da F1, como o de 

Nelson Piquet, Rubens Barrichello e Ayrton Senna 

e conta com um espaço nobre para 

simuladores, iguais aos que os pilotos usam para 

treinar e simular testes nas etapas da F1. 

INFORMAÇÕES: 

www.facebook.com/speedlandsp 

Rua Ulisses Cruz, 275, Tatuapé. 

+55 11 2159-3888 

reservas@speedland.com.br 
 

 

 

 

 

http://www.urbiaparques.com.br/planetarioibirapuera/
mailto:faleconosco@urbiaparques.com.br
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http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_leste/index.php?p=5734
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Em São Paulo existem diversos mirantes para contemplação da paisagem urbana; 

estão distribuídos entre parques e edifícios públicos, restaurantes e bares. 

 

SAMPA SKY 
 

 
 

O Sampa Sky, espécie de mirante, foi 

recentemente inaugurado no 42º andar do 

Palácio W. Zarzur – também conhecido como 

Mirante do Vale (alcunha alusiva ao Vale do 

Anhangabaú que também recebeu nova 

arquitetura). 

O edifício está localizado na Praça Pedro 

Lessa, ao lado do Viaduto Santa Ifigênia, bem 

no coração da capital paulista. Inaugurado 

em 1966, manteve por 48 anos a posição de 

maior arranha-céu do Brasil e até o momento, 

com 170 metros, é o maior prédio de São 

Paulo. 

Junto ao charmoso café no mesmo andar, o 

Sampa Sky possui dois decks de vidro que se 

projetam para fora da estrutura do prédio e 

onde o visitante pode deslumbrar uma 

inusitada vista de São Paulo em uma altura de 

150 metros, com a sensação incrível de estar 

quase que “flutuando” sobre São Paulo. 

Os decks foram construídos com vidro 

ultrarresistente, onde o visitante pode realizar 

lindas fotos ao contemplar-se uma sensacional 

vista de vários locais históricos do centro 

como: Mosteiro de São Bento; a região do 

Parque Dom Pedro II (incluindo o Mercadão 

Municipal); o edifício Altino Arantes, o famoso 

“Banespão”, onde hoje funciona o Farol 

Santander; o icônico Edifício Itália; a cúpula 

da Catedral da Sé; o lendário edifício 

Martinelli; o Palácio dos Correios, a Praça das 

Artes; Vale do Anhangabaú; os viadutos Santa 

Ifigênia e do Chá; a Igreja Nsa Sra do Rosário 

no Largo do Paissandu. 

O Prédio possui infraestrutura com 51 andares, 

12 elevadores e 1.028 salas comerciais, além 

de heliporto. 

INFORMAÇÕES: 

www.mirantedovale.com.br 

Praça Pedro Lessa, 110 – Centro Histórico. 

+55 11 3329-6750 / 6752 

mirante@mirantedovale.com.br 

 

EDIFÍCIO COPAN 
 

 
 

O emblemático Copan é o maior edifício 

residencial do Brasil. Sua arquitetura moderna 

e arrojada foi concebida pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer. 

O prédio tem a maior estrutura de concreto 

armado do país, com 115 metros de altura, 32 

andares e 120 mil metros quadrados de área 

construída, com um total de 1.160 

apartamentos e 70 estabelecimentos 

comerciais e uma extensa área na cobertura 

que proporciona excelente vista panorâmica 

da cidade aos visitantes. 

INFORMAÇÕES: 

www.copansp.com.br 

Avenida Ipiranga, 200 – Centro Histórico. 

+55 11 3259-5917 

sindico@copansp.com.br 
 

 

   

http://www.mirantedovale.com.br/
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EDIFÍCIO MARTINELLI 
 

 
 

É um dos primeiros arranha-céus do Brasil e da 

América Latina, construído em estilo clássico 

do segundo Império, Beaux Arts, com as obras 

concluídas em 1934. O edifício se localiza na 

avenida São João, Centro Histórico da 

cidade. 

Possui luxuoso acabamento com portas de 

pinho de Riga, escadas em mármore Carrara, 

vidros, espelhos e papéis de parede belgas, 

louça sanitária inglesa, elevadores suíços, 

pintura a óleo nas salas a partir do 20º andar, 

tudo isso em mais de 40 kms. de molduras de 

gesso em arabescos. 

Do mirante tem-se ampla visão vários ângulos 

da cidade. 

INFORMAÇÕES: 

www.prediomartinelli.com.br 

Rua São Bento, 397 / 413 – Centro Histórico. 

+ 55 11 3116-2777 / 3104-2477 

contato@prediomartinelli.com.br 

 
FAROL SANTANDER 
 

 
 

Com edificação inspirada no Empire State 

Building, o Farol Santander é uma das 

atrações do Centro de São Paulo que dispõe 

de várias opções de entretenimento 

distribuídas em mais de 10 andares.  

Conta com um acervo fixo de memória, 

exposições em exibição por tempo limitado e 

o Café Suplicy, decorado em estilo Art Déco, 

onde se acessa o observatório envidraçado 

com fantástica vista panorâmica da cidade. 

 

INFORMAÇÕES: 

www.farolsantander.com.br 

Rua João Brícola, 24 – Centro Histórico. 

+55 11 3553-5627 

farolsantandersp@santander.com.br 
 

 

PICO DO JARAGUÁ 
 

 
 

O Jaraguá é um mirante natural, com uma 

altura de 1.135 metros, que o torna o ponto 

mais alto da cidade. 

Abriga antenas de emissoras de TV e está 

localizado no Parque do Jaraguá, área de 

conservação ambiental da Serra da 

Cantareira. 

De seu topo, que pode ser acessado pela 

Estrada Turística do Jaraguá e através de uma 

trilha de 1.450 metros de extensão, dentro do 

parque, tem-se uma deslumbrante e inusitada 

visão da maior cidade da América Latina. 

 

INFORMAÇÕES: 

www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/parques-e-

reservas-naturais/parque-estadual-do-jaragua 

Rua Antônio Cardoso Nogueira, 539 – Jaraguá. 

+55 11 3943-5222 / 3941-2162 

pe.jaragua@fflorestal.sp.gov.br 

 

 

 

 

http://www.prediomartinelli.com.br/
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MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA – USP 
 

 
 

O MAC, localizado no Parque do Ibirapuera, 

foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e 

possui um acervo de aproximadamente 10 mil 

obras entre fotografias, esculturas, objetos de 

arte e pinturas. 
 

O espaço está dividido em 8 andares com 23 

mil metros de área expositiva. 
 

No seu terraço há um dos mais bonitos 

mirantes de São Paulo, de onde é possível 

fazer boas fotos e desfrutar das belas 

paisagens, com toda a segurança e 

organização. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.mac.usp.br/mac 

Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301 – Ibirapuera. 

+55 11 2648-0254 

edumac@usp.br 

 

EDIFÍCIO ITÁLIA 
 

 
 

Oficialmente “Circolo Italiano” o edifício tem 

165 metros de altura, distribuído em 46 

andares e 19 elevadores. É um dos grandes 

marcos da cidade, protegido pelo Patrimônio 

Histórico. 
 

Abrigando inúmeras empresas e escritórios, 

seu destaque é o restaurante localizado no 

seu topo, conhecido como Terraço Itália, que 

além de ser um dos mais famosos de São 

Paulo, permite uma vista em 360 graus da 

cidade, sendo um dos mais 

importantes pontos turísticos da capital 

paulista. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.edificioitalia.com.br 

Avenida Ipiranga, 344 – República. 

+55 11 2189-2929 

edificioitalia@edificioitalia.com.br 

 

SESC PAULISTA 
 

 
 

O edifício do SESC – Serviço Social do 

Comércio da Avenida Paulista, abriga um 

grande espaço multicultural, que mantém 

diversas atividades sócio culturais. 
 

No 17º andar do prédio, o SESC disponibiliza 

ao público em geral um terraço que possui um 

café, cercado por com uma plataforma 

envidraçada que o transforma num 

esplêndido mirante. 
 

De cima é possível ter uma visão de 180 graus 

da cidade que inclui desde os bairros da 

Consolação, Paraíso, Jardins, Centro e até o 

Pico do Jaraguá. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.sescsp.org.br/unidades/9_AVENIDA+PAULISTA

/#/uaba=programacao#/fdata=id%3D9 

www.sescsp.org.br 

Avenida Paulista, 119 – Bela Vista. 

+55 11 3170-0800 

educativo.avenidapaulista@sescsp.org.br 
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A cidade está repleta de espaços culturais, são mais de 500 entre museus, institutos 

culturais, fundações, galerias de arte e ateliês. 
 

Mais de 70% dos espaços são de administração privada, demonstrando maturidade 

do setor no investimento em cultura. 

 

MUSEU PAULISTA 
 

 
 

O Museu Paulista da USP foi inaugurado em 7 de 

setembro de 1895 como museu de História Natural 

e marco representativo da Independência, da 

história do Brasil e Paulista. O primeiro núcleo de 

acervo foi a coleção do Coronel Joaquim Sertório, 

que constituía um museu particular. 

No centenário da Independência (1922) foi 

reforçado o caráter histórico da instituição com 

novos acervos e com destaque para a história de 

São Paulo. A decoração interna do edifício, feita 

no saguão, escadaria e salão nobre, expõe 

pinturas e esculturas apresentando a história do 

Brasil. Na ocasião foi criado também o Museu 

Republicano “Convenção de Itu”, extensão do 

Museu Paulista no interior do Estado. 

Mesmo transferindo itens para diferentes 

instituições até 1989 o Museu vem ampliando 

substancialmente acervos referentes ao período 

de 1850 a 1950 em São Paulo. Atualmente, conta 

com mais de 450.000 objetos, iconografia e 

documentação textual do século 17 até meados 

do século 20, significativo para a compreensão da 

sociedade brasileira e da história paulista. 

Como órgão da Universidade de São Paulo, a ela 

integrado desde 1963, exerce pesquisa, ensino e 

extensão. Conta com uma equipe especializada 

de curadoria que vem desenvolvendo projeto de 

modernização e ampliação de seus espaços físicos 

e constante execução de processos de restauro. 

Possui como extensão uma Biblioteca e um Centro 

de Documentação Histórica, além das atividades 

educativas, acadêmicas e culturais, promovendo 

cursos, palestras e eventos. 

INFORMAÇÕES: 

www.mp.usp.br/museu-do-ipiranga 

Rua Brigadeiro Jordão, 149 – Ipiranga 

+55 11 2065 8001 

mp@usp.br 
 

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA 
 

 
 

O MAC, criado em 1963 pela Universidade de São 

Paulo – USP é uma instituição ligada ao ensino, à 

pesquisa e à extensão universitária, voltada à 

produção artística nacional e estrangeira, 

abrigando grande patrimônio cultural. 

Está localizado no Parque do Ibirapuera, num 

complexo arquitetônico criado nos anos 1950 pelo 

arquiteto Oscar Niemeyer e que abrigou por anos 

a sede do Departamento de Trânsito de São Paulo. 

Possui a mais importante coleção da América 

Latina especializada na produção ocidental do 

século XX, com cerca de 10.000 obras em óleo, 

desenho, gravura, escultura, fotografia, objetos e 

obras conceituais e contemporâneas, na maioria 

obras particulares e do Museu de Arte Moderna. 

Dividido em dois prédios na Cidade Universitária 

(formado por biblioteca e arquivo documental) e 

no Parque do Ibirapuera (espaço expositivo), traz 

obras de Picasso, Matisse, Di Cavalcanti, Miró, 

Kandinsky, Modigliani, Calder, Braque, Henry 

Moore, Tarsila do Amaral, Volpi, Flávio de Carvalho, 

Julio Plaza, Antonio Dias e Regina Silveira, entre 

outros. 
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Com a missão de promover o estudo e a difusão 

do acervo, assim como a sua conservação, 

proteção, valorização, ampliação, e 

reconhecimento como patrimônio artístico 

brasileiro no Brasil e no Exterior, o MAC USP valoriza 

as raízes, abrindo suas portas para artistas novos 

como referência à criatividade. 

Desenvolve também atividades de ensino, 

pesquisa, intercâmbio e extensão em diversas 

áreas do saber, internacionalizando e 

potencializando a cultura. Além das exposições, 

possui intensa agenda cultural, promovendo 

cursos, palestras e atividades especiais voltadas a 

todo o público. 

INFORMAÇÕES: 

www.mac.usp.br/mac/ 

Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301 – Ibirapuera 

+55 11 2648-0254 / 3091-3031 / 3022 

mac@usp.br 
 

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA – USP 
 

 
 

Criado em 1989, o MAE é uma unidade da USP 

voltada à pesquisa, à docência e à difusão 

cultural e científica e que possui um dos maiores 

acervos de artefatos arqueológicos e 

etnográficos do Brasil, com mais de 150.000 peças, 

formado por meio de coletas de campo, 

escavações, compras, permutas, comodatos e 

doações, desde o fim do século XIX. 

A coleção arqueológica abrange os povos e 

civilizações do Mediterrâneo e do Oriente Médio, 

da América pré-colombiana e do Brasil pré-

colonial. A coleção etnográfica abrange peças 

relativas às populações africanas e afro-

brasileiras e aos povos indígenas de todas as 

regiões do Brasil. Possui ainda uma vasta 

biblioteca, com cerca de 60.000 volumes, entre 

livros, catálogos, teses, periódicos e obras raras. 

O MAE oferece cursos de extensão e disciplinas 

optativas e programa de arqueologia, formando 

profissionais nas áreas de arqueologia pré-

histórica e história e arqueologia clássica. Promove 

exposições e programas educativos voltados à 

comunidade em geral e pesquisas desenvolvidas 

em gabinete, campo e laboratório, em convênio 

com diversas instituições brasileiras e estrangeiras. 

INFORMAÇÕES: 

www.mae.usp.br/ 

Av. Professor Almeida Prado, 1.466 – Butantã. 

+ 55 11 3091-4005 

mae@usp.br 
 

MUSEU DA IMIGRAÇÃO DE SÃO PAULO 
 

 
 

O Museu da Imigração está sediado no edifício da 

antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, 

patrimônio público e importante ícone da história 

da cidade e do Estado de São Paulo, em especial 

pelo fluxo imigratório de 2,5 milhões de pessoas e 

de 70 nacionalidades, que passaram pelo prédio 

entre 1887 e 1978. 

O Museu é um espaço de articulação que 

promove reflexões sobre a experiência do 

deslocamento e a construção da identidade 

paulista a partir das múltiplas origens, preservando 

a história das pessoas que chegaram ao Brasil por 

meio da Hospedaria, a relação construída, ao 

longo dos anos, com as diversas comunidades 

representativas e a formação do que hoje 

chamamos de identidade paulista. 

O Museu se dedica a pesquisa e a organização e 

preservação do seu acervo composto por objetos, 

registros textuais e iconográficos, publicações e 

relatos orais, acervo digital, coleções bibliográfica, 

museológica e de história oral, possibilitando a 

compreensão da história das migrações no Brasil. 

Sua infraestrutura disponibiliza uma loja de artigos e 

souvenirs ligados ao tema; um Café vintage com 

cardápio de brunch, cafés especiais, tortas e 

cookies artesanais em ambiente acolhedor e vista 

para o grande jardim; um auditório climatizado 

para palestras, workshops, seminários e 

apresentações e o espaço “Retratos de Época” 

onde visitantes podem tirar fotografias à moda 

antiga, com roupas e ambientação especiais. 

Destaques para Estação Ferroviária da Imigração, 

onde milhares de imigrantes desembarcaram e a 

locomotiva Maria-Fumaça de 1922, com passeios 

para o público promovidos pela Associação 

Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) em 

datas programadas. 

http://www.mac.usp.br/mac/
mailto:mac@usp.br
http://www.mae.usp.br/
mailto:mae@usp.br
http://www.vmptbr.mae.usp.br/
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INFORMAÇÕES: 

www.museudaimigracao.org.br/ 

Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca. 

+55 11 2692-1866 

museudaimigracao@museudaimigracao.org.br 
 

MUSEU DE ARTE BRASILEIRA – FAAP 
 

 
 

Inaugurado em 1961, o MAB, da Fundação Álvares 

Penteado, é um museu de arte brasileira produzida 

por artistas brasileiros e estrangeiros aqui radicados. 

Seu acervo abrange produções das artes visuais 

dos séculos XIX, XX e XXI. Entre suas coleções 

destacam-se obras modernistas criadas por artistas 

como Anita Malfatti, Victor Brecheret, Tarsila do 

Amaral, Emiliano Di Cavalcanti, Cândido Portinari, 

Ismael Neri, Oswaldo Goeldi e outros de renome. 

A diversidade de gêneros é uma das 

particularidades de seu acervo, onde além de 

pinturas, desenhos, gravuras e peças 

tridimensionais podem ser encontrados núcleos de 

fotografia, moda contemporânea, publicações e 

um setor com obras de artistas estrangeiros ligados 

à Residência Artística FAAP ou atrelados aos 

diversos programas e atividades da FAAP. 

INFORMAÇÕES: 

www.faap.br/museu/ 

Rua Alagoas, 903 – Higienópolis 

+55 11 3662-7198 

museu.secretaria@faap.br 
 

MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO – MASP 
 

 
 

Fundado em 1947 pelo empresário e mecenas Assis 

Chateaubriand, o Museu de Arte Assis 

Chateaubriand é um museu privado sem fins 

lucrativos. Seu edifício na Avenida Paulista se 

tornou um marco na história da arquitetura do 

século 20, pelo icônico projeto arquitetônico de 

Lina Bo Bardi, especialmente pela esplanada 

conhecida por “vão livre”. 

Sua coleção reúne mais de 11.000 obras, incluindo 

pinturas, esculturas, objetos, fotografias, vídeos e 

vestuário de vários períodos, abrangendo a 

produção europeia, africana, asiática e das 

Américas. 

No espaço da pinacoteca, a expografia suspensa 

e transparente permite ao público um convívio 

mais próximo com o acervo, podendo escolher seu 

percurso, contornar e visualizar seu verso. 

O museu realiza ampla programação de 

exposições coletivas e individuais que se articulam 

em torno de eixos temáticos, além de programas 

públicos que incluem seminários internacionais, 

palestras, o programa MASP professores, oficinas, 

cursos, escola e programação de filmes e vídeos. 

Edita ainda uma série de publicações incluindo 

catálogos das exposições, dos acervos, e 

antologias dos seminários e palestras, bem como 

projetos especiais como restauros de obras. 

Diverso, inclusivo e plural, o Museu procura 

estabelecer, de maneira crítica e criativa, diálogos 

entre passado e presente, culturas e territórios, a 

partir das artes visuais, preservando, pesquisando, 

ampliando e difundindo seu acervo, bem como 

promovendo o encontro entre públicos e arte por 

meio de experiências transformadoras e 

acolhedoras. 

INFORMAÇÕES: 

www.masp.org.br 

Avenida Paulista, 1.578 – Bela Vista 

+55 11 3149 5959 

agendamento@masp.org.br 
 

MUSEU DE GEOCIÊNCIAS – USP 
 

 
 

O Museu de Geociências do Instituto de 

Geociências da USP foi criado em 1934, por 

iniciativa do Prof. Dr. Ettore Onorato, que doou sua 

própria coleção em prol das aulas práticas do 

curso. Em 1935 recebeu do governo do Estado a 

http://www.museudaimigracao.org.br/
mailto:museudaimigracao@museudaimigracao.org.br
http://www.faap.br/museu/
mailto:museu.secretaria@faap.br
http://www.masp.org.br/
mailto:agendamento@masp.org.br
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coleção particular do engenheiro Araújo Ferraz, 

em 1954, a coleção particular de Luiz Paixão e em 

1984 a coleção de Carlos Luiz Schnyder. 

Ocupa uma área de 550 m2 e seu acervo tem sido 

ampliado através de peças coletadas em campo 

realizadas por alunos e doações de professores, 

colecionadores particulares, e aquisição de peças 

individuais, somando hoje 15.000 amostras, sendo 

5.000 em exposição de longa duração, e o 

restante armazenado na reserva técnica. 

O acervo é de procedência nacional e de várias 

partes do mundo, dispostas em categorias 

minerais, gemas, rochas, meteoritos e 

espeleotemas. Destaque para a coleção de 

meteoritos, entre eles o ‘Itapuranga’, 3º maior 

meteorito brasileiro, além 56 amostras de minerais 

raros, provenientes da Rússia, China, Groënlândia, 

Tadjikistão, Índia, Kazakistão e Kirgízia. 

INFORMAÇÕES: 

www.igc.usp.br/museu/o-museu-de-geociencias/ 

Rua do Lago, 562 – Butantã. 

+55 11 3091-3952 

mugeo@usp.br 
 

MUSEU DE ZOOLOGIA – USP 
 

 
 

O Museu de Zoologia teve seu início na década de 

1890 quando o Conselheiro Francisco Mayrink doou 

ao Governo do Estado uma coleção de história 

natural reunida por Joaquim Sertório desde 1870. 

Inicialmente, fez parte do Museu Paulista 

inaugurado em 1895, até a criação do 

Departamento de Zoologia, da Secretaria de 

Agricultura, Indústria e Comércio de São Paulo, 

com o projetado de um novo prédio para abrigar 

a coleção zoológica, concluído em 1941. 

O Museu é detentor de um dos maiores acervos 

zoológicos da América Latina e cumpre um papel 

crucial no desenvolvimento do conhecimento 

acerca da biodiversidade brasileira e global. 

Com mais de 10 milhões de exemplares 

preservados, guarda testemunhos únicos sobre 

espécies e ecossistemas, alguns hoje extintos. Esse 

patrimônio é fonte de dados importantes em 

biologia evolutiva, paleontologia, ecologia, e 

biologia molecular, cuja informação é utilizada em 

estudos de monitoramento ambiental, mudanças 

climáticas e bioprospecção, temas de grande 

relevância no momento atual. Além disso, conta 

com uma biblioteca com mais de 100.000 volumes, 

O Museu tem engajamento efetivo na formação 

de zoólogos, e concentrando-se em seu Programa 

de Pós-Graduação (sistemática, taxonomia animal 

e biodiversidade), além de ofertar disciplinas 

optativas em cursos de graduação. 

INFORMAÇÕES: 

www.mz.usp.br/pt/pagina-inicial/ 

Avenida Nazaré, 481 – Ipiranga 

+55 11 2065-8100 

mz@usp.br 
 

MUSEU DE ANATOMIA HUMANA – USP 
 

 
 

O acervo, composto de peças anatômicas e livros 

de anatomia, começou a ser formado em 1914, 

pelo professor Alfonso Bovero. Acrescido de outras 

peças, catalogadas e dispostas, começou a 

receber visitantes a partir de 1960 na Faculdade de 

Medicina da USP até 1997 quando foi transferido 

para o Instituto de Ciências Biomédicas. 

Atualmente, o museu conta com cerca de 1.000 

unidades expostas, entre peças anatômicas 

preparadas e conservadas por diversos métodos, 

separadas de acordo com sistemas e aparelhos do 

corpo humano, além de 83 fetos com diversas 

anomalias, uma reserva técnica de mais 300 peças 

e uma sala com peças anatômicas artificiais 

criada para didáticas entre professores e 

estudantes. 

Destaques para a biblioteca que conta com obras 

originais raras, como os livros “De Humani Corporis 

Fabrica”, escrito por Adreas Versalius em 1543, e 

“Opera Omnia”, escrito por Regnier de Graaf em 

1678 e a área de coleção de crânios com 500 

peças de indivíduos jovens e adultos de ambos os 

sexos. 

A exposição também abriga o espaço Cápsula 

Bovero, que reproduz parte do escritório do 

anatomista e onde está instalada uma das mesas 

de mármore que Bovero utilizava em aulas e 

dissecções. 

http://www.igc.usp.br/museu/o-museu-de-geociencias/
mailto:mugeo@usp.br
http://www.mz.usp.br/pt/pagina-inicial/
mailto:mz@usp.br
http://www.mz.usp.br/
http://museu.icb.usp.br/
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INFORMAÇÕES: 

www.museu.icb.usp.br/ 

Av. Professor Lineu Prestes, 2.415 – Butantã 

+55 11 3091-7360 

secrebmp@icb.usp.br 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MARIA ANTONIA 
 

 
 

Inaugurado em 1993, o MariAntonia da 

Universidade de São Paulo conquistou 

lugar próprio entre as instituições culturais da 

cidade. Situado na região central de São Paulo, o 

Centro oferece exposições diversas, cursos 

de curta duração, palestras, debates, seminários, 

mostras de cinema, lançamentos de livros e 

demais ações culturais. 

Abriga a Biblioteca Gilda de Mello e Souza, com 

acervo dedicado principalmente à Estética, cujo 

núcleo gerador é a coleção de livros sobre artes, 

estética e história da arte que pertenceu à 

professora que empresta seu nome ao espaço, 

primeira docente de Estética da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da USP. 

INFORMAÇÕES: 

www.mariantonia.prceu.usp.br/ 

Rua Maria Antônia, 258/294 – Vila Buarque. 

+55 11 3123-5200 / 5202 

secretariama@usp.br 
 

MUSEU DA ENERGIA DE SÃO PAULO 
 

  
 

Mantido pela Fundação Patrimônio Histórico da 

Energia de São Paulo o museu possui acervo, em 

sua maioria, oriundo das empresas Eletropaulo, 

CESP e Comgás. Proporciona experimentos 

interativos, jogos e projeções de filmes – um 

convite para participar de experiências científicas 

e a refletir sobre questões atuais envolvendo o 

tema da energia e seu futuro. 

Estão expostas diversas categorias de objetos, 

equipamentos, utensílios domésticos, mobiliário, 

instrumentos de medição, equipamentos de 

iluminação relacionados à história da produção, 

distribuição e consumo da energia elétrica e do 

gás. É possível, por exemplo, observar a diferença 

do consumo dos eletrodomésticos da década de 

1970 até os dias atuais. 

Outro roteiro propõe conhecer as memórias do 

Casarão Sede construído entre 1890 e 1894 que foi 

residência do cafeicultor Henrique Santos Dumont, 

irmão do aviador. O casarão chegou a abrigar o 

Colégio Stafford e a Sociedade Pestalozzi. 

Para os apaixonados por arquitetura o roteiro 

arquitetônico oferece o contato com aspectos 

técnicos dos processos de construção, fotografias 

e vestígios da decoração de época. 

INFORMAÇÕES: 

www.museudaenergia.org.br 

Alameda Cleveland, 601 – Campos Elíseos. 

+55 11 3224-1489 

faleconosco@energiaesaneamento.org.br 
 

MUSEU DE ANATOMIA VETERINÁRIA – USP 
 

 
 

O MAV, oficialmente criado em 1984, pertence à 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

ligado ao Hospital Veterinário e a Biblioteca FMVZ 

da USP, tendo como missão o desenvolvimento de 

atividades de pesquisa, ensino e extensão de 

serviços à comunidade, nas diferentes áreas de 

conhecimento e atuação da Medicina Veterinária. 

Mantém em seu acervo cerca de 1.000 

exemplares formados desde meados do século XX, 

por professores, servidores e alunos, bem como 

outros adquiridos por doações e permutas. 

São esqueletos, animais taxidermizados, modelos 

didáticos, órgãos e estruturas anatômicas de 

diversos animais vertebrados silvestres, selvagens e 

domésticos, na sua maioria de mamíferos, 

havendo, entre estes, representantes aquáticos, 

voadores, marsupiais, carnívoros, roedores, 

http://www.museu.icb.usp.br/
mailto:secrebmp@icb.usp.br
http://www.mariantonia.prceu.usp.br/
mailto:secretariama@usp.br
http://www.museudaenergia.org.br/
mailto:faleconosco@energiaesaneamento.org.br
http://prceu.usp.br/centro/maria-antonia/


                       

 

– 50 – 

equídeos, bovídeos, suídeos e primatas, incluindo a 

espécie humana. Há também diferentes espécies 

de aves, répteis, anfíbios, peixes e até crustáceos. 

O Museu aborda diferentes campos do 

conhecimento da Medicina Veterinária e da 

Biologia, como a produção de alimentos, origem e 

evolução de espécies, bem-estar animal e outras 

possibilidades. 

INFORMAÇÕES: 

www.mav.fmvz.usp.br/ 

Av Prof Dr Orlando Marques de Paiva, 87 – Butantã 

+55 11 3091-1309 

mavfmvz@usp.br 

 

MUSEU MEMORIAL BOVESPA 
 

 
 

Fundada em 1985 a Bolsa de Fundos Públicos de 

São Paulo teve seu nome em 1934 para Bolsa 

Oficial de Valores de São Paulo, ocasião em que 

foi transferida para o Palácio do Café. Sua história 

está intimamente ligada ao desenvolvimento da 

economia do País, símbolo do capitalismo brasileiro 

e o maior centro de negociação de ações da 

América Latina. 

Na BOVESPA aconteciam negociações de ações 

de empresas brasileiras listadas em bolsa. A 

BOVESPA uniu-se à BM&F (mercados futuros) e à 

CETIP, criando a B3 – BRASIL, BOLSA E BALCÃO. 

Atualmente é a bolsa de valores oficial, onde são 

negociados os papéis de empresa de capital 

aberto do Brasil e que detém o monopólio do 

mercado de capitais brasileiro. 

O Museu Memorial Bovespa foi inaugurado em 

2006, localizado no térreo do prédio da B3, entre as 

ruas XV de Novembro e Álvares Penteado, no 

circuito turístico do Centro Histórico de São Paulo. 

No local, aberto ao público, é possível visitar a sala 

onde funcionava o antigo pregão viva-voz, onde 

ações eram negociadas aos berros, aprender 

sobre o funcionamento da bolsa com ex-

operadores, conhecer a história do mercado de 

capitais no Brasil, além de ver peças de museu B3, 

como um telefone sem fio da década de 1980. 

Remodelado e transformado em escola high tech 

de investidores, o grande saguão tem agora 

painéis eletrônicos de última geração e um 

cinema 3D em uma sala circular, onde há 

projeção de filmes. Há também mesas para 

simulação de operações e são ministradas 

palestras sobre o mercado de capitais.  

O Centro de Memória é responsável pela guarda e 

preservação de todos os documentos e objetos 

que contam a história do mercado de capitais do 

Brasil e da B3. Inaugurado em 1996, possui um 

acervo com mais de 100.000 itens entre 

documentos textuais, vídeos, fotografias e objetos, 

como os famosos telefones e jalecos dos 

operadores do pregão viva voz. Conta também 

com fotografias de leilões, IPOs e celebrações da 

companhia e do mercado. 

Tudo para que o universo das ações se torne mais 

compreensível para os visitantes, sejam turistas ou 

estudantes.  

INFORMAÇÕES: 

www.b3.com.br/pt_br/b3/educacao/institucional/

visitas-a-bolsa/ 

Rua 15 de Novembro, 275 – Centro. 

+ 55 11 3233-2000 

bdeo@bovespa.com.br 

 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM – MIS 
 

 
 

Criado em 1970 e Mantido pela Secretaria da 

Cultura do Estado de São Paulo o Museu tem 

como principal objetivo documentar e preservar as 

manifestações ligadas às áreas de música, 

cinema, fotografia, artes gráficas e todo o legado 

artístico de imagem, de som e de história oral do 

século XXI. 

O acervo do MIS tem hoje mais de 200 mil imagens 

distribuídas em coleções temáticas com mais de 

1.600 fitas de vídeo, nos gêneros documentário 

experimental, musical e ficção e 12.750 títulos 

distribuídos em Super 8 e 16mm. 

O MIS conta com programação mensal de shows, 

mostras, festivais de cinema e vídeo, exposições de 

fotografia e de artes gráficas, midiateca, lojinha e 

restaurante. Mantém o espaço “MIS Experience”, 

http://www.mav.fmvz.usp.br/
mailto:mavfmvz@usp.br
http://www.b3.com.br/pt_br/b3/educacao/institucional/visitas-a-bolsa/
http://www.b3.com.br/pt_br/b3/educacao/institucional/visitas-a-bolsa/
mailto:bdeo@bovespa.com.br
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na Rua Vladimir Herzog, 75, Água Branca, que 

recria cenários lúdicos que geram ilusões de ótica, 

dando ao visitante a sensação de fazer parte da 

cena. 

INFORMAÇÕES: 

www.mis-sp.org.br/ 

Avenida Europa, 158 – Jardim Europa. 

+55 11 2117-4777 

midiateca@mis-sp.org.br 
 

MUSEU AFRO BRASIL 
 

 
 

A Associação Museu Afro Brasil é uma instituição 

pública, subordinada à Secretaria da Cultura do 

Estado de São Paulo que administra o Museu Afro 

Brasil, localizado no Pavilhão Padre Manoel da 

Nóbrega, no Parque do Ibirapuera. 

Em uma área de 11.000 m2 o Museu possui um 

acervo com mais de 6.000 obras, entre pinturas, 

esculturas, gravuras, fotografias, documentos e 

peças etnológicas, de autores brasileiros e 

estrangeiros, produzidos desde o século XVIII até 

hoje. 

O acervo abrange aspectos do universo cultural 

africano e afro-brasileiro, abordando temas como 

religião, trabalho, arte, escravidão e outros, 

registrando a trajetória histórica e a influência 

africana na construção da sociedade brasileira. 

O Museu exibe parte do seu Acervo na Exposição 

de Longa Duração, realiza Exposições Temporárias 

e mantém programação cultural ao longo do ano. 

Dispõe ainda de um Auditório e uma Biblioteca 

com mais de 15.000 itens, incluindo livros, material 

multimídia especializada em escravidão, tráfico de 

escravos, abolição da escravatura, da América 

Latina, Caribe e Estados Unidos, além de 

periódicos, revistas, posters e teses. 

INFORMAÇÕES: 

www.museuafrobrasil.org.br 

Av. Pedro Álvares Cabral, Portão 10 – Ibirapuera. 

+ 55 11 3320 8900 

contato@museuafrobrasil.org.br 
 

 

MUSEU DO RELÓGIO 
 

 
 

Idealizado pelo professor Dimas de Melo Pimenta, 

o Museu é o único do gênero na América Latina 

desde 1975 e proporciona uma interessante 

viagem no tempo através do acervo riquíssimo de 

itens de grande valor técnico e histórico e 

raridades da relojoaria, sempre com 

monitoramento. 

São aproximadamente 650 peças, das quais se 

destacam modelos curiosos, como o relógio 

“Despertador com Cafeteira”, tendência dos 

séculos XIX e XX com um mecanismo como o do 

café italiano, preparando uma xícara da iguaria 

minutos antes do despertar.  

Outras curiosidades são: o relógio alemão 

“Falante”, de caráter inovador, com um fonógrafo 

com mídia em celuloide; o relógio “Atômico”, com 

a técnica mais avançada em medição do tempo, 

cujo padrão de medida é a vibração de 

moléculas de Césio-136; e o relógio “Espião”, 

produzido na Alemanha Ocidental, uma relíquia 

do mundo da espionagem que aguça a 

imaginação e que conta com um microfone 

embutido. Ligado por um fio conectava-se a um 

gravador preso ao corpo do espião. 

INFORMAÇÕES: 

www.dimep.com.br/museu 

Av Mofarrej, 840 – Vila Leopoldina. 

+55 11 3646-4000 

museudorelogio@dimep.com.br 
 

MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO 
 

 
 

http://www.mis-sp.org.br/
mailto:midiateca@mis-sp.org.br
mailto:contato@museuafrobrasil.org.br
http://www.dimep.com.br/museu/
mailto:museudorelogio@dimep.com.br
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O Museu de Arte Moderna de São Paulo é uma 

sociedade civil de interesse público, sem fins 

lucrativos, fundada em 1948, localizado num dos 

edifícios do Parque Ibirapuera, adaptado pela 

arquiteta Lina Bo Bardi. 

Possui um acervo de mais de 5.000 obras 

produzidas pelos nomes mais representativos da 

arte moderna e contemporânea, principalmente 

brasileira, com exposições principais realizadas em 

2 salas, segundo grade anual estruturada em 4 

temporadas. 

Outras mostras são exibidas regularmente no 

espaço da biblioteca e do corredor, onde se 

desenvolve o programa de instalações “Projeto 

Parede” e, a cada 2 anos, realiza a exposição 

“Panorama da Arte Brasileira”, fruto do 

mapeamento da produção contemporânea em 

todas as regiões do país – de relevante interesse no 

circuito artístico internacional. 

O museu mantém atividades que incluem cursos 

nas áreas de história e crítica da arte, fotografia e 

artes plásticas, seminários, palestras, performances, 

espetáculos musicais, sessões de vídeo e práticas 

artísticas, acessíveis ao público, por meio de 

audioguias, videoguias e tradução para a língua 

brasileira de sinais, catálogos de exposições, 

projetos especiais, e acervo de livros, periódicos, 

documentos e material audiovisual formado por 

65.000 títulos. Disponibiliza ainda ateliê, restaurante 

e loja que comercializa produtos de design, livros 

de arte e uma linha de objetos com a marca. 

INFORMAÇÕES: 

www.mam.org.br 

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Ibirapuera. 

+55 11 5085-1300 

atendimento@mam.org.br 
 

MUSEU BRASILEIRO DA ESCULTURA E ECOLOGIA 
 

 
 

O MuBE foi criado a partir da concessão de uma 

área situada no Jardim Europa, zona sul, pela 

Prefeitura de São Paulo à SAM - Sociedade dos 

Amigos dos Museus em 1986 para a construção de 

um Centro Cultural de Escultura e Ecologia. 

Para a escolha do projeto do prédio do Museu foi 

realizado um concurso vencido por Paulo Mendes 

da Rocha. Nascia então o MuBE e seu prédio, que 

é um marco da arquitetura mundial, conta com 

um jardim projetado por Roberto Burle Marx. 

Inaugurado em 1995, o complexo arquitetônico 

abriga os mais diversos segmentos da arte da 

escultura – a que mais estabelece interação com 

o grande público, pelo sua forma espacial de 

caráter tridimensional (volume, altura e 

profundidade). 

Além de expor, preservar e divulgar a arte da 

escultura, hoje também recebe exposições de 

pintura, fotografia e exibições de filmes. 

O MuBE, além das exposições de arte – de terça a 

domingo, mantém uma feira de antiguidades – aos 

domingos; uma loja com artigos para presentes – 

aberta de terça a sexta-feira e aos domingos, 

restaurante com pratos contemporâneos – aberto 

diariamente e traz recitais de piano às tarde de 

domingo à tarde para todo o publico. 

INFORMAÇÕES: 

https://www.mube.space 

Rua Alemanha, 221 – Jardim Europa. 

+55 11 2594 2601 

mube@mube.art.br 

 

MUSEU DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
 

 
 

O Museu do Poder Judiciário de São Paulo, 

inaugurado em 1995, coleta, cataloga, conserva, 

divulga e expõe valioso acervo que compõe um 

rico patrimônio da justiça paulista e nacional. 

Com sede no “Palacete Conde de Sarzedas”, 

anexo ao Palácio da Justiça no centro da cidade, 

realiza também eventos culturais, exposições 

temporárias e virtuais, visitas monitoradas 

presenciais e telepresenciais, além de outras 

atividades relativas à memória e à história, 

buscando a interação do público com o Judiciário 

paulista e a comunidade acadêmica. 

Em seu acervo estão disponibilizados objetos, 

móveis de estilo, processos e documentos de 

http://www.mam.org.br/
mailto:atendimento@mam.org.br
https://www.mube.space/
mailto:mube@mube.art.br
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interesse histórico, vestimentas, quadros histórico 

artísticos e bens arquitetônicos. 

INFORMAÇÕES: 

www.tjsp.jus.br/museu 

Rua Conde de Sarzedas, 100 – Liberdade. 

+55 11 3295-5819 

museutj@tjsp.jus.br 
 

CENTRO DE PRESERVAÇÃO CULTURAL – USP 
  

 
 

A Casa de Dona Yayá, imóvel tombado pelas 

instâncias municipal e estadual, foi transferida para 

a USP em 1969 como parte da herança jacente de 

Sebastiana Melo Freire, a Dona Yayá. Foi 

construída sobre os remanescentes de um chalé 

de tijolos de 1870 está localizada no histórico bairro 

do Bixiga, 

É sede do Centro de Preservação Cultural da USP 

que desenvolve cursos, oficinas, seminários, 

palestras, exposições, publicações, simpósios e 

visitas monitoradas com prévio agendamento, 

encontros culturais e apresentações artísticas e 

musicais. 

INFORMAÇÕES: 

www.prceu.usp.br/centro/centro-de-preservacao-

cultural/ 

Rua Major Diogo, 353 – Bela Vista. 

+55 11 2648-1501 

cpcpublic@usp.br 
 

MUSEU VOZOTECA 
 

 
 

O Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da USP, abriga 

a VOZOTECA LEK – acrônico referente a Luiz Ernesto 

Machado Kawall, colecionador de arte popular e 

de cordéis que reuniu durante décadas registros 

sonoros de cerca de 4.000 vozes de personalidades 

nacionais. 

O museu é, sem dúvida, inusitado e atrai estudiosos 

e curiosos. Faz parte do seu acervo LPs, K7s, VHSs, 

DVDs, CDs, fitas rolo, onde se pode acessar vozes 

de Cândido Rondon, Rui Barbosa, Santos Dumont, 

Washington Luiz, Juscelino Kubitschek, Getulio 

Vargas, Monteiro Lobato, Dalva de Oliveira, 

Orlando Silva, Vicente Celestino, Carmen Miranda, 

Corifeu de Azevedo Marques, além das vozes de 

inúmeras personalidades  estrangeiras. 

A documentação encontra-se em fase de 

catalogação, mas é possível conhecê-la, fazer 

visita ao arquivo e pesquisar os fundos e coleções. 

INFORMAÇÕES: 

www.ieb.usp.br 

Praça do Relógio Solar, 342 – Butantã. 

+55 11 3091-1149 

ieb@usp.br 
 

MUSEU DO FUTEBOL 
 

 
 

Fundado em 2008 e mantido pela Prefeitura de 

São Paulo, o Museu se localiza no Estádio Allegra 

Pacaembu, numa área de 6.900 m².  

Com 15 salas temáticas, o Museu reúne acervo 

sobre a história Futebol, onde o visitante acessa de 

forma lúdica e interativa, interessantes 

documentos, entrevistas, fotografias, áudios, livros, 

trabalhos acadêmicos e objetos, a cultura do 

esporte mais popular do planeta.  

Abriga o Centro de Referência do Futebol 

Brasileiro, inaugurado em 2013, que possui a 

primeira biblioteca pública especializada em 

futebol no país, com mais de 3.000 títulos nacionais 

e estrangeiros e desenvolve exposições 

temporárias e itinerantes, além de diversificada 

programação cultural. 

Possui loja, café, e é acessível ao público de 

pessoas com deficiência e estrangeiros, dispondo 

de recursos físicos e comunicacional. 

http://www.tjsp.jus.br/museu
mailto:museutj@tjsp.jus.br
http://www.prceu.usp.br/centro/centro-de-preservacao-cultural/
http://www.prceu.usp.br/centro/centro-de-preservacao-cultural/
mailto:cpcpublic@usp.br
http://www.ieb.usp.br/
mailto:ieb@usp.br
http://prceu.usp.br/centro/centro-de-preservacao-cultural/
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INFORMAÇÕES: 

www.museudofutebol.org.br 

Praça Charler Miller, s/n – Pacaembu. 

+ 55 11 3664-3848 

contato@museudofutebol.org.br 
 

MUSEU DA EDUCAÇÃO E DO BRINQUEDO 
 

 
 

Criado em 1999 pela professora Tizuko Morchida 

Kishimoto, especialista em educação infantil e 

docente na Faculdade de Educação da USP, além 

de possuir um acervo único de interesse histórico 

relacionado ao tema dos brinquedos e 

brincadeiras, tem oferece oportunidades de 

aprendizagem e entretenimento a variados 

públicos, por meio de suas ações educativas. 

Realiza regularmente atividades gratuitas, como 

oficinas de brinquedos e brincadeiras tradicionais e 

monitorias nas exposições. 

INFORMAÇÕES: 

www.meb.fe.usp.br 

Av da Universidade, 308 – sala 38 – Butantã. 

+ 55 11 3091-2352 

meb@usp.br 
 

MUSEU OCEANOGRÁFICO – USP 
 

 
 

O Museu do Instituto Oceanográfico da 

Universidade de São Paulo dedica-se a difusão do 

conhecimento e pesquisa da ciência 

oceanográfica, com diversas atividades culturais, 

levando a conscientização para problemas locais 

e globais, relacionados ao clima e à exploração 

sustentada do ecossistema marinho. 

O visitante acessa informações sobre a origem do 

planeta Terra e dos oceanos, descobre mais sobre 

os processos oceanográficos, atmosféricos, 

geológicos e ecológicos. Dentre as atrações, estão 

a área dos aquários e o “batiscafo”, desenvolvido 

por pesquisadores da USP em 1979. 

Destaque para a “Esfera” de policarbonato (SOS – 

Science on a Sphere), sistema de 4 projetores 

sincronizados digitalmente para imagens que 

representam o planeta. 

Patenteado pela NOAA (Núcleo de Ciências 

Atmosféricas e Oceânicas dos Estados Unidos) e 

pela Agência Espacial Americana (NASA) a Esfera 

mede aproximadamente 1,70 metros de diâmetro, 

onde são projetados filmes temáticos de 

oceanografia, astronomia e ciências atmosféricas. 

INFORMAÇÕES: 

www.io.usp.br 

Praça Oceanográfico, 191 – Cid Universitária USP 

+ 55 11 3091-6587 / 3091-7149 

io@usp.br 
 

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
 

Inaugurado em 2006 na Estação da Luz, no 

coração da cidade com a maior população de 

falantes de português do mundo, o Museu 

proporciona aos visitantes a experiência de 

conexão com o idioma, suas origens, sua história, 

suas influências e as formas que ele assume no 

cotidiano da população. 

Com o uso da tecnologia e de suportes interativos 

para construir e apresentar seu acervo, o público é 

convidado para uma viagem sensorial e subjetiva 

pela língua, que incluía filmes, audição de leituras 

e diversos módulos interativos. 

Assim, de forma dinâmica, lúdica e envolvente, o 

Museu apresenta o nosso idioma como uma 

manifestação cultural viva, rica, diversa e em 

constante construção. 

Em parceria do Governo Estadual com a 

Fundação Roberto Marinho, o Museu sofreu um 

incêndio em 2015, mas foi restaurado e já está 

reaberto ao público. 

http://www.museudofutebol.org.br/
mailto:contato@museudofutebol.org.br
http://www.meb.fe.usp.br/
mailto:meb@usp.br
http://www.io.usp.br/
mailto:io@usp.br
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INFORMAÇÕES: 

www.museudalinguaportuguesa.org.br 

Praça da Luz, s/nº, Portão 1 – Centro. 

+55 11 4470-1515 

museu@museulp.org.br 
 

MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO 
 

 
 

A cidade de São Paulo é uma capital global – a 

maior cidade do Hemisfério Sul. Tudo nela é 

grandioso e complexo. Sua organização espacial é 

resultado de um modelo de expansão por 

espraiamento em direção às bordas, com 

formação de núcleos urbanos cada vez mais 

distantes do centro administrativo. 

Esse modelo levou à uma disparidade de 

formação centro-periferia com contrastes entre 

focos de prosperidade e bolsões de pobreza. Por 

outro lado, São Paulo se tornou um território de 

múltiplas centralidades e singularidades com uma 

profusão de múltiplas manifestações culturais e 

expressões urbanas. 

Neste contexto a administração da cidade criou 

em 1993 o “MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO”, 

tornando-se em 2010 uma divisão do 

Departamento de Patrimônio Histórico da 

Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, 

com o desafio de tratar como ‘acervo 

operacional’ a cidade-capital e sede da Região 

Metropolitana de São Paulo.  

Assim, entre as atribuições próprias do Museu estão 

(i) promover uma reflexão contínua das dinâmicas 

de construção da cidade física e simbólica e (ii) 

retratar sua diversidade cultural, registrando a 

memória de sua população. Além do acervo 

institucional (a ser preservado), a própria cidade 

deve ser tratada como acervo operacional a ser 

entendida em suas diferentes formas. 

O Museu da Cidade reúne expressivo acervo 

institucional, classificado em 5 gêneros: 

arquitetônico; fotográfico; bens móveis; 

documental e bibliográfico. 

Administra também o Museu das Culturas Brasileiras 

no Parque do Ibirapuera, desenvolve pesquisas, 

promove seleções e exposições museológicas, 

publicações, além de gerar, sistematizar e 

socializar o reconhecimento sobre a cidade, 

fomentando a reflexão e a conscientização de 

habitantes e visitantes, visando a transformação e 

o desenvolvimento da sociedade”. 

O acervo físico é formado por uma rede de 13 

casas históricas, construídas entre os séculos XVII ao 

XX, distribuídas em várias regiões, remanescentes 

da ocupação da área rural e urbana. 

INFORMAÇÕES: 

www.museudacidade.prefeitura.sp.gov.br/ 

Rua Roberto Simonsen, 136 – Sé. 

+55 11 3241-4238 

museudacidade@prefeitura.sp.gov.br 
 

BECO DO PINTO, CASA DA IMAGEM e 

SOLAR MARQUESA DE SANTOS 

Rua Roberto Simonsen, 136 – Sé. 

CAPELA MORUMBI 

Avenida Morumbi, 5387 – Morumbi. 

CASA DO BURANTÃ 

Praça Monteiro Lobato, S/n – Butantã. 

CASA DO CAXINGUI 

Rua Ênio Barbato, s/n – Caxingui. 

CASA DO GRITO e CRIPTA IMPERIAL 

Praça do Monumento s/n – Ipiranga. 

CASA SÍTIO DA RESSACA 

Rua Nadra Raffoul Mokodsi, 03 – Jabaquara. 

CASA DO TAUAPÉ 

Rua Guabijú, 49 – Tatuapé. 

CASA MODERNISTA 

Rua Santa Cruz, 325 – Vila Mariana. 

CHÁCARA LANE 

Rua Consolação, 1024 – Consolação. 

SÍTIO MORRINHOS 

Rua Santo Anselmo, 102 – Jardim São Bento. 

 

ESPAÇO OLAVO SETUBAL – ITAÚ CULTURAL 
 

 
 

O espaço abriga a exposição permanente de um 

grande acervo de arte como a coleção Brasiliana, 

com suas 969 pinturas, gravuras, manuscritos 

históricos e livros, entre outros itens, que percorrem 

5 séculos da produção artística brasileira, desde o 

descobrimento até o final do século XX. Destacam-

se as obras de Post, Rugendas e Debret. 

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/
mailto:museu@museulp.org.br
http://www.museudacidade.prefeitura.sp.gov.br/
mailto:museudacidade@prefeitura.sp.gov.br
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No campo da numismática o espaço traz 395 

peças da história das moedas cunhadas no Brasil, 

medalhas e condecorações confeccionadas 

desde a chegada dos portugueses. Destaques às 

moedas de ouro do reinado de D. Maria I (1777-

1805) e da 1ª Medalha cunhada no Brasil (1820), 

com a efígie de D. João VI. 

INFORMAÇÕES: 

www.itaucultural.org.br/espaco-olavo-setubal 

Avenida Paulista, 149 – Bela Vista. 

+55 11 2168 1777 

atendimento@itaucultural.org.br 

 

MUSEU DOS ÓCULOS GIOCONDA GIANNINI 
 

 
 

Como único em seu gênero no continente 

americano, o Museu é uma enciclopédia viva, 

onde se descobre à cada página Um universo de 

artigos que narram a história e a evolução desses 

objetos tão essenciais para a humanidade. 

São cerca de 700 peças de origem brasileira e de 

outros países, produzidos entre os séculos XVII e XX 

e réplicas de peças mais antigas onde o visitante 

envolve-se no mundo da ótica e da oftalmologia. 

INFORMAÇÕES: 

www.miguelgiannini.com.br/museu-dos-oculos 

Rua dos Ingleses, 108 – Bela Vista. 

+55 11 3149-4000 

marketing.social@miguelgiannini.com.br 

 

MUSEU DOS TRANSPORTES 
 

 
 

Além de conhecer parte da história dos transportes 

no Brasil, a visita proporciona fazer registros 

fotográficos de inúmeros veículos que retratam 

períodos históricos marcantes. 

Dentre as relíquias estão o primeiro bonde a 

circular no Brasil, no Rio de Janeiro (1859), em São 

Paulo (1872) e o primeiro trólebus, de fabricação 

nacional, produzido em 1960. 

Integram o acervo 7 veículos, cerca de 1.500 fotos 

e 1.500 livros, além de móveis, objetos, passes e 

carteiras funcionais e documentos sobre a 

evolução do transporte urbano. 

Destaque para as primeiras carteiras de 

habilitação da história, que autorizavam cocheiros, 

barqueiros, motorneiros e, finalmente, motoristas a 

guiar os vários tipos de veículo.  

INFORMAÇÕES: 

www.sptrans.com.br/museu-sptrans-dos-transportes 

Avenida Cruzeiro do Sul, 780 – Canindé. 

+55 11 3315-8884 

museu.transportes@sptrans.com.br 
 

MUSEU DAS INVENÇÕES 
 

 
 

Também conhecido por Inventolândia, o Museu 

estimula a criatividade para quem se interessa pela 

ciência e pela inovação tecnológica. Entre objetos 

desafiadores e divertidos o visitante passeia num 

mundo inusitado de soluções para as mais diversas 

necessidades e caprichos da natureza humana. 

Com visitas monitoradas, invenções hilárias podem 

ser vistas como o ‘desodorante simultâneo’, para 

quem quer borrifar nos dois braços ao mesmo 

tempo; a ‘bola quadrada’ (?); o ‘piano dobrável’, 

para artistas; e o ‘telefone duplo, com 2 fones para 

2 pessoas, para os que não abrem mão da 

amizade enquanto fazem suas ligações.  

INFORMAÇÕES: 

www.museudasinvencoes.com.br 

Rua Dr. Homem de Melo, 1109 – Perdizes. 

+55 11 3090 5101 

museu@inventores.com.br 
 
 

 

 

 

http://www.itaucultural.org.br/espaco-olavo-setubal
mailto:atendimento@itaucultural.org.br
http://www.miguelgiannini.com.br/museu-dos-oculos/
mailto:marketing.social@miguelgiannini.com.br
http://www.sptrans.com.br/museu-sptrans-dos-transportes/
mailto:museu.transportes@sptrans.com.br
https://www.museudasinvencoes.com.br/
mailto:museu@inventores.com.br
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São Paulo possui uma vasta agenda cultural que já faz parte da rotina dos paulistanos. 
 

Essa maneira leve e cotidiana com que a vida cultural é tratada contagia os turistas a 

fazer parte deste universo espetacular. 

 
MEMORIAL DA AMERICA LATINA 
 

 
 

Num conjunto arquitetônico projetado pelo 

arquiteto Oscar Niemeyer, o Memorial da América 

Latina foi concebido para ser um espaço de 

integração e informação dos países latino-

americanos, de suas raízes e culturas. 

Com 78.000 m² de área construída e inaugurado 

em 1989 o complexo possui vários espaços:  

 Praça Cívica para eventos com 12.000m2 de 

área; a Bibliioteca Latino-Americana, com 

acervo bibliográ-fico de 42.000 itens e acervo 

audiovisual de 3.620 títulos (destaque para 

produções cinematográficas de países como 

Cuba, México e Argentina); 

 Salão de Atos “Tiradentes” para eventos e 

recepções; a Galeria Marta Traba, referência no 

mapa cultural de São Paulo pela programação 

de exposições com obras de jovens talentos e 

artistas consagrados de todas as gerações; 

 Praça da sombra; o Pavilhão da criatividade 

Darcy Ribeiro com acervo permanente de 4.000 

peças de arte popular do Brasil, México, Peru, 

Equador, Guatemala, Bolívia, Paraguai, Chile e 

Uruguai (destaque para o mapa da América 

Latina com 1.000 peças  em miniatura); 

 Auditório Simon Bolivar, palco de grandes shows 

nacionais e internacionais de música popular, 

concertos,  dança, festivais de teatro e cinema, 

além de convenções, seminários, congressos e 

grandes produções da televisão brasileira e o 

Anexo dos Congressista. Acolhe, também, a 

sede do Parlamento Latino-Americano – o 

Parlatino. 

INFORMAÇÕES: 

www.memorial.org.br 

Av Auro Soares Moura Andrade, 664 – Barra Funda. 

+55 11 3823-4600 / 3823-9611/ 3823-9838 

memorial@memorial.org.br 

 

AUDITÓRIO IBIRAPUERA 
 

 
 

Atualmente chamado “Auditório Ibirapuera – 

Oscar Niemeyer” em homenagem ao seu 

idealizador e arquiteto, o edifício foi concebido nos 

anos 50 e construído em 2005 para promover 

atividades culturais, notadamente para 

apresentações de espetáculos musicais. 

Com um sistema de som de última geração, o 

local oferece uma programação regular com 

nomes da música nacional e internacional, além 

de ter sido escolhido como palco do Latin Grammy 

Awards.  

Sua configuração volumétrica, única, em forma de 

trapézio, recebeu, ao fundo, a intervenção de 

uma imensa escultura de Tomie Ohtake, em forma 

de onda vermelha, apelidada "Labareda". Em seu 

interior estão expostas outras obras do artista 

plástica e de Luis Antonio Vallandro Keating. 

O Auditório se localiza no Parque do Ibirapuera, 

numa área de 2.140 m2, abrigando ainda em seu 

 

   

http://www.memorial.org.br/
mailto:memorial@memorial.org.br
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subsolo uma Escola de Música com o objetivo de 

formar, revelar e apoiar novos talentos. 

Destaque para a parede dos fundos do palco do 

auditório que no verão pode ser aberta, 

permitindo que a plateia assista aos concertos do 

gramado, do lado de fora, ao ar livre. 

INFORMAÇÕES: 

www.auditorioibirapuera.com.br 

www.urbiaparques.com.br/auditorio-ibirapuera 

Av. Pedro Álvares Cabral, Portão 3 – Ibirapuera. 

+55 11 3629 1075 / 3889-6100 

eventos@urbiaparques.com.br 

 

INSTITUTO TOMIE OHTAKE 
 

 
 

O Instituto, inaugurado em 2001, destaca-se 

especialmente pelo projeto arquitetônico e 

conceitual, concebido para realização de mostras 

nacionais e internacionais de artes plásticas, 

arquitetura e design. 

Seu nome homenageia a artista plástica TOMIE 

OHTAKE, japonesa, de Quioto e naturalizada 

brasileira (1913-2015).  

Desenvolve exposições que abrange os últimos 60 

anos do cenário artístico, ou movimentos anteriores 

que levam a entender melhor o período em que 

Tomie atuou, organizando mostras inéditas no Brasil 

como Louise Bourgeois, Josef Albers, Yayoi Kusama, 

Salvador Dalí, Joan Miró, entre outras. 

Além de um programa de exposições que se 

desdobra em outras atividades como debates, 

pesquisa, produção de conteúdo, documentação 

e edição de publicações, o Instituto Tomie Ohtake 

desenvolve ampla pesquisa no ensino da arte 

contemporânea, pioneiro na criação de novos 

processos para a formação de professores e de 

alunos das redes pública e privada. 

O Instituto se localiza no bairro de Pinheiros, numa 

área de em 7.500m2 inserida no Complexo Aché 

Cultural, composto por dois prédios de escritórios, 

centro de convenções, teatro, num espaço 

urbano onde as pessoas podem conviver com 

cultura, trabalho e lazer naturalmente integrados. 

Ocupa 2 pisos do complexo, com 11 salas de 

exposição, um setor educativo com ateliês, salas 

para palestras e setor de documentação. O piso 

térreo é integrado ao Grande Hall onde funcionam 

restaurante, livraria e loja de objetos. 

INFORMAÇÕES: 

www.institutotomieohtake.org.br 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 – Pinheiros. 

+55 11 2245-1900 

instituto@institutotomieohtake.org.br 
 

PINACOTECA DO ESTADO 
 

 
 

Fundado em 1905 pelo Governo do Estado de São 

Paulo, a Pinacoteca de São Paulo é um museu de 

artes visuais com ênfase na produção brasileira 

desde o século XIX. 

Seu acervo conta hoje com cerca de 11 mil peças, 

entre elas, trabalhos de autoria de importantes 

artistas brasileiros como Anita Malfatti, Lygia Clark, 

Tarsila do Amaral, Almeida Júnior, Pedro 

Alexandrino, Candido Portinari, Oscar Pereira da 

Silva, entre outros. 

Possui dois edifícios abertos ao público e com 

intensa programação: a “Pinacoteca Luz”, que 

abriga um dos principais laboratórios de 

conservação e restauro do país, e a “Pinacoteca 

Estação”, que recebe parte do programa de 

exposições temporárias e do acervo do museu. 

Estão entre as atividades desenvolvidas na 

Pinacoteca a realização de mostras de coleção 

de arte brasileira e exposições temporárias de 

artistas nacionais e internacionais elaborando e 

apresentando projetos públicos multidisciplinares e 

programas educativos. 

Abriga ainda o Centro de Documentac  ão e 

Memória (Cedoc) e a Biblioteca Walter Wey, com 

significativo acervo de publicações de artes visuais 

disponível para consulta pública. 

Destaque para o Memorial da Resistência de São 

Paulo, no edifício que sediou o Departamento 

Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo 

(Deops/SP), entre os anos 1940 e 1983. 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.urbiaparques.com.br/auditorio-ibirapuera/
mailto:eventos@urbiaparques.com.br
http://www.institutotomieohtake.org.br/
mailto:instituto@institutotomieohtake.org.br
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INFORMAÇÕES: 

www.pinacoteca.org.br 

Praça da Luz, 02 – Bom Retiro. 

Largo General Osório, 66 – Centro Histórico. 

+ 55 11 3324-1000 

faleconosco@pinacoteca.org.br 
 

FUNDAÇÃO MARIA LUISA E OSCAR AMERICANO 
 

 
 

Engenheiro e empresário, Oscar Americano, após 

o falecimento de sua esposa, Maria Luísa Ferraz 

Americano de Caldas, mecenas, em 1972, cedeu 

à cidade de São Paulo, a casa onde viveram 

durante duas décadas. 

A Fundação, instituída em 1974, dedicou 6 anos na 

reformulação da antiga residência para 

transformá-la na atual sede. Concluída em 1980, o 

acervo arquitetônico, paisagístico e artístico, 

tornou-se acessível ao público, constituindo-se num 

dos espaços culturais e de lazer mais importantes 

da cidade de São Paulo. 

Localizada no bairro do Morumbi, em frente ao 

Palácio dos Bandeirantes, sua área total de 75.000 

m² abriga importante reserva ecológica 

remanescente de mata atlântica – um refúgio 

urbano com 29 espécies de árvores da flora 

brasileira e 51 espécies de aves. 

A sede possui um museu com acervo a partir do 

século XVII, composto de núcleos como: BRASIL 

COLÔNIA (mobiliário, prataria, exemplares de arte 

sacra brasileira e pinturas do artista Holandês Frans 

Post); BRASIL IMPÉRIO (esculturas, pinturas, gravuras, 

louças, móveis, pratas, comendas e adereços que 

retratam usos e costumes do período) e MESTRES 

DO SÉCULO XX (obras de Victor Brecheret, Lasar 

Segall, Alberto da Veiga Guignard, Di Cavalcante 

e Cândido Portinari). 

A Fundação disponibiliza um Auditório onde 

promove concertos, recitais, e atividades culturais 

como cursos e palestras sobre temas como arte, 

cinema, literatura, história da arte e paisagismo; 

um Salão de Chá que oferece café da manhã, 

brunch e chá da tarde. 

Há também, uma Loja que oferece vasta coleção 

de livros de arte para adultos e crianças, CDs e 

objetos de decoração inspirados em peças do 

próprio acervo. Possui área coberta para 

realização de eventos sociais e corporativos. 

Promove ainda atividades educativas integradas 

ao acervo, difundindo conceitos contemporâneos 

de Educação Patrimonial e Ambiental às escolas e 

Instituições.  

INFORMAÇÕES: 

www.fundacaooscaramericano.org.br 

Av. Morumbi, 4077 – Morumbi. 

+55 11 3742-0077 / 3746-6941 

atendimento@fundacaooscaramericano.org.br 
 

INSTITUTO BARDI – CASA DE VIDRO 
 

 
 

Com apoio da Secretaria da Cultura do Governo 

do Estado de São Paulo, o Instituto foi criado com 

objetivo de preservar e divulgar a obra e o 

pensamento da arquiteta italiana naturalizada no 

Brasil, Achillina Bo, conhecida como Lina Bo Bardi e 

seu esposo, jornalista Pietro Maria Bardi. 

Sua primeira obra construída, a “Casa de Vidro”, 

localizada no bairro do Morumbi, zona sul de São 

Paulo, em 1951, foi a primeira residência do bairro, 

até então dominado pela Mata Atlântica, quando 

a expansão da cidade começava a ocupar a 

outra margem do rio Pinheiros. 

A Casa, tombada em 1987 pelo CONDEPHAAT 

como patrimônio histórico do estado de São Paulo, 

abriga hoje o Instituto, que preserva o acervo do 

casal formado por desenhos, plantas, projetos, 

correspondências, documentos, divulgando sua 

obra por mele exposições, palestras, e seminários 

com ênfase em arquitetura, urbanismo e design. 

Lina Bo e seu marido Pietro Maria Bardi foram 

responsáveis por intervenções relevantes no 

cenário cultural Brasileiro. Destaques para projetos 

como o MASP, o Museu da Arte Moderna, o Teatro 

Oficina e o SESC Pompéia – marcos arquitetônicos 

da cidade. 

O Instituto Bardi mantém uma biblioteca formada 

por obras raras, resultado do olhar crítico e ousado 

http://www.pinacoteca.org.br/
mailto:faleconosco@pinacoteca.org.br
https://www.fundacaooscaramericano.org.br/
mailto:atendimento@fundacaooscaramericano.org.br
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de Pietro Maria Bardi, volumes presenteados por 

amigos e publicações contemporâneas. 

A organização do material bibliográfico foi 

elaborada de modo a respeitar a sua organização 

original, com foco principal em assuntos sobre arte, 

arquitetura, urbanismo e design, com publicações 

específicas sobre Lina e seus diversos projetos e 

também sobre a trajetória de Pietro. Reúne 

também livros sobre Política, Filosofia, História, 

Literatura, Antropologia e Sociologia, entre outros. 

INFORMAÇÕES: 

www.institutobardi.org.br 

Rua General Almério de Moura, 200 – Morumbi. 

+55 11 3744-9902 

info@institutobardi.org 

 

CCBB – CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL 
 

 
 

Localizado numa área de 4.183 m2 no “Triângulo” 

do Centro Histórico de São Paulo, o Centro Cultural 

Banco do Brasil iniciou as atividades em 2001, após 

o processo de restauro e adaptação do prédio, 

adquirido pelo Banco em 1923, na época, a 

primeira agência em imóvel próprio na capital 

paulista. 

Com o objetivo de promover a cultura, 

democratizando seu acesso ao público, o CCBB 

oferece uma programação regular e acessível a 

todos os públicos, com diversas manifestações 

culturais, nas áreas de artes plásticas, cinema e 

audiovisual, música, dança, teatro, auditório para 

palestras e debates, oficinas educativas e 

programas e ações que estimulam a experiência, 

criação, investigação e reflexão pelos processos 

pedagógicos, artísticos e curatoriais. 

Destaque para os traços arquitetônicos em estilo 

neoclássico e art nouveau, que proporcionam 

uma atmosfera aristocrática ao espaço 

verticalizado com o requintado hall de entrada, 

piso de mosaico, elegantes gradis de ferro, balcões 

de madeira trabalhada, delicado vitral, elevador 

pantográfico e o antigo cofre no subsolo. Conta 

ainda com cafeteria, loja e livraria. 

INFORMAÇÕES: 

www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-

nos/cultura/ccbb# 

Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico. 

+ 55 0800 729 0722 

ccbbsp@bb.com.br 
 

FUNDAÇÃO BIENAL 
 

 
 

Inaugurada em 1962, a Fundação Bienal de São 

Paulo está situada no parque do Ibirapuera, num 

pavilhão emblemático da arquitetura moderna 

brasileira, projetado por Oscar Niemeyer. 

Suas ações têm como alvo democratizar o acesso 

à cultura e estimular o interesse pela criação 

artística. 

Seu principal acontecimento cultural, realizado a 

cada 2 anos, costuma ser bastante celebrado e 

esperado com certa ansiedade pela comunidade, 

pois a exposição movimenta o mundo da arte 

envolvendo não apenas talentos e celebridades 

nacionais, mas também estrangeiras. 

A instituição abriga um arquivo histórico com mais 

de um milhão de documentos sobre as Bienais de 

São Paulo e seus desdobramentos na história da 

arte. O Arquivo Histórico Wanda Svevo, ou Arquivo 

Bienal, é um dos mais importantes repositórios 

documentais sobre a produção moderna e 

contemporânea na América Latina. 

Mantém ainda diversas atividades que se 

estendem durante todo o ano como as visitas 

orientadas às exposições, cursos presenciais e a 

distância e formação de professores, palestras e 

seminários. 

Entre as ações digitais, destaque para visitas aos 

ateliês “Studio visits”, encontros com artistas, 

minicursos e Encontros internacionais “International 

Encounters”, e outras. 

INFORMAÇÕES: 

www.bienal.org.br 

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Moema. 

+ 55 11 5576-7600 

contato@bienal.org.br 
 

 

http://www.institutobardi.org.br/
mailto:info@institutobardi.org
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/cultura/ccbb#/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/cultura/ccbb#/
mailto:ccbbsp@bb.com.br
http://www.bienal.org.br/
mailto:contato@bienal.org.br
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OCA DO IBIRAPUERA 
 

 
 

Em formato de cúpula e conhecido como “OCA” 

(pela sua semelhança a um tipo de habitação 

indígena), o PAVILHÃO LUCAS NO GUEIRA GARCEZ, 

leva seu nome em homenagem ao engenheiro e 

governador de São Paulo entre 1951 e 1955. 

Projetado e construído pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer, o edifício foi concebido para compor o 

conjunto arquitetônico do Parque do Ibirapuera. 

Além da impressão visual externa, pela sua 

estrutura monumental, chama atenção também o 

vazio produzido pelo rebaixamento do piso circular 

inferior, que passa a sensação do chão estar 

suspenso no ar. 

O edifício, com área de 10mil m2, é um espaço 

expositivo que já abrigou no passado o Museu da 

Aeronáutica, o Museu do Folclore e a Brasil+500 - 

Mostra do Redescobrimento. Atualmente tem sido 

utilizado para acolher grandes exposições e 

mostras de pintura, filmes, fotografia, artes 

plásticas, e demais eventos artísticos e culturais. 

INFORMAÇÕES: 

www.parqueibirapuera.org/equipamentos-parque-

ibirapuera/oca-do-ibirapuera/ 

www.urbiaparques.com.br/oca-2 

Av. Pedro Álvares Cabral, Portão 3 – Ibirapuera. 

+55 11 3105-6118 / 3889-6100 

museudacidade@prefeitura.sp.gov.br 

eventos@urbiaparques.com.br 

 

CENTROS CULTURAIS SESC – SÃO PAULO 
 

 

 

 

Com o objetivo de criar oportunidades para que 

pessoas desenvolvam seu potencial, por meio 

do acesso à cultura, educação, saúde, esporte, 

lazer e assistência, o Serviço Social do Comércio 

mantém várias unidades espalhadas pela 

cidade, onde o público pode acessar as mais 

variadas formas de cultura, entretenimento e 

lazer. 

Os espaços reúnem teatros, oficinas, área de 

leitura, espaços para exposições e eventos, 

espaço de tecnologias e artes, galpão cultural 

multiuso, salas de ginástica, área de 

convivência, quadras poliesportivas, piscinas, 

lanchonete cafeteria, restaurante, wi-fi, loja, 

bicicletário, etc. 

Conta ainda com um Centro de Pesquisa e 

Formação na Rua Dr. Plínio Barreto, 285 - 4º 

andar, Bela Vista e o CINESESC na Rua Augusta, 

2075, Cerqueira César, com mostras de cinema 

alternativo nacional e estrangeiro. 

INFORMAÇÕES: 

www.sescsp.org.br 

Rua Clélia, 93 – Lapa. 

+ 55 11 3871-7700 
 

UNIDADES NA CAPITAL DE SÃO PAULO 

24 DE MAIO 

Rua 24 de Maio, 109 – Centro Histórico. 

BELENZINHO 

Rua Padre Adelino, 1.000 – Belenzinho. 

BOM RETIRO 

Alameda Nothmann, 185 – Bom Retiro. 

CAMPO LIMPO 

Rua Nsa. Sra. Bom Conselho, 120 – Campo Limpo. 

CARMO 

Rua do Carmo, 147 – Centro Histórico. 

CONSOLAÇÃO 

Rua Dr. Vila Nova, 245 – Vila Buarque. 

FLORÊNCIO ABREU 

Rua Florêncio de Abreu, 305/315 – Centro. 

INTERLAGOS 

Av. Manuel Alves Soares, 1100 – Pq Colonial. 

IPIRANGA 

Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga. 

 

 

http://www.parqueibirapuera.org/equipamentos-parque-ibirapuera/oca-do-ibirapuera/
http://www.parqueibirapuera.org/equipamentos-parque-ibirapuera/oca-do-ibirapuera/
http://www.urbiaparques.com.br/oca-2
mailto:museudacidade@prefeitura.sp.gov.br
mailto:eventos@urbiaparques.com.br
https://www.sescsp.org.br/sobre-o-sesc/unidades/601_CENTRO+DE+PESQUISA+E+FORMACAO
https://www.sescsp.org.br/sobre-o-sesc/unidades/601_CENTRO+DE+PESQUISA+E+FORMACAO
https://www.sescsp.org.br/sobre-o-sesc/unidades/2_CINESESC
https://www.sescsp.org.br/sobre-o-sesc/unidades/2_CINESESC
http://www.sescsp.org.br/
https://www.sescsp.org.br/sobre-o-sesc/unidades/1_CARMO
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ITAQUERA 

Av. Fernando Espírito Santo A Mattos, 1000 – Itaquera. 

PARQUE DOM PEDRO II 

Praça São Vito s/n – Centro. 

PAULISTA 

Avenida Paulista, 119 – Bela Vista. 

PINHEIROS 

Rua Paes Leme, 195 – Pinheiros. 

POMPEIA 

Rua Clélia, 93 – Lapa. 

SANTANA 

Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Santana. 

SANTO AMARO 

Rua Amador Bueno, 505 – Santo Amaro. 

VILA MARIANA 

Rua Pelotas, 141 – Vila Mariana. 

 

CENTROS CULTURAIS DE SÃO PAULO 
 

 
 

Concebido com o primeiro centro cultural 

multidisciplinar do país, o CCSP tem a missão de 

reunir, organizar, promover, incentivar e 

documentar as criações culturais e artísticas, 

estimulando a participação da comunidade e o 

desenvolvimento de sua capacidade criativa. 

Estabelecido no bairro do Paraíso, zona sul da 

cidade, numa área de 46.500 m², seus espaços 

permitem o acesso simultâneo dos visitantes a 

diferentes formas de cultura. 

Sua infraestrutura oferece 5 Sala de espetáculos, 

ateliês para práticas gráficas e fotográficas 

artesanais e experiências em áudio, folhetaria, 

laboratório de fotografia, centro de pesquisa, 

laboratório de restauro de livros, biblioteca e 

discoteca com acervo de livros, obras de arte, 

documentos históricos, discos, etc. 

Dentre outras atividades, há espaços destinados 

à produção de arte, mostras de Cinema, filmes 

documentários, teatro, exposições, dança e 

festivais. 

Destaque para a Rádio CCSP, projeto destinado 

ao incentivo à cultura, memória, 

experimentação e produção artística, com 

acesso a conteúdos (Podcasts) criados a partir 

dos acervos e atividades realizadas no CCSP, 

como entrevistas com artistas, documentários, 

dramaturgias, mesas de debates, oficinas e 

outras experiências sonoras. 

INFORMAÇÕES: 

www.centrocultural.sp.gov.br 

SEDE: Rua Vergueiro, 1.000 – Paraíso. 

+55 11 3397-4002 

ccsp@prefeitura.sp.gov.br 

 

UNIDADES NA CAPITAL DE SÃO PAULO 

JUVENTUDE: 

Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641 – Vl Nv Cachoeirinha. 

PENHA: 

Largo do Rosário, 20 – Penha. 

OLIDO: 

Avenida São João, 473 – Centro Histórico. 

GRAJAÚ: 

Rua. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 – Parque América. 

TENDAL LAPA: 

Rua Guaicurus, 1.100 – Água Branca. 

VILA FORMOSA: 

Av. Renata, 163 – Vila Formosa. 

CIDADE TIRADENTES: 

Rua Inácio Nbteuros, 6900 – Cohab Sitio Conceição. 

JABAQUARA: 

Rua Arsênio Tavolieri, 45 – Jabaquara. 

VILA ÍTORORÓ: 

Rua Maetro Cardim 60 – Bela Vista. 

SANTO AMARO: 

Avenida João Dias, 811 – Santo Amaro. 

REFERÊNCIA DE DANÇA: 

Viaduto do Chá s/n – Centro Histórico. 

 

INFORMAÇÕES 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultur

a/centros_culturais/ 

Rua Líbero Badaró, 346/350 – Centro Histórico. 

+55 11 3397-0000 

secretariadecultura@prefeitura.sp.gov.br 
 

 

http://www.centrocultural.sp.gov.br/
mailto:ccsp@prefeitura.sp.gov.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/centros_culturais/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/centros_culturais/
mailto:secretariadecultura@prefeitura.sp.gov.br
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A cidade de São Paulo é riquíssima em opções para quem busca essa atividade 

cultural. São mais de 180 teatros exibindo peças, musicais e atrações 

com temáticas das mais variadas. 

 

SALA SÃO PAULO 
 

 
 

A Sala São Paulo ocupa, desde 1999, o majestoso 

edifício da Estrada de Ferro Sorocabana – Estação 

Julio Prestes, localizado bairro de Campos Elíseos, 

área central da cidade. 

O edifício, de arquitetura eclética, caracterizado 

pela imponência e sobriedade de ornamentos e 

detalhes do estilo Luís XVI, foi projetado por 

Christiano Stockler das Neves e Samuel das Neves 

em 1925. Sua construção foi concluída em 1938. 

Em 1977 a Secretaria da Cultura do Estado de São 

Paulo assumiu seu controle para transformá-lo no 

Complexo Cultural Júlio Prestes.  

Considerada a melhor sala de concertos da 

América Latina e uma das mais belas do mundo, a 

Sala São Paulo possui forro acústico móvel de 15 

painéis no teto que permite alteração do volume 

ajustado a acústica de acordo com o tipo de 

apresentação (de pequenas formações de 

câmara, corais até conjuntos orquestrais de 

grande porte) – uma harmônica coexistência entre 

tecnologia e arte. Seu projeto recebeu o prêmio 

de honra 2000 da USITT – United States Institute for 

Theatre Technology. 

O Complexo, tombado como patrimônio histórico 

pelo Condephaat, abriga a sede da Secretaria de 

Cultura e a sede da Orquestra Sinfônica do Estado 

de São Paulo (OSESP). 

Sua infraestrutura disponibiliza a Sala de Concertos, 

Hall Principal, Foyer, Estação das Artes, Salão dos 

Arcos, Sala Carlos Gomes, Sala Camargo Guarnieri 

e Salão Nobre, a Sala São Paulo com opções para 

a realização de eventos culturais e sociais. Oferece 

também o ‘Café da Sala’, tradicional ponto de 

encontro antes dos concertos e nos intervalos, que 

oferece cafés, doces, salgados e pratos rápidos, o 

‘Restaurante da Sala’, que oferece comida 

contemporânea e pratos típicos brasileiros e a 

‘Loja Clássicos’, especializada em CDs, DVDs, livros 

de música e arte que inclui últimos lançamentos do 

mercado fonográfico e destaques das temporadas 

da OSESP e demais títulos da Orquestra. Promove 

ainda cursos sobre música clássica. 

INFORMAÇÕES: 

www.salasaopaulo.art.br/home.aspx 

Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos 

+55 11 3367 9500 

visita@osesp.art.br 
 

TEATRO MUNICIPAL 
 

 
 

O “Theatro Municipal de São Paulo”, inaugurado 

em 1911, é um dos mais belos espaços culturais da 

cidade e um dos mais importantes teatros do Brasil. 

Localizado no centro da cidade, com seu estilo 

arquitetônico inspirado no Theatro Ópera de París 

o edifício faz parte do Patrimônio Histórico de São 

Paulo desde 1981, quando foi tombado pelo 

Condephaat. 

Desde maio/2021, a responsabilidade institucional 

está sob os cuidados da “Sustenidos Organização 

Social de Cultura”, vinculada à Secretaria 

Municipal de cultura,  responsável pela gestão e 

manutenção do edifício histórico do Theatro, da 

Praça das Arte, da Central Técnica, administração 

das escolas municipais de música e dança e 

alguns dos mais importantes corpos artísticos do 

país: Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, 

 

   

http://www.salasaopaulo.art.br/home.aspx
mailto:visita@osesp.art.br?subject=Visita%20Monitorada%20%C3%A0%20Sala%20S%C3%A3o%20Paulo
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Balé da Cidade de São Paulo,  Quarteto de 

Cordas da Cidade de São Paulo, Coro Lírico 

Municipal de São Paulo e Coral Paulistano. 

O complexo conta com a Praça das Artes, espaço 

cultural próximo ao teatro e palco para diversos 

eventos culturais, abriga a Escola Municipal de 

Música de São Paulo, a escola de Dança de São 

Paulo, e o Quarteto de Cordas da Cidade de São 

Paulo. 

INFORMAÇÕES: 

www.theatromunicipal.org.br/pt-br/ 

Praça Ramos de Azevedo, s/nº - Sé. 

+55 11 3053-2090 

fundacaotmsp@prefeitura.sp.gov.br 
 

TEATRO OFICINA 
 

 
 

Fundada em 1958, a Associação Teatro Oficina 

Uzyna Uzona é a maior e a mais antiga companhia 

de Teatro em atividade no Brasil. 

Criada por estudantes da Faculdade de Direito da 

USP, entre eles José Celso Martinez Corrêa, Renato 

Borghi, Etty Fraser, Fauzi Arap, Ronaldo Daniel, Amir 

Haddad e Carlos Queiroz Telles, a então 

“Companhia de Teatro Oficina” se profissionalizou 

em 1961, promovendo desde então dezenas de 

obras de grande importância na dramaturgia 

ocidental e do Brasil, encenadas por centenas de 

artistas que trabalharam na história da companhia. 

Neste período a Companhia alugou um espaço 

sem estrutura de teatro, surgindo então a 

contribuição arquitetônica pelo arquiteto Joaquim 

Manoel Guedes Sobrinho, consistindo num palco 

ao meio de duas arquibancadas se defrontando. 

Em 1974, Zé Celso foi detido e exilado pela 

ditadura militar, permanecendo em Portugal até 

seu retorno em 1979. 

O espaço recebe nova configuração 

arquitetônica, criação da arquiteta Lina Bo Bardi e 

Edson Elito em 1992. O novo prédio foi finalizado e 

inaugurado em 1994. 

Embora o edifício seja tombado nas esferas 

federal, estadual e municipal, há quase 4 décadas 

o Teatro Oficina luta contra o Grupo Silvio Santos 

para impedir a construção de torres residenciais no 

terreno contíguo, o que comprometeria 

irreversivelmente o projeto do atual edifício e as 

práticas teatrais realizadas pela Associação. 

Destaque para o título de “melhor teatro do 

mundo” na categoria “projeto arquitetônico” 

eleito em 2015, pelo jornal The Guardian. 

INFORMAÇÕES: 

www.teatroficina.com 

Rua Jaceguai, 520 – Bixiga. 

+55 11 3106-2818 

contato.teatroficina@gmail.com 

 

TEATRO RENAULT 
 

 
 

O Teatro Renault (antigo Cine Theatro Paramount e 

antigo Teatro Abril), inaugurado em 1929, foi o 

primeiro cinema sonoro da América Latina e 

durante muitos anos um modelo para outros 

teatros, tendo sido patrocinado pela Paramount 

Pictures. 

Localiza-se numa área de 5.500 m2, no centro da 

cidade e é considerado um dos melhores palcos 

de São Paulo, mantendo os mesmos traços 

originais e o mesmo glamour desde a sua 

fundação. 

O Teatro Renault oferece uma infraestrutura 

moderna e tecnologia de ponta, tanto que hoje é 

o palco escolhido pelos maiores musicais da 

Broadway, como o musical francês “Les 

Misérables”, A Bela e a Fera, Chicago, O Fantasma 

da Ópera e Miss Saigon. 

A “Time For Fun” oferece no Teatro Renault, sua 

principal casa da divisão de teatro, peças do 

gênero de Teatro Musical, trazendo grandes 

espetáculos da Broadway e West End em suas 

versões de importação (réplicas), proporcionando 

a mesma experiência de se assistir ao show na 

casa original em Nova Iorque ou Londres. 

INFORMAÇÕES: 

www.ticketsforfun.com.br/casas/teatro-renault 

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 – Republica. 

+55 11 4003-5588 

comercial@t4f.com.br 
 

http://www.theatromunicipal.org.br/pt-br/
mailto:fundacaotmsp@prefeitura.sp.gov.br
http://www.teatroficina.com/
mailto:contato.teatroficina@gmail.com
http://www.ticketsforfun.com.br/casas/teatro-renault
mailto:comercial@t4f.com.br
mailto:comercial@t4f.com.br
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TEATRO GAZETA 
 

 
 

O Teatro, inaugurado em 2003 é administrado pela 

R&M Brasil Produções Artísticas, ligada à Fundação 

Cásper Líbero que gerencia um conglomerado de 

empresas de mídia, emissoras de rádio e TV, site 

esportivo e a Faculdade de Comunicação Social, 

Instalado no prédio da Fundação, o espaço 

oferece entretenimento teatral, musical, bem 

como eventos sócias e corporativos. 

O local abriga uma biblioteca com acervo de 

49.000 livros, 580 periódicos, 4.270 filmes, além de 

laboratórios de rádio, TV, internet e informática, 

ilhas de edição e um Centro de documentação e 

Pesquisa. Tem capacidade para 716 pessoas. 

INFORMAÇÕES: 

www.teatrogazeta.com.br 

Avenida Paulista, 900 – Bela Vista. 

+55 11 3241-4238 / 3253-4102 

teatro.gazeta@terra.com.br 
 

TEATRO FOLHA 
 

 
 

Inaugurado em 2001, o Teatro se localizado no 

Terraço do Shopping Pátio Higienópolis e é 

administrado pelo grupo Conteúdo Teatral. 

Em ambiente sofisticado, oferece ao público 

grande diversidade de linguagem artística, 

garantindo qualidade em cada espetáculo. 

Sua infraestrutura está apta para receber eventos 

escolares, sociais e corporativos, palestras, 

reuniões, treinamentos e sessões fechadas de 

teatro. Promove também cursos de teatro para 

iniciantes. O Espaço Tem capacidade para 305 

pessoas. No Shopping, o visitante acessa 

entretenimento, lazer e boa gastronomia com 

restaurantes, lanchonetes e cafeterias. 

INFORMAÇÕES: 

www.teatrofolha.com.br 

Avenida Higienópolis, 618 /Terraço – Higienópolis. 

+55 11 3823-2323 / 2423 / 2737 

marketing@conteudoteatral.com.br 
 

TEATRO ALFA 
 

 
 

O Teatro pertence ao Conglomerado Alfa de 

empresas que atua nos segmentos financeiro, 

agronegócio, alimento, material de construção, 

comunicação e cultura. 

Inaugurado em 1998, o espaço acolhe 

espetáculos de dança, óperas, orquestras, música 

popular, teatro e musicais, além de dispor de ótima 

infraestrutura para realização de congressos, 

seminários e eventos como: coquetéis, palestras, 

treinamentos, premiações e lançamento de 

produtos. Possui um centro de documentação e 

memória artística, biblioteca e cafeteria. Tem 

capacidade para 1.422 pessoas. 

INFORMAÇÕES: 

www.teatroalfa.com.br 

R Bento Branco Andrade Filho, 772 – Santo Amaro. 

+55 11 5693-4000 

institut@teatroalfa.com.br 

 

TEATRO SERGIO CARDOSO 
 

 
 

http://www.teatrogazeta.com.br/
mailto:teatro.gazeta@terra.com.br
http://www.teatrofolha.com.br/
mailto:marketing@conteudoteatral.com.br
http://www.teatroalfa.com.br/
mailto:institut@teatroalfa.com.br
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Administrado atualmente pela Associação Paulista 

dos Amigos da Arte, desde 2004, o Teatro foi 

concebido pelo ator Sergio Cardoso e sua então 

esposa, a atriz Nydia Licia, no casarão desativado 

da antiga sede do Cine Teatro Espéria que, após 

reformas, é inaugurado como o nome de Teatro 

Bela Vista em 1956. 

Localizado na região do tradicional bairro do 

Bixiga, teve seu terreno desapropriado pelo 

Governo do Estado em 1971 que iniciou a 

edificação do novo e atual teatro, projetado pelo 

arquiteto Ugo di Pace e reinaugurado em 1980. 

Sua infraestrutura é composta de duas salas de 

espetáculos: Sala Sérgio Cardoso, com 

capacidade para 819 pessoas – que recebe 

espetáculos nacionais e internacionais de dança, 

teatro, shows e orquestras; e a Sala Paschoal Carlos 

Magno, para 143 pessoas – para experimentação 

de teatro e dança. 

Além disso, o espaço de múltipla funcionalidade 

receber eventos corporativos, sociais, 

conferências, lançamentos de produtos, etc. Possui 

salas de ensaio e camarins para grandes 

companhias além da cafeteria e bar. 

INFORMAÇÕES: 

www.teatrosergiocardoso.org.br 

Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista. 

+55 11 3882-8080 

teatrosergiocardoso@aapa.org.br 
 

ESPAÇO PARLAPATÕES 
 

 
 

Inaugurado em 2006, o espaço pertence ao Grupo 

Teatral Parlapatões que surgiu em 1991 com a 

proposta de trabalhar com comédia, circo e 

teatro de palco e de rua, diferenciado pelo 

sentido público de teatro que estabelece intenso 

diálogo e interação com espectadores sobre 

questões sociais e políticas. 

Sua sede, localizada no centro da cidade, abriga 

também o Galpão Parlapatões, centro de ensaios, 

treinamento, cursos, oficinas, palestras, seminários e 

workshops e o café, com um pequeno palco. 

Produz e sedia anualmente mostras, festivais e 

eventos envolvendo circo, teatro, dança, música, 

cinema e eventuais apresentações em formato de 

cabarés. Tem capacidade para 96 pessoas. 

INFORMAÇÕES: 

www.parlapatoes.com.br/site 

Praça Roosevelt, 158 – Consolação. 

+55 11 3061-9799 / 3258-4449 

contato@parlapatoes.com.br 
 

TEATRO PREVENT SENIOR 
 

 
 

Inaugurado em 2012, com desenho exclusivo de 

Ruy Ohtake, o teatro, concebido para receber 

grandes produções culturais, se localiza no edifício 

que abriga também o Instituto Cultural Tomie 

Ohtake. 

Sob administração da empresa Prevent Senior, o 

moderno espaço possui: Sala de Espetáculos, com 

capacidade para 600 pessoas; Sala Plural, versátil, 

de vão livre, para até 400 pessoas em eventos 

como exposições, workshops, seminários, 

coquetéis, shows, entre outros e completa estrutura 

de apoio para produções, camarins, salas de 

comando, lounge vip, foyer principal e foyers 

privativos, espalhados em diferentes andares. 

INFORMAÇÕES: 

www.teatropreventsenior.com.br 

Rua Coropé, 88 – Pinheiros. 

+55 11 4085-9048 

atendimento@teatropreventsenior.com.br 
 

TEATRO SÃO PEDRO 
 

 
 

http://www.teatrosergiocardoso.org.br/
mailto:teatrosergiocardoso@aapa.org.br
http://www.parlapatoes.com.br/site
mailto:contato@parlapatoes.com.br
http://www.teatropreventsenior.com.br/
mailto:atendimento@teatropreventsenior.com.br
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Construído pelo português Manuel Fernandes 

Lopes e inaugurado em 1917, o Teatro é um dos 

poucos que permanecem ativos de uma 

geração de casas de espetáculos inauguradas 

entre os séculos XIX e XX. 

Teve seu edifício tombado em 1984 pela 

Secretária Estadual de Cultura, que procedeu 

seu restauro em 1997, mantendo a característica 

de seu estilo predominantemente neoclássico e 

detalhes em art nouveau. 

Com uma programação inicialmente dedicada 

à música erudita, o tradicional espaço cultural 

mantém programação eclética, com sessões de 

cinema, espetáculos de variedades, operetas 

teatrais e concertos. 

Está localizado no bairro Campos Elíseos e tem 

capacidade para 636 pessoas. Possui ainda uma 

sala própria para pequenos recitais, com 70 

lugares. 

INFORMAÇÕES: 

www.theatrosaopedro.org.br 

Rua Dr. Albuquerque Lins, 207 – Campos Elíseos. 

+55 11 3661-6600 / 3667-0499 / 98888-9868 

sau@santamarcelinacultura.org.br 

 

TEATRO DAS ARTES 
 

 
 

Localizado Shopping Eldorado, zona oeste, a 

casa foi inaugurada em 2003 e caracteriza-se 

tanto como espaço de apresentação de 

espetáculos teatrais, como de realização de 

eventos de diversos gêneros culturais e sociais. 

Possui instalações modernas e confortáveis com 

estrutura para realização de eventos 

corporativos, comemorativos, de 

entretenimento, work-shops, cursos de 

treinamento e palestras. 

Possui amplo hall, salas complementares para 

apoio a eventos e um espaço agregado para 

recepções e montagem de pequenas mostras, 

além de bombonière e facilidades em compras, 

entretenimento e gastronomia junto ao 

Shopping. Tem capacidade para 769 pessoas. 

INFORMAÇÕES: 

www.teatrodasartessp.com.br 

Avenida Rebouças, 3.970, Loja 409 – Pinheiros. 

+55 11 3045-0075 

bilheteriasp@teatros.art.br 

 

TEATRO BIBI FERREIRA 
 

 
 

O Teatro Bibi Ferreira é um dos mais antigos e 

tradicionais de São Paulo. Sua fachada é 

tombada pelo patrimônio histórico e cultural, 

tendo seu prédio sido construído em 1886, com 

função de hospedaria para as esposas dos 

advogados. 

Inaugurado em 1973, esse grandioso espaço 

recebeu mais de 4.500 espetáculos. Conhecido 

como Teatro Tom Santos, Teatro Brigadeiro, TBC 

Brigadeiro, Teatro Aplicado e outros, em 1984 

passo a se chamar Teatro Bibi Ferreira, em 

homenagem a atriz carioca. 

O espaço tem capacidade para 300 pessoas, 

possui foyer (hall), camarins, loja e promove 

cursos abordando conhecimento básico de voz, 

produção e interpretação teatral, expressão 

corporal e Improvisação. 

INFORMAÇÕES: 

www.teatrobibiferreira.com.br 

Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 931 – Bela Vista. 

+55 11 3105-3129 / 2935-3882 

contato@teatrobibiferreira.com.br 

 

TEATRO SANTANDER 
 

 
 

http://www.theatrosaopedro.org.br/
mailto:sau@santamarcelinacultura.org.br
http://www.teatrodasartessp.com.br/
mailto:bilheteriasp@teatros.art.br
http://teatrobibiferreira.com.br/
mailto:contato@teatrobibiferreira.com.br
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O Teatro foi projetado pelo escritório de 

arquitetura americano Eskew+Dumez+Ripple 

(EDR) e reúne o que há de mais moderno no 

cenário cultural internacional. 

Desde a fachada, com 60 mil blocos de vidro 

importados da República Tcheca e iluminação 

computadorizada em LED (projetada pelo 

arquiteto Edo Rocha), o espaço possui recursos 

arquitetônicos e tecnológicos diferenciados, 

como moderno sistema de luz, varas 

automatizadas, poltronas retráteis, com sistema 

de recolhimento automatizado para rápidas 

mudanças de configurações e estrutura 

acústica ajustável aos mais variados tipos de 

eventos, desde shows, concertos, convenções, 

jantares, desfiles e grandes espetáculos da 

Broadway. 

Com capacidade para mais de 1.800 pessoas, o 

teatro é parte do Complexo do Shopping JK 

Iguatemi que oferece aos visitantes opções de 

entretenimento, lazer e gastronomia. 

INFORMAÇÕES: 

www.teatrosantander.com.br 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Itaim Bibi. 

+55 11 4810-6868 

sac@teatrosantander.com.br 

 

TEATRO BRADESCO 
 

 
 

Inaugurado em 2009, o contemporâneo e 

arrojado projeto eleva as artes cênicas no Brasil 

a um alto patamar de qualidade, de recursos 

técnicos e de conforto, resultado da parceria 

entre as empresas Banco Bradesco, Oppus 

Entretenimento e Grupo Zaffari. 

O teatro tem capacidade para 1.439 pessoas e 

é considerado um dos maiores do País e o maior 

espaço teatral dentro de um shopping no Brasil. 

Situa-se no interior do Bourbon Shopping São 

Paulo, zona oeste da cidade e sua infraestrutura 

interna compõe-se dos setores: Frisas, Balcão 

Nobre, Plateia e Camarote Prime (Desenhada 

pelo escritório Monserrat Arquitetos Associados 

agregando ao teatro conceitos inovadores de 

acústica e equipamentos cenográficos).  

Possui sofisticado foyer como área comum, 

decorado com um grande lustre, e pode ser 

usado em eventos paralelos como exposições, 

vernissages e sessões de autógrafos, além de 

abrigar a bilheteria e o serviço de chapelaria. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.teatrobradesco.com.br 

Rua Palestra Itália, 500 - Loja 263 – Perdizes. 

+55 11 3670-4100 

sac@teatrobradesco.com.br 

 

TEATRO PROCÓPIO FERREIRA 
 

 

 

Procópio Ferreira é o nome artístico do ator, 

diretor e dramaturgo João Álvaro de Jesus 

Quental Ferreira, nascido em 1898, de grande 

atuação no teatro brasileiro, que em 62 anos de 

carreira interpretou mais de 500 personagens em 

450 peças de todos os gêneros. 

Construído em 1948, o Teatro se localiza na Rua 

Augusta, umas das mais famosas e charmosas 

ruas da cidade de São Paulo. O espaço é palco 

de grandes apresentações teatrais e sua 

infraestrutura é adaptada também para 

realização convenções, congressos, seminários, 

premiações, lançamentos, treinamentos, 

workshops, coletivas de Imprensa e eventos de 

confraternização. 

Com capacidade para atender até 641 pessoas 

o Teatro possui hall exclusivo para recepção dos 

convidados, bar e café. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.teatroprocopioferreira.com.br 

Rua Augusta, 2.823 – Cerqueira Cesar. 

+55 11 3083-4475 

atendimento@teatroprocopioferreira.com.br 
 

 

 

http://www.teatrosantander.com.br/
mailto:sac@teatrosantander.com.br
http://www.teatrobradesco.com.br/
mailto:sac@teatrobradesco.com.br
http://www.teatroprocopioferreira.com.br/
mailto:atendimento@teatroprocopioferreira.com.br
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Ir ao cinema é considerado um dos programas mais corriqueiros dentre as possibilidades 

de lazer e cultura do paulistano.  
 

A cidade possui mais de 350 salas de cinema, com programação atualizada e eclética 

onde se pode encontrar opções como lançamentos nacionais e internacionais, mostras 

alternativas (que podem durar madrugada a dentro), documentários e curtas. 
 

As salas estão distribuídas em grandes centros de compras com os Shoppings ou nos 

tradicionais cinemas de rua. 
 

Para quem pretende assistir a todos os eventos disponíveis, não terá tempo 

de chegar ao último deles sem que os anteriores já estejam com 

novo repertório de filmes em cartaz. 

 

REDE CINEMARK 
 

 
 

Desembarcando no Brasil em 1997 a empresa, 

fundada nos Estados Unidos em 1984, está em mais 

16 países - segunda maior rede em número de 

salas e a primeira em venda de ingressos no 

ranking mundial. 

Inaugurou a primeira sala 3D da América do Sul, no 

Shopping Eldorado, em São Paulo e trouxe ao país 

o conceito VIP de cinema, com cardápio exclusivo 

e atendimento diferenciado, desde a bilheteria até 

o serviço de Snack Bar, tudo com mais conforto e 

poltronas classe executiva dos voos internacionais. 

Outra inovação foi a sala Extreme Digital Cinemark 

- XD, com telas ainda maiores e sonorização ainda 

mais potente, reunindo o que há de mais moderno 

em tecnologia 2D e 3D. 

Em 2014, Instalou no Shopping Villa Lobos, em São 

Paulo, a primeira sala com tecnologia D-BOX. 

Poltronas que se movimentam e vibram, 

acompanhando a ação da telona. 

Oferece ainda, com a parceria da Casablanca 

Online, o formato de transmissão real time 

(Cinemeeting), que permite a exibição de diversos 

eventos para mais de nove mil pessoas, ao mesmo 

tempo, em 32 salas de diferentes capitais. Uma 

transmissão ao vivo, via satélite, com alta definição 

ou 3D. 

INFORMAÇÕES: 

www.cinemark.com.br 

 

REDE CINEMARK EM SÃO PAULO SALAS 

CINEMARK CENTER NORTE 

Trav Casalbuono, 127 –- Vila Guilherme. 
05 

CINEMARK CENTRAL PLAZA 

Av Dr Francisco Mesquita, 1000 – Ipiranga. 
10 

CINEMARK SHOPPING CIDADE JARDIM 

Av Magalhães de Castro, 12000 – Morumbi. 
07 

CINEMARK SHOPPING CIDADE SÃO PAULO 

Av Paulista, 1230 – Cerqueira Cesar. 
06 

CINEMARK SHOPPING ELDORADO 

Av Rebouças, 3970 – Pinheiros. 
09 

CINEMARK MARKET PLACE 

Av Dr Chucri Zaidan, 920 - Vila Cordeiro. 
08 

CINEMARK METRÔ SANTA CRUZ 

Rua Domingos de Moraes, 2564 - Vila Mariana. 
09 

CINEMARK METRÔ TATUAPÉ 

Rua Domingos de Agostim, 91 – Tatuapé. 
08 

CINEMARK METRÔ TUCURUVI 

Av Dr Antonio Maria de Laet, 566 – Tucuruvi. 
06 

CINEMARK MOOCA PLAZA SHOPPING 

Rua Capitão Pacheco Chaves, 313 – Móoca. 
06 

CINEMARK PÁTIO HIGIENÓPOLIS 

Av Higienópolis, 646 – Higienópolis. 
06 

CINEMARK SHOPPING PÁTIO PAULISTA 

Rua Treze de Maio, 1947 – Bela Vista. 
07 

CINEMARK SHOPPING ARICANDUVA 

Av Aricanduva, 5555 – Vila Matilde. 
14 

CINEMARK SHOPPING D 

Av Cruzeiro do Sul, 1100 - Ponte Pequena. 
10 

 

 

   

http://www.cinemark.com.br/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0159/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0162/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0624/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0164/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0173/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0174/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0175/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0548/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0412/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0179/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0180/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0190/
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CINEMARK SHOPPING IGUATEMI SP 

Av Brigadeiro Faria Lima, 2232 – Jd Paulistano. 
06 

CINEMARK SHOPPING INTERLAGOS 

Av Interlagos, 2255 – Vila Inglesa. 
10 

CINEMARK SP MARKET 

Av das Nações Unidas, 22540 – Campo Grande. 
11 

CINEMARK TIETÊ PLAZA SHOPPING 

Av Raimundo Pereira Magalhães, 1465 – Pirituba. 
07 

CINEMARK VILLA LOBOS 

Av das Nações Unidas, 4777 - Piso Lazer – Lapa. 
07 

 

ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA 
 

 
 

Criado em 1995, inicialmente no famoso Cine 

Majestic da Rua Augusta, a rede vem trazendo 

programação com filmes diversificados para 

proporcionar diferentes visões do cinema, 

apoiando projetos que valorizam o compromisso 

com a democratização da cultura. 

Oferece opções que vão desde um sucesso de 

Hollywood até um documentário Iraniano, onde o 

telespectador acessa diferentes tipos de conteúdo 

como um evento esportivo, musical ou 

educacional, transmitidos ao vivo via satélite. 

A unidade do Shopping Bourbon, zona oeste da 

cidade, possui tecnologia IMAX de projeção 

digital, em formato estádio, com tela de 21 mts. de 

largura por 14 mts. de altura, quase o triplo de uma 

tela convencional com a incrível qualidade de 

som de 7.1 canais. 

INFORMAÇÕES: 

www.itaucinemas.com.br/home 

 

ESPAÇO ITAU DE CINEMA EM SÃO PAULO SALAS 

ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA AUGUSTA 

Rua Augusta, 1470 – Consolação. 
03 

ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA FREI CANECA 

Rua Frei Caneca, 569 – Consolação. 
09 

ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA POMPÉIA 

Rua Turiassu, 2100 - Barra Funda. 
11 

 

 

REDE KINOPLEX 
 

 
 

O Kinoplex é a maior rede de cinemas 100% 

brasileira. Fundada em 1917, há 100 anos, leva a 

magia e emoção do cinema a todo o país. 

Possui 260 salas, em 19 cidades brasileiras, 

equipadas com o máximo de tecnologia e 

conforto para o bem-estar ddos clientes. São 

mais de 55 mil poltronas e de 1.000 funcionários, 

que trabalham com paixão pelo cinema, 

respeito e total dedicação aos espectadores. 

Em 2016, lançou mais de 500 filmes e conteúdos 

especiais, que atraíram mais de 22 milhões de 

espectadores, motivando a empresa a seguir 

em frente, levando cultura e entretenimento a 

todo o Brasil. 

INFORMAÇÕES: 

www.kinoplex.com.br/-/kinoplex-riosul 
 

KINOPLEX EM SÃO PAULO SALAS 

KINOPLEX ITAIM 

Rua Joaquim Floriano, 462 – Itaim Bibi. 
06 

KINOPLEX PARQUE DA CIDADE 

Av Nações Unidas, 14401 –- Chac Sto Antônio. 
06 

KINOPLEX SHOPPING VILA OLÍMPIA 

Rua das Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia. 
07 

 

REDE CINÉPOLIS 
 

 
 

https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0192/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0193/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0623/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0199/
http://www.itaucinemas.com.br/home
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0251/
https://www.kinoplex.com.br/-/kinoplex-riosul
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0292/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0959/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0309/
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A Cinépolis é a maior operadora de cinemas da 

América Latina e segunda maior do mundo em 

ingressos vendidos. Chegou ao Brasil em 2010. 

Possui salas com marcas destaques como a 

Macro XE, IMAX, 4DX, VIP e Junior.  É a maior 

operadora de salas VIP do mundo e, no Brasil, foi 

a pioneira na implantação da tecnologia 4DX 

que permite o movimento das poltronas e gera 

mais de 20 efeitos especiais sincronizados com o 

filme. 

Em 2019 e 2017, foi eleita a "Melhor Sala 

Premium" de São Paulo e, em 2018, pela terceira 

vez, o Cinépolis JK Iguatemi foi eleito como o 

melhor cinema da cidade de São Paulo (2015, 

2017 e 2018) e sua sala IMAX foi apontada como 

a melhor sala individual do circuito. Em 2016 e 

2017, a rede Cinépolis ficou em 1º lugar no 

"Prêmio Melhores Serviços", categoria redes de 

cinema. 

A constante inovação e o bom desempenho 

são reconhecidos com diversos prêmios, dentre 

eles: Melhor Exibidor por quatro anos 

consecutivos (2011, 2012, 2013 e 2014), 

concedido no Prêmio ED (Exibição & 

Distribuição), realizado pelo Sindicato das 

Empresas Exibidoras do Estado de São Paulo. 

INFORMAÇÕES: 

www.cinepolis.com.br 

 

CINEPOLIS EM SÃO PAULO SALAS 

CINÉPOLIS JK IGUATEMI 

Av Pres Juscelino Kubitscheck, 2041 – V Olímpia. 
08 

CINÉPOLIS MAIS LARGO 13 

Rua Amador Bueno, 219 - Sto Amaro. 
08 

 

REDE PLAYARTE 
 

 
 

A rede brasileira iniciou suas atividades em 1983 

no ramo de distribuição de filmes educativos e 

documentários e filmes de longa metragem. 

Numa iniciativa pioneira entre os grandes 

exibidores brasileiros, fundou, ao lado de sócios 

norte-americanos a empresa Tradewinds 

Entertainment, especializada em comprar filmes 

ainda no roteiro, produzi-los e vendê-los. 

Entrou no mercado exibidor, administrando 

diversos complexos de cinema até 1996 quando 

adquiriu o tradicional Circuito Sul de Cinemas, 

com 40 salas, reformando e abrindo novas 

unidades em todo o Brasil. 

A rede entrou na era do cinema imersivo ao 

abrir salas Vips e a primeira sala Play Extreme em 

2017. 

INFORMAÇÕES: 

www.playartecinemas.com.br 

 

PLAYARTE EM SÃO PAULO SALAS 

PLAYARTE BRISTOL 

Av Paulista, 2064 - Bela Vista. 
05 

PLAYARTE BUTANTÃ 

Av Francisco Morato, 2718 – Butantã. 
03 

PLAYARTE LUMIÈRE 

Rua Joaquim Floriano, 339 - Itaim Bibi. 
02 

PLAYARTE MARABÁ 

Av Ipiranga, 757 – Centro. 
05 

PLAYARTE PLAZA SUL 

Rua Prof Abrão de Moraes s/n - Jd da Saúde. 
06 

PLAYARTE SPLENDOR PAULISTA 

Rua Treze de Maio, 1947 – Paraíso. 
02 

 

REDE UCI – UNITED CINEMAS INTERNATIONAL 
 

 
 

Criada em 1996, a Rede vem expandindo e 

possui o maior complexo de cinemas do Brasil, 

trazendo excelentes experiências 

cinematográficas ao público em geral. 

Vem se destacando desde a inauguração das 

primeiras salas digitais com tecnologia 4K, até o 

investimento em tecnologias IMAX, XPLUS, DE 

LUX, e a novíssima 4DX com poltronas SuperSeats 

http://www.cinepolis.com.br/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0534/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0220/
http://www.playartecinemas.com.br/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0348/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0346/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0459/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0350/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0351/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0460/
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e SuperD, sempre em busca do que há de mais 

inovador para o público. 

Com o sistema 4DX, graças ao posicionamento 

das caixas acústicas, o telespectador tem uma 

percepção do som mais realista criando-se a 

ilusão de um campo infinito ao redor, além dos 

efeitos e sensações sincronizados ao filme, 

simulando quedas, trepidação, vibrações, 

aceleração e frenagem, incluindo efeitos como 

neve, tempestade, água, névoa, vibração, 

relâmpago, chuva, aromas, bolhas, cócegas, 

vento e outros. 

INFORMAÇÕES: 

www.ucicinemas.com.br 

 

UCI EM SÃO PAULO SALAS 

UCI ANÁLIA FRANCO 

Av Regente Feijó, 1759 – Vila Regente Feijó. 
08 

UCI JARDIM SUL 

Av Giovanni Gronchi, 5819 – Morumbi. 
11 

UCI SANTANA PQUE SHOPPING 

Rua Cons. Moreira de Barros, 2780 – Santana. 
08 

 

CINEMAS DE RUA 
 

 

 

Para quem não quer enfrentar imensas filas e 

aglomerações em Shoppings e busca algo mais 

tranquilo, num clima mais intimista e 

aconchegante, a cidade de São Paulo oferece 

a tradicional alternativa de cinemas de rua, em 

vários endereços. 

Com uma programação diferenciada e um ar 

mais Cult, as salas exibem filmes nacionais, 

estrangeiros e blockbusters, além da 

possibilidade de encontrar em cartaz filmes 

alternativos, filmes de época, curtas e 

documentários. 

CINEMAS DE RUA EM SÃO PAULO SALAS 

  

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO 

Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso 
02 

CINE CAIXA BELAS ARTES 

Rua da Consolação, 2423 – Consolação 
06 

CINE CONTINENTAL 

Av Leão Machado, 100 – Jaguaré 
02 

CINE OLIDO 

Av São João, 473 – República 
01 

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO 

Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso 
02 

CINE CAIXA BELAS ARTES 

Rua da Consolação, 2423 – Consolação 
06 

CINE CONTINENTAL 

Av Leão Machado, 100 – Jaguaré 
02 

CINE OLIDO 

Av São João, 473 – República 
01 

CINE MUSEU LASAR SEGALL 

Rua Berta, 111 – Vila Mariana 
01 

CINEARTE PETROBRÁS 

Av. Paulista, 2073 - Cerqueira César 
02 

CINEMATECA BRASILEIRA 

Lgo Senador Raul Cardoso, 207 - Vila 

Clementino 

01 

CINESALA 

Rua Fradique Coutinho, 361 – Pinheiros 
01 

CINESESC 

Rua Augusta, 2075 - Jd Paulista 
01 

CINUSP PAULO EMÍLIO 

Rua do Anfiteatro, 181 – Cidade Universitária 
01 

MOVIECOM BOA VISTA 

Rua Borba Gato, 59 – Sto Amaro 
05 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS 

Av Europa, 158 - Jd Europa 
01 

 

OUTROS CINEMAS EM SHOPPINGS 
 

OUTROS CINEMAS EM SÃO PAULO SALAS 

  

CINESYSTEM MORUMBI TOWN SHOPPING 

Av Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade 
09 

CENTERPLEX SHOPPING LAPA 

Rua Catão, 72 – Lapa 
03 

 

 

 

 

 

http://www.ucicinemas.com.br/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0363/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0377/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0462/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0604/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0093/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0454/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0462/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0604/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0093/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0454/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0435/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0834/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0201/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0108/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0223/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0416/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0320/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0398/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0650/
https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0054/
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Responsável por movimentar 40 bilhões/ano, a cidade de São Paulo possui uma 

enorme oferta comercial à disposição – setores como design, moda, cultura, 

tecnologia, artes, entre outros. 
 

São pavilhões de exposição, feiras e negócios, comércios de rua e antiguidades e 

muitas outras opções. 
 

 A cidade conta com diversos programas de incentivo à criatividade, inovação e 

tecnologia, como o FAB LAB Livre SP – uma rede de laboratórios públicos que a torna 

um dos maiores hubs de startups do mundo. 

 

Anualmente mais de 300 congressos e 

convenções são realizados em São Paulo. 

A capital paulista está em 1º lugar no Brasil e 

em 3º na América Latina em número de 

eventos realizados e na listagem global 

segundo o Ranking da ICCA. 

 

TRANSAMÉRICA EXPO CENTER 
 

 
 

 

Inaugurado em 2001, o Transamérica Expo Center 

é um centro de convenções e exposições, 

integrante do Conglomerado Alfa, localizado em 

Santo Amaro, zona sul de São Paulo. 

Fica no entorno de centros de compras e 

entretenimento, como o shopping Morumbi, 

Market Place, Cidade Jardim e o Autódromo de 

Interlagos. É dotado de uma área de 100.000 m², 

sendo 40.000 m² de área locável, com flexibilidade 

para realização de eventos simultâneos e 2.500 

vagas de estacionamento. 

O centro de convenções faz parte do complexo 

de hospitalidade que abrange o Hotel 

Transamérica e o Teatro Alfa, onde o visitante 

pode usufruir, também, de hospedagem, 

gastronomia, arte, cultura e lazer. 

Há também um espaço premium, boulevard, área 

verde de convivência com espreguiçadeiras, 

pergolados, quiosques e mobiliários em área 

externa para ações de merchandising e mídia. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.transamericaexpo.com.br 

Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 – Sto Amaro. 

+55 11 5643-3000 

faleexpo@transamerica.com.br 

 

EXPO CENTER NORTE 
 

 
 

 

O EXPO CENTER NORTE foi inaugurado em 1993, 

para integrar um complexo multiuso idealizado 

pelo empresário e engenheiro Curt Otto Baumgart 

– CIDADE CENTER NORTE, que abriga o Shopping 

Center Norte, Shopping Lar Center e o Novotel 

Center Norte. 

Está localizado estrategicamente na região norte 

da cidade de São Paulo, com fácil acesso a 

aeroportos, terminal rodoviário, metrô e saídas 

para rodovias. 

 

   

http://www.transamericaexpo.com.br/
tel:551156433000
mailto:faleexpo@transamerica.com.br
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Polo de feiras e congressos, a área total de 98.000 

m², do Centro de Convenções está distribuída em 

5 pavilhões e 21 auditórios modulares projetados 

para receber 4.100 pessoas simultaneamente. 

O espaço é sede de alguns dos principais eventos 

de negócios, exposições e grandes feiras anuais de 

São Paulo e conta ainda com 4 restaurantes e 

4.450 vagas de estacionamento. 

Sua infraestrutura é flexível para outros eventos 

sociais e corporativos como shows, formaturas e 

eventos culturais, congresso, palestras e seminários. 

INFORMAÇÕES: 

www.expocenternorte.com.br 

Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme. 

 +55 11 2089-8500 / 94075-9256 

atendimento@centernorte.com.br 
 

CENTRO DE CONVENÇÕES DO ANHEMBI 
 

 
 

O COMPLEXO CULTURAL-COMERCIAL ANHEMBI 

PARQUE, construído em 1970, está localizado no 

bairro de Santana, na Zona Norte da cidade e é 

administrado pela São Paulo Turismo, empresa do 

município. 

Seus 400.000 m2 de área total sediam 30% dos 

eventos que acontecem no Brasil e 55% dos 

eventos da Região Sudeste do Brasil. São mais de 

mil eventos por ano, dos mais diversos gêneros e 

portes. Estima-se que circulam, pelo Anhembi, mais 

de 11 milhões de pessoas no período. 

Considerado importante polo do turismo de 

negócios, responsável pela constante 

transformação deste setor na capital paulista, seu 

grande Pavilhão de Exposições recebe os mais 

importantes congressos, eventos e feiras de 

negócios das mais diferentes atividades 

comerciais, industriais e de serviços do cenário 

nacional e internacional. 

O Complexo disponibiliza infraestrutura moderna e 

versátil para eventos sociais e corporativos de 

diferentes portes nos seguintes espaços locáveis: 

 Pavilhão de Exposições composto de 2 áreas 

com entradas independentes e amplo saguão: 

o Pavilhão Norte-Sul (57.000 m²) e o Pavilhão 

Oeste (18.000 m²), para feiras, eventos, 

congressos e shows; 

 Palácio das Convenções com 36 mil m² 

distribuídos em 4 auditórios (Grande Auditório 

Celso Furtado – 2.500 lugares, Auditório Elis 

Regina – 798 lugares, Auditório 9 – 281 lugares e 

Auditório 8’ – 124 lugares), 5 Halls de exposições 

(7.200 m²) com espelho d’água no acesso e 4 

salas modulares (800 m²), com possibilidade 

para 600 lugares, apropriados para coquetéis e 

confraternizações, lançamento de novidades e 

divulgação de produtos, serviços e marcas, 

convenções, palestras, formaturas e outros; 

 Sambódromo – Polo Cultural e Esportivo Grande 

Otelo com 100.000 m² de área, com 10 setores 

de arquibancadas, pista, camarotes, camarins, 

além de duas arenas para realização de shows, 

eventos esportivos, feira de carros antigos e até 

provas automobilísticas. 

Anexo ao complexo está o amplo Hotel Holiday Inn 

Anhembi e o maior estacionamento de São Paulo 

com 6.500 vagas. No entorno há facilidade de 

acesso e diversas opções de lazer, shoppings e 

gastronomia. 

INFORMAÇÕES: 

www.anhembi.com.br 

Av. Olavo Fontoura, 1.209 – Santana. 

+55 11 2226-0500 / 2226-0470 

vendas@anhembi.com.br 
 

SÃO PAULO EXPO 
 

 
 

Inaugurado em 1978 como Recinto de Exposições 

da Água Funda junto a sede da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São 

Paulo, o atual SÃO PAULO EXPO foi reinaugurado 

em 2016, sob administração da empresa francesa 

GL Events vencedora da licitação para concessão 

de uso do espaço por 30 anos. 

Localizado no bairro do Jabaquara, zona sul de 

São Paulo, o pavilhão está situado à margem da 

Rodovia dos Imigrantes numa área de 100.000 m², 

o espaço recebeu reforma completa nas 

http://www.expocenternorte.com.br/
mailto:atendimento@centernorte.com.br
http://www.anhembi.com.br/
mailto:vendas@anhembi.com.br
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instalações com novo estacionamento, um hotel e 

obras no entorno para facilitar o acesso ao local. 

Com padrão internacional e gestão de um dos 

maiores grupos de eventos do mundo, o São Paulo 

Expo reúne todos os elementos para realizar com 

eficiência feiras, exposições, congressos, eventos 

corporativos e sociais. 

Instalado em 100.000 m² de área climatizada, sua 

infraestrutura versátil e moderna conta com 

ambientes flexíveis e espaços modulares para 

soluções personalizadas para cada tipo de evento: 

 CENTRO DE EXPOSIÇÕES com 8 pavilhões de 

4.000 m² a 14.000 m² e 34 salas com acesso 

integrado; 

 CENTRO DE CONVENÇÕES com salas de 88 m² a 

3.300 m² para reunir até 7.800 pessoas, 

ambiente climatizado com divisórias acústicas, 

copas para alimentação e apoio, 6 elevadores 

e 3 escadas rolantes e acesso integrado ao 

pavilhão; 

 ÁREA EXTERNA com 50.000 m² adaptável para 

vários tipos de eventos, podendo abrigar 

exposições, test-drive, lançamento de produtos 

e ações ao ar livre; 

 RESTAURANTE adaptável ao evento com 

cardápio variado: pratos frios, saladas, pratos 

quentes, carnes, massas, mesa de sobremesas e 

bebidas; 

 ROOFTOP de 17.000² com vista panorâmica e 

6.500 vagas de estacionamento. 

Entre outros serviços, oferece construção de 

estandes, rigging, locação de móveis, projetos e 

comunicação visual, cenografia, montagem de 

estruturas (tendas, palcos e arquibancadas) e 

instalações de energia e climatização sob medida. 

INFORMAÇÕES: 

www.saopauloexpo.com.br/pt 

Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Jabaquara. 

+55 11 5067-1717 

saopauloexpo@glbr.com.br 
 

PRO MAGNO 
 

 
 

Inaugurado em 2014, o Complexo Pro Magno 

pertence a uma Sociedade Anônima de 

Empreendimentos e Participações gerida por 

empresários experientes no setor de exposições, 

feiras e congressos nacionais e internacionais. 

O edifício se destaca por sua infraestrutura, 

arquitetura e diferenciais tecnológicos que seguem 

os rígidos padrões e conceitos dos mais 

importantes pavilhões do mundo. 

Está localizado na zona norte da cidade, com 

36.000 m2 de área construída, com infraestrutura 

apropriada para realização de convenções, 

congressos, formaturas, feiras, shows e espetáculos.  

Ultramoderno, sustentável, climatizado, o 

Complexo dispõe de alta tecnologia, iluminação 

de LED setorizável e dimerizável por aplicativo, ar 

condicionado equalizável em toda a área, 

fachada em vidros low-e, amplo foyer com 

elevador panorâmico e escadas rolantes que 

surpreendem o visitante ao entrar. 

Sua área bruta de 28.000 m² está dividia em: 

 Área térrea (9.650 m²); 

 Área do 1º Pavimento (6.184 m²); 

 Área da Praça de alimentação para 900 

pessoas no 2º Pavimento (5.715 m²); 

 Foyer com 700 m²; 

 Salas Modulares com divisórias acústicas para 

auditórios de 50 a 5.000 m2. De acordo com o 

tipo de evento; 

 Estacionamento Coberto para 1.000 vagas. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.promagno.com.br 

Av. Professora Ida Kolb, 513 – Jd das Laranjeiras. 

+55 11 4010-5100 

promagno@promagno.com.br 

 

FAB LAB LIVRE SP 
 

 
 

É a maior rede de laboratórios públicos de 

fabricação digital do mundo. Inspirados na filosofia 

da Cultura Maker – Faça Você Mesmo, os Fab Labs 

são espaços totalmente gratuitos onde o cidadão 

possui acesso livre, por meio de tecnologia de 

ponta, para desenvolver ideias e projetos. 

São 13 unidades dispostas na cidade que 

oferecem mais de 30 tipos de cursos e oficinas, 

http://www.saopauloexpo.com.br/pt/
tel:01150671717
mailto:saopauloexpo@glbr.com.br
http://www.promagno.com.br/
mailto:promagno@promagno.com.br
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como os de modelagem 3D, eletrônica e 

fabricação de projetos, e dispõem de 

equipamentos avançados, como impressoras 3D, 

fresadoras e cortadoras a laser. 

UNIDADES DA REDE FAB LAB LIVRE SP 

 

CHÁCARA DO JOCKEY CLUB 

Rua Santa Crescência, 323 – Butantã. 

CENTRO CULTURAL CIDADE TIRADENTES 

Av. Inácio Monteiro, 6900 – Cidade Tiradentes. 

GALERIA OLIDO 

Avenida São João, 473 – Centro. 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE HELIÓPOLIS 

Estrada das Lágrimas, 2385 – Heliópolis. 

SÃO JOAQUIM – GUARAPIRANGA 

Rua Bacabinha, 280 – Jardim São Joaquim. 

CASA DE MEMÓRIA DE ITAQUERA 

Rua Antônio Carlos de Oliveira Cesar, 97 – Itaquera. 

CENTRO CULTURAL DA PENHA 

Largo do Rosário, 20 – Penha. 

CEU TRÊS PONTES 

Rua Capachós, 400 – Jardim Célia. 

CEU ANHANGUERA 

Rua Pedro José de Lima, 1020 – Anhangurera. 

CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE 

Av. Deputado Emílio Carlos, 3641 – Limão. 

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO 

Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso. 

VILA ITORORÓ 

Rua Pedroso, 238 – Bela Vista. 

CEU VILA RUBI 

Rua Domingos Tarroso, 101 – Vila Rubi. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.fablablivresp.prefeitura.sp.gov.br  

Rua Líbero Badaró, 425 - 27º Andar – Centro. 

+55 11 2075-7240 

 

MEGA POLO MODA 
 

 
 

Há mais de 10 anos no mercado da moda 

atacadista brasileira e latino-americana, o Mega 

Polo Moda é muito mais do que um shopping: é 

também uma referência em negócios de moda.  

Localizado no Brás, o maior e mais tradicional 

bairro de comércio de São Paulo, o Mega Polo 

Moda reúne em um só lugar a melhor estrutura e as 

melhores opções de compras para você, lojista 

multimarca. 

Além do vasto mix de lojas, dispõe ainda de 

garagem para ônibus de excursão, praça de 

alimentação, wi-fi, sala VIP, heliponto, serviço 

gratuito e personalizado de shopper e concierge, 

além de um ótimo hotel integrado ao shopping, 

garantindo o acolhimento, suporte e informações 

necessárias para transformar a jornada de 

compras numa experiência ímpar e memorável. 

INFORMAÇÕES: 

www.megapolomoda.com.br 

Rua Barão de Ladário, 566/670 – Brás. 

+55 11 3311-2800 

 

FEIRA DE AUTOMÓVEIS 
 

 
 

Após 42 anos instalada no Anhembi, a maior feira 

de automóveis e motocicletas da América Latina, 

‘Feirão AutoShow’, está sendo transferida para o 

Expo Center Norte, com mais espaço para 

exposição, ótimas instalações, praça de 

alimentação. O novo local comporta 7.000 

veículos, incluindo motocicletas, 2.000 a mais do 

que antes. 

Movimentando R$ 50 milhões semanalmente, a 

feira apresenta mais de 10.000 ofertas, onde 

milhares de compradores procuram fechar um 

bom negócio, com excelentes opções para quem 

quer comprar ou vender um usado ou seminovo. 

Com o mesmo formato o evento mantém serviços 

de despachantes, financiamento, pesquisa de 

multas e emissão de laudos de transferência e 

cautelar e a rádio Auto Show, transmitindo as 

promoções em tempo real. 

INFORMAÇÕES: 

www.autoshow.com.br 

Rua José Bernardo Pinto, 300 – Vila Guilherme. 

+55 11 2224-5959 

faleconosco@grupoautoshow.com.br 
 

http://www.fablablivresp.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.megapolomoda.com.br/
https://autoshow.com.br/
mailto:faleconosco@grupoautoshow.com.br
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São Paulo possui vários polos de compras dos mais variados tipos de produtos e serviços que se 

concentram em regiões já tradicionalmente consagradas pelo público consumidor e revendedor, 

onde é possível encontrar tudo o que a imaginação pode alcançar. 

 

 

RUA 25 DE MARÇO 
 

 
 

Centro Histórico Zona Central 

Estação do Metrô São Bento 
 

O mundo da 25 de Março recebe turistas e 

compradores de todo o Brasil que visitam 

diariamente lojas, prédios e galerias com enorme 

quantidade de boxes que comercializam todo tipo 

de produto de fabricação nacional e importado. 

REGIÃO: Avenida Senador Queiroz, Ladeira da 

Constituição, Ladeira Porto Geral e Ruas: 25 de 

Março, General Carneiro, Varnhagem, Barão de 

Duprat, Comendador Abdo Schahin, Pagé e Carlos 

de Souza Nazaré. 

NOTA: Próximo ao Mercado Municipal Paulistano com 

diversas bancas de frutas, legumes grãos, cereais e 

alimentos em geral. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Utilidades domésticas, utensílios de cozinha, 

cutelaria; 

 Tecidos, artigos de cama mesa e banho, tapetes, 

cortinas; 

 Armarinhos, miudezas, fitas, aviamentos de 

costura, crochê; 

 Artigos para bijuterias, pedras, pingentes, colares, 

brincos, pulseiras; 

 Artigos para festas comemorativas, infantis, 

temáticas, fantasias; 

 Artigos para decoração, flores artificiais, arranjos, 

vasos, potes e enfeites; 

 Papelaria, material escolar, embalagens, 

lembrancinhas; 

 Cosméticos, maquiagem, perfumes, bolsas, 

lingerie, roupas íntimas, pijamas; 
 

 Produtos importados, eletrônicos, relógios, 

óculos, presentes; 

 Brinquedos, games, bichos de pelúcia, 

fantasias e máscara. 
 

PRAÇA DA SÉ 
 

 
 

Centro Histórico Zona Central 

Estação do Metrô   Sé 
 

A região, marco zero da cidade, passa 

constantemente por transformações desde sua 

constituição no século XVI. Rodeada de edifícios 

históricos e remanescentes do antigo e pujante 

centro financeiro da cidade, atualmente abriga 

inúmeros escritório e lojas comerciais que 

comercializam diversos produtos. 

REGIÃO: Praça da Sé, Ruas: Silveira Martins, 

Tabatinguera, do Carmo, Conde de Sarzedas, 

Senador Feijó, Direita, Benjamim Constant, José 

Bonifácio, Riachuelo, Quintino Bocaiuva e Barão de 

Paranapiacaba. 

NOTA: Importantes edifícios se localizam no entorno 

como o Tribunal de Justiça do Estado, o Fórum 

Central João Mendes, a sede da Prefeitura no 

edifício Conde Matarazzo entre outros. Algumas ruas 

possuem calçadões, com trânsito impedido para 

automóveis. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Ervas medicinais, remédios homeopáticos; 

 Essências de perfumes, embalagens e frascos; 

 Artigos religiosos, bíblias, livros, CDs, togas e 

objetos (católicos e evangélicos) 

 Joias, pedras, alianças, bijuterias, brincos, colares, 

pulseiras e relógios; 
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 Equipamentos, peças e acessórios para 

Joalherias, lapidação; 

 Bonés, chapéus e acessórios em geral; 

 Sebo de livros, enciclopédias, revistas, gibis, LPs, 

CDs, DVDs, raros e usados; 

 Perfumaria e Cosméticos; 

 Grandes Magazines (utilidades domésticas, 

brinquedos, roupas, calçados e acessórios. 
 

RUA DA CONSOLAÇÃO 
 

 
 

Bairro Consolação Zona Sul 

Estação do Metrô  Paulista 
 

A Rua da Consolação é conhecida pelas dezenas 

de lojas dedicadas à iluminação de ambientes 

residenciais e comerciais que atrai clientes, 

profissionais arquitetos, decoradores e designers. 

REGIÃO: Rua da Consolação, Rua Maceió e Rua 

Antônio Carlos. 

NOTA: Rua Próxima à Avenida Paulista e importante 

via de ligação do Centro à Zona Oeste da cidade. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Lustres, luminárias, lâmpadas e abjures; 

 Postes, caixas de força, ventiladores, spots, 

arandelas e pendentes; 

 Fios, cabos, Interruptores, tomadas, acionadores 

e temporizadores; 

 Assistência técnica e restaurações.  
 

RUA SANTA ROSA 
 

 
 

 

Bairro do Brás Zona Central 

Estação do Metrô Luz e Dom Pedro II 
 

A região é constituída de galpões e armazéns 

atacadistas de cereais e empórios varejistas de 

alimentos a granel e industrializados, onde o visitante 

encontra tudo o que precisa em termos de alimento 

da produção nacional, da América do Sul e de 

vários outros países. 

REGIÃO: Avenida Mercúrio, Largo do Pari e Ruas: 

Santa Rosa, da Alfândega, Mendes Caldeira, 

Fernandes Silva, Benjamim de Oliveira e Professor 

Eurípedes Simões de Paula. 

NOTA: Próximo ao Mercado Municipal Paulistano com 

diversas bancas de frutas, legumes grãos, cereais e 

alimentos em geral, e ao Mercado do Pari, entreposto 

de frutas, verduras, cereais e etc. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Atacadistas de alho, batata, arroz, feijões 

naturais à granel; 

 Comércio varejista de produtos naturais à granel; 

 Grãos, farináceos, temperos, frutas secas, 

oleaginosas, chás, laticínios; 

 Suplementos alimentares hidrolisados; 

 Produtos naturais, orgânicos, veganos; 

 Importados, enlatados, vinhos, azeites. 

 Secos (carne seca, bacalhau) e molhados. 
 

RUA GALVÃO BUENO 
 

 
 

Bairro da Liberdade Zona Central 

Estação do Metrô Liberdade 
 

O tradicional bairro da Liberdade concentra o 

comércio de produtos orientais em lojas e galerias, 

atraindo grande número de visitantes. 

REGIÃO: Praça da Liberdade e Ruas: Galvão Bueno, 

dos Estudantes, da Glória, Américo de Campos, 

Tomaz Gonzaga, Barão de Iguape, Cidade de 

Osaka e São Joaquim. 

NOTA: aos finjais de semana a Praça da Liberdade 

recebe uma feira de artesanato, com barracas de 

comida típica oriental. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Objetos de arte e decoração em estilo oriental: 

 Produtos importados eletrônicos e presentes: 

 Utilidades domésticas, variedades, perfumaria e 

cosméticos; 

 Bebidas e alimentos da culinária oriental. 
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RUA JOSÉ PAULINO 
 

 
 

Bairro Bom Retiro Zona Central 

Estação de Trem e Metrô Luz 
 

Inúmeras lojas e galerias dedicadas à confecção 

dos mais diferentes estilos de moda feminina e 

masculina.  

REGIÃO: Ruas José Paulino, Aimorés, Silva Pinto, da 

Graça, Três Rios, Guarani, Julio Conceição, Newton 

Prado, Correia de Melo, Mamoré, Rodolfo Miranda e 

Joaquim Murtinho. 

NOTA: A região abriga as famosas Estações da Luz e 

Julio Prestes, além da Praça da luz, a Pinacoteca. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Moda feminina, plus sIze e vestidos para festa; 

 Bolsas, malas, cintos e bijuterias; 

 Moda masculina e acessórios;  

 Cama, mesa, banho e enxovais para bebê; 

 Tecidos, aviamentos, manequins e araras; 

 Confecções, malharias e oficinas de costura; 

 Máquinas de costura, peças, equipamentos e 

assistência técnica. 
 

RUA SANTA IFIGÊNIA 
 

 
 

Bairro Santa Ifigênia Zona Central 

Estação do Metrô Luz ou República 
 

O entorno da região é constituído por lojas, prédios e 

inúmeras galerias repletas de boxes que prestam 

serviço e comercialização dos mais variados 

produtos e equipamentos eletrônicos. 

REGIÃO: Viaduto Santa Ifigênia e Ruas Santa Ifigênia, 

dos Gusmões, Aurora, Vitória, dos Andradas e do 

Seminário. 

NOTA: Destaque para o comércio diferenciado de 

instrumentos musicais e chapéus na Rua do 

Seminário.  

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Lustres, luminárias, lâmpadas, fios e cabos;  

 Som e iluminação profissional (shows e eventos); 

 Informática, notebooks, tablets, PCs, HDs, 

Impressoras; 

 Telefonia, aparelhos celulares, PCs Gamer e 

periféricos; 

 Câmeras, controle remoto e equipamentos para 

portaria e segurança; 

 Assistências técnicas, peças e acessórios para 

todos os equipamentos; 

 Instrumentos musicais (sopro, percussão, cordas e 

eletrônicos), partituras, equipamentos e 

acessórios; 

 Chapéus masculinos e femininos, country, boinas, 

bonés, quepes, botas e acessórios. 
 

RUA ORIENTE 
 

 
 

Bairro do Brás Zona Central 

Estação do Metrô Brás 
 

Além da enorme quantidade de lojas de 

confecções com preços para revenda, a região 

abriga as ‘feiras da madrugada’ que atraem 

visitantes de todo o país e do exterior. 

REGIÃO: Ruas Oriente, Bresser, Monsenhor Andrade, 

Maria Marcolina, Casemiro de Abreu, Rodrigues 

Santos, Barão de Ladário, João Teodoro, Mendes 

Junior, Mendes Gonçalves e Silva Teles. 

NOTA: Destaque para as varias feiras da madrugada 

e shoppings de modas e galerias com inúmeros boxes 

onde se encontra de roupas, perfumes a artigos 

importados. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Outlets e oficinas de costura;  

 Moda feminina, gestante e Lingerie; 

 Enxovais para bebê, edredons e cobertores; 

 Jeans, calçados, bolsas, malas e acessórios; 

 Moda masculina, cintos e acessórios;  

 Enxoval para cama, mesa e banho; 

 Tecidos, aviamentos e armarinhos; 

 Manequins, suportes, araras, balcões, móveis e 

equipamentos para lojas. 
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RUA SÃO CAETANO 
 

 
 

Bairro da Luz Zona Central 

Estação do Metrô Luz 
 

Tradicional ‘Rua das Noivas’, abrange também 

outras atividades do ramo de confecções.  

REGIÃO: Avenida Tiradentes e Ruas São Caetano, 

João Teodoro, Dutra Rodrigues, Dom Antonio de 

Melo, Doutor Pedro Arbues, Guilherme Maw, São 

Lázaro e Cantareira. 

NOTA: Entre o comércio do Bom Retiro e do Brás, 

próximo à Estação da Luz, Praça da Luz e da 

Pinacoteca. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Vestidos para noivas e trajes para padrinhos 

(confecções e aluguel); 

 Uniformes, aventais, coletes à prova de bala, 

insígnias e brasões; 

 Máquinas de costura, peças e acessórios;  

 Manequins, vitrines, expositores e araras; 

 Molduras, esquadrias, espelhos e quadros; 

 Roupas para festas, fantasias e acessórios; 

 Embalagens, descartáveis e aviamentos. 

 

RUA 24 DE MAIO 
 

 
 

Bairro Vila Buarque Zona Central 

Estação do Metrô República 
 

O entorno é constituído de vários prédios repletos de 

lojas e galerias com boxes dos mais diversos produtos 

e serviços. 

REGIÃO: Largo Paissandu e Ruas Dom José de Barros, 

7 de Abril, Barão de Itapetininga, Marconi, 

Conselheiro Crispiniano e 24 de Maio (Galeria 

Presidente, Galeria R Monteiro e Galeria do Rock). 

NOTA: Nas proximidades localizam-se o Teatro 

Municipal, a Praça da República e o Novo Vale do 

Anhangabaú. Algumas ruas possuem calçadões, 

com trânsito impedido para automóveis. 
 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Discos de vinil, raridades de todos os estilos; 

 Cultura Black – cabeleireiros, salões de beleza, 

artigos de moda, música, LPs, CDs, etc.; 

 Cultura Rock – estúdios de tatuagem, cervejas 

artesanais, artigos de moda, tênis, skates, música, 

LPs, CDs, etc.; 

 Numismática: selos, moedas e cédulas nacionais 

e estrangeiros e artefatos ‘vintage’ e decoração; 

 Magazines, outlets e lojas de modas 

 Jeans, calçados e tênis; 

 Brechós, tabacarias, perfumarias e cosméticos; 

 Compra e venda de brinquedos antigos, raros, 

novos e usados; 

  Óticas, relojoarias e joalherias; 

 Equipamento de fotografia e filmagem 

(câmeras, lentes, acessórios, filmes, etc). 

 

AVENIDA DOUTOR ARNALDO 
 

 
 

Bairro Pacaembu Zona Oeste 

Estação do Metrô Clínicas 
 

A localização desta avenida curiosamente facilitou o 

crescimento deste tipo de comércio local, 

concentrando floriculturas que funcionam 24 

horas/dia. 

REGIÃO: Situa-se ao lado do Cemitério do Araçá e 

do Redentor. Próximo ao Hospital das Clínicas, Incor, 

Emilio Ribas e Instituto do Câncer. 

NOTA: Próximo à Avenida Paulista e do Estádio do 

Pacaembu. 
 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Flores e buques e arranjos para eventos, 

casamentos e velórios; 

 Decoração de ambientes em geral; 

 Serviço de entrega 24 horas. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Doutor_Arnaldo
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RUA TEODORO SAMAPAIO 
 

 
 

Bairro Pinheiros Zona Oeste 

Estação do Metrô Faria Lima e Clínicas 
 

Importante região comercial, que concentra grande 

número de lojas de móveis, em especial antigos e 

raros que atrai compradores, decoradores e 

colecionadores.  

REGIÃO: Praça Benedito Calixto e Ruas Teodoro 

Sampaio. Cardeal Arco Verde, João Moura e Paes 

Leme. 

NOTA: Destaque para a feira da Praça Benedito 

Calixto que acontece aos finais de semana e que 

expõe e comercializa artigos antigos e raros para 

colecionadores e decoradores. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Móveis, utilidades e decorações; 

 Instrumentos musicais (sopro, percussão, cordas e 

eletrônicos), partituras, equipamentos e 

acessórios; 

 Moveis rústicos, e antigos; 

 Artigos e peças raras, ‘vintages’ e decoração; 

 Comércio de madeira, marcenaria, carpintaria, 

bricolagem, acessórios e ferramentas; 

 Ferragens, máquinas e equipamentos. 

 

AVENIDA LEÔNCIO DE MAGALHÃES 
 

 
 

Bairro Jardim São Paulo Zona Norte 

Estação do Metrô Jardim São Paulo 
 

Concentra lojas de confecções e locação de roupas 

e outlets. 

REGIÃO: A avenida atravessa o bairro residencial 

Jardim São Paulo, na zona norte e liga os bairros de 

Santana e Carandiru à Água Fria e Tucuruvi. 

NOTA: Próximo ao Parque da Juventude e aos centros 

comerciais da Avenida Voluntários da Pátria e 

Avenida Cantareira. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Lojas de confecções e outlets; 

 Oficinas de alta costura; 

 Aluguel de vestidos para noivas; 

 Artigos para festas e aniversários temáticos; 

 Aluguel de roupas sociais e fantasias; 

 Aluguel de automóveis de luxo e limousine. 

 

LARGO 13 DE MAIO 
 

 
 

Bairro Santo Amaro Zona Sul 

Estação do Metrô Largo 13 de Maio 
 

Tradicional centro de comercio popular que agrupa 

diversas lojas dos mais variados segmentos e itens da 

cultura nordestina. 

REGIÃO: Largo 13 de Maio, Alameda Santo Amaro, 

Avenidas Padre José Maria e Adolfo Pinheiro e Ruas: 

Senador Fláquer, Senador Dantas, da Matriz, Paulo 

Eiró, Capitão Tiago Luz, Barão do Rio Branco e Des. 

Bandeira de Mello. 

NOTA: ruas possuem calçadões, com trânsito 

impedido para automóveis. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Moda feminina, Lingerie, masculina; 

 Moda jovem, esportiva, surf e calçados: 

 Moda infantil, calçados bolsas e acessórios; 

 Artigos de cama mesa, banho, tapetes, cortinas: 

 Utilidades domesticas, tecidos e cutelaria;  

 Papelaria, material escolar e embalagens; 

 Telefonia celular, acessórios, eletro eletrônicos; 

 Games, acessórios, brinquedos, CDs e Dvds;; 

 Drogarias, clínicas de estética, saúde e beleza; 

 Academia, suplementos e livrarias; 

 Perfumarias, cosméticos e maquiagem; 

 Joias, semi-joias, bijuterias, ótica e relojoaria; 

 Loja de departamentos e agências de viagem; 

 Supermercado e shopping Center; 

 Restaurante, lanchonete, café, sorveteria e 

rotisserie. 
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AVENIDA SENADOR QUEIRÓS 
 

 
 

Centro Histórico Zona Central 

Estação do Metrô Luz 
 

Conhecida no mundo do setor alimentício 

profissional, a região concentra comércio de 

equipamentos para suporte à rede gastronômica. 

REGIÃO: Avenida Senador Queirós, Rua Paula Sousa 

e Rua Florêncio de Abreu. 

NOTA: Pela proximidade à região da 25 de março, o 

entorno agregar diferenciados ramos de atividades. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Máquinas e ferramentas industriais (motores, 

bombas, medidores, usinagem, correias, 

mangueiras, ferragens, assistência técnica); 

 Equipamentos para bares, restaurantes, padarias, 

cafés, lanchonetes, hotéis, açougues, pizzarias, 

fast foods e sorveterias (freezers, cafeteiras, 

fornos, fogões, expositores, balcões, balanças, 

gôndolas, etc.); 

 Equipamentos de caça, pesca, camping, 

mergulho, montanhismo, varas e acessórios; 

 Cordas, telas, barbantes e lonas, barracas. 

 

AVENIDA VALTIER 
 

 
 

Bairro Canindé Zona Central 

Estação do Metrô Armênia e Tiradentes 
 

Grande centro comercial de utilidades domésticas, 

cutelaria, miudezas, presentes e importados, com 

grandes lojas atacadistas e varejistas e shoppings. 

REGIÃO: Avenida Valtier e Ruas: Tiers, Canindé, 

Hannemann, Camomil, Conselheiro Dantas e Itaqui. 

NOTA: A região fica próxima ao centro comercial do 

Brás e das feiras da madrugada. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Brinquedos nacionais e importados e mini 

brinquedos; 

 Enfeites, flores artificiais, artigos de época e 

artigos de festa; 

 Presentes, artesanato, produtos importados; 

 Lixeiras, vasos, potes e caixas organizadoras; 

 Embalagens, descartáveis e papelaria; 

 Artigos domésticos, talheres, louças e cutelaria;  

 Panelas, travessas, tigelas e garrafas térmicas. 

 

ALAMEDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA 
 

 
 

Bairro Jardim Europa Zona Oeste 

Estação do Metrô Fradique Coutinho  

 

Atualmente a região tem cerca de 150 lojas que 

formam uma grande vitrine do design da arquitetura 

e da decoração – ponto de encontro de arquitetos, 

designers, decoradores e consumidores e 

interessados em tendências e inovações. 

REGIÃO: Alameda Gabriel Monteiro da Silva e 

Avenida Rebouças. 

NOTA: Além de lojas de design e decoração, a 

Avenida Rebouças disponibiliza variedade de 

atividades comercias com ênfase em locação de 

roupas para eventos e casamentos. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Projetos de arquitetura e construção; 

 Projetos de iluminação, hidráulica e eletrônica; 

 Design de interiores (grifes e marcas nacionais e 

internacionais) – salas, dormitórios, cozinhas, 

escritórios, banheiros e demais espaços 

residenciais e comerciais; 

 Projetos de móveis planejados e artesanais; 

 Moveis, utilidades, objetos de decoração; 

 Galerias de arte e decoração; 

 Laboratórios de projetos sustentáveis; 

 Locação de trajes sociais, casamentos e eventos. 
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LARGO DA CONCÓRDIA (Lado Sul) 
 

 
 

Bairro Brás Zona Central 

Estação do Metrô e Trem Brás 
 

As ruas do entorno possuem comércio atacadista e 

varejista concentrado nos setores de calçados e 

produtos da cultura nordestina (alimentos e 

utensílios). 

REGIÃO: Largo da Concórdia e Ruas: Cavalheiro, Dr. 

Almeida Lima, Paulo Afonso, Joaquim Nabuco e 

Gomes Cardim. 

NOTA: No corredor da Avenida Rangel Pestana / 

Celso Garcia e próximo às estações de trem e do 

metrô. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Calçados Masculinos, Femininos e infantis; 

 Chinelos, botas, bolsas, cintos e acessórios; 

 Berrantes, chapéu de vaqueiro, chapéu de 

palha, pé de boi e estilingue; 

 Lamparina, moedor de grãos, pilão, cantil, 

bucha vegetal, berimbau, etc.; 

 Carne de sol, carne seca, peixes salgados, queijo 

coalho, queijo mineiro e requeijão; 

 Rapadura, bolo de macaxeira, geleia de 

mocotó, cocada e mel; 

 Feijão de corda, massa de puba, cereais, 

Bolacha do norte, conservas, etc.; 

 Comércio popular. 

 

LARGO DA CONCÓRDIA (Lado Norte) 
 

 
 

Bairro Brás Zona Central 

Estação do Metrô Brás 
 

Região que concentra lojas de confecções de todos 

os tipos e gêneros e comércio popular. 

REGIÃO: Largo da Concórdia e Ruas: Ministro 

Whitaker, Miller, Conselheiro Belisário, Maria 

Marcolina, Saião Lobato, Dr Ricardo Gonçalves, 

Barão de Ladário, Coronel Troncoso e Xavantes. 

NOTA: São centenas de lojas, shoppings e galerias 

dedicados ao ramo de confecção. 
 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Moda feminina e vestidos para festa; 

 Lingerie, meias, pijamas e moda gestante; 

 Moda Infantil; e enxovais para bebê; 

 Calçados, bolsas, malas, cintos e acessórios; 

 Moda masculina, jeans, bonés e acessórios;  

 Enxoval para cama, mesa e banho; 

 Cobertores e edredons; 

 Tecidos, aviamentos, manequins e araras. 

 

RUA JOLI 
 

 
 

Bairro Brás Zona Central 

Estação do Metrô Bresser 
 

Grande centro de comercialização de Tecidos em 

todos os padrões, aviamentos e oficinas de costura, 

serviços de serigrafia, peças e equipamentos. 

REGIÃO: Ruas Joli, Carlos Botelho, Bresser, Sampson, 

Almirante Barroso, Maria Joaquina, Major Marcelino, 

Souza Caldas, Santa Rita, João Boemer e Rio Bonito. 

NOTA: A Região está anexada ao grande centro 

atacadista e varejista de confecções do Brás. 
 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Tecidos para confecção e aviamentos; 

 Tecidos para cortinas e acessórios 

 Estamparias e serviços de serigrafia 

 Impressão, arte, desing e suprimentos; 

 Manequins, suportes, araras; 

 Balcões, móveis e equipamentos para lojas; 

 Embalagens e armarinhos (rendas, fitas, guipir, 

apliques, etc.). 
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AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 
 

 
 

Bairro Campos Elíseos Zona Central 

Estação do Metrô República 
 

Concentra inúmeras lojas de autopeças, revenda de 

motos e oficinas de reparo. 

REGIÃO: Avenida Duque de Caxias, Alameda Barão 

de Limeira, Avenida Rio Branco e Ruas: Vitória, dos 

Gusmões, dos Guaianazes, General Osório e 

Conselheiro Nébias. 

NOTA: Destaque para o Shopping Moto & Aventura 

na Avenida Barão de Limeira, com 70 lojas voltadas 

para o setor de motociclismo, ponto de encontro de 

aficionados. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Equipamentos e peças de motocicletas; 

 Equipamentos e peças de motocicletas 

 Compra e venda de motos novas e usadas; 

 Oficinas mecânicas, auto elétrico e funilaria; 

 Personalização de motos; 

 Acessórios para motos e motoqueiros. 

 

RUA MARQUÊS DE ITU 
 

 
 

Bairro Higienópolis Zona Central 

Estação do Metrô República 
 

Lojas de materiais diversos para bricolagem. 

Destaque para loja Tecnobrinq de modelismo e 

brinquedos eletrônicos e imortados.   

REGIÃO: Rua Marques de Itu e Rua Bento de Freitas. 

NOTA: Próximo à Praça da República e Praça 

Roosevelt e Largo do Arouche. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Material para bricolagem e armarinhos; 

 Artigos para pintura artística, modelagem e 

xilogravura; 

 Molduras, quadros, telas, postes e acessórios 

 Brinquedos, modelismo, kits, drones e bonecos 

eletrônicos; 

 Aeromodelos, helicópteros e nautimodelismo; 

 Manutenção e assistência técnica. 
 

RUA OSCAR FREIRE 
 

 
 

Bairro Jd Paulista Zona Oeste 

Estação do Metrô  Oscar Freire e Paulista 
 

A Região é conhecida por suas lojas de grifes de luxo 

e artigos para presentes e decoração. 

REGIÃO: Ruas: Oscar Freire, Hadock Lobo, Augusta, 

Padre João Manoel, Bela Cintra, Sarandi, da 

Consolação e Lorena. 

NOTA: Próximo à Avenida Paulista e ao Parque do 

Ibirapuera. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Moda feminina, alta costura, plus size e festa; 

 Lingerie, meias, pijamas e moda gestante; 

 Moda Infantil, e enxovais para bebê; 

 Moda esporte, jeans e acessórios 

 Calçados, bolsas, malas, cintos e acessórios; 

 Moda masculina e acessórios;  

 Enxoval para cama, mesa e banho; 

 Galerias de arte, vendas e exposições; 

 Lojas de presentes e importados; 

 Joalherias e artigos para decoração; 

 Perfumaria e cosméticos. 

 

RUA 12 DE OUTUBRO 
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Bairro da Lapa Zona Oeste 

Estação de Trem Linha 7 Lapa 
 

Concentra comércio popular com grande 

quantidade de lojas e magazines que comercializam 

vários tipos de gêneros. 

REGIÃO: Ruas: 12 de Outubro, Faustolo, Dronsfield, 

Albion, Martin Teodoro, John Harrinson, Monteiro de 

Melo, Nsa Sra da Lapa e Afonso Sardinha. 

NOTA: Próximo ao Mercado Municipal da Lapa, com 

diversos boxes de frutas, grãos, pescados, carnes, 

laticínios, doces e alimentos em geral. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Utilidades domésticas e variedades; 

 Moveis e eletrodomésticos; 

 Moda feminina, masculina, infantil e jeans; 

 Moda gestante lingerie e enxovais para bebê; 

 Calçados, bolsas, malas, cintos e acessórios; 

 Artigos esportivos e brinquedos; 

 Enxoval para cama, mesa e banho; 

 Tecidos, aviamentos, armarinhos; 

 Perfumaria, cosméticos, óticas e relojoarias. 

 

AVENIDA EUROPA / RUA COLOMBIA 
 

 
 

Bairro Jardim Europa Zona Oeste 

Estação do Metrô Fradique Coutinho 
 

Localizada na zona sul a região é conhecida pelas 

dezenas de concessionárias, representantes e 

importadoras de automóveis e motocicletas. 

REGIÃO: Avenida Europa, Rua Colômbia e Avenida 

Brasil. 

NOTA: Entre os centros comerciais do Jardins e de 

Pinheiros e próximo ao Parque do Ibirapuera. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Showroom de veículos de luxo, superesportivos, 

suv’s e motocicletas; 

 Revenda de automóveis novos e usados; 

 Revenda de motocicletas novas e usadas; 

 Serviços de blindagem; 

 Revenda  

 s Porche, Ferrari, Masseratti, Land Rover,  

 Harley Davinson, Honda, Suzuki, Yamaha e outros.  

 

AVENIDA DOS BANDEIRANTES 
 

 
 

Bairro Planalto Paulista Zona Sul 

Estação do Metrô Eucaliptos 
 

A avenida, localizada na zona sul é conhecida por 

suas dezenas de lojas de fabricantes, representantes, 

importadores e multimarcas de transporte náutico, 

nacionais e importados. 

REGIÃO: Avenida dos Bandeirantes 

NOTA: Próximo ao Aeroporto de Congonhas 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Comércio de Barcos, lanchas, iates, jet skis; 

(Novos e usados); 

 Botes, pranchas, e moda náutica, 

 Equipamentos e acessórios; 

 Consertos e manutenção.  

 

RUA SILVA BUENO 
 

 
 

Bairro Ipiranga Zona Sul 

Estação do Metrô Sacomã 
 

Concentra um comércio popular com grande 

quantidade de lojas e magazines que comercializam 

vários tipos de gêneros. 

REGIÃO: Na Rua está localizado o Mercado 

Municipal do Ipiranga, com diversos boxes de frutas, 

grãos, pescados, carnes, laticínios, doces e alimentos 

em geral. 

NOTA: Nas proximidades, estão o Museu da Cidade 

de São Paulo e o Museu de Zoologia. 
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PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Utilidades domésticas e variedades; 

 Moveis e eletrodomésticos e eletro eletrônicos; 

 Moda feminina, masculina,  infantil e jeans; 

 Moda gestante lingerie e enxovais para bebê; 

 Calçados, bolsas, malas, cintos e acessórios; 

 Artigos esportivos e brinquedos 

 Enxoval para cama, mesa e banho; 

 Perfumaria, cosméticos, óticas e relojoaria; 

 Tecidos, aviamentos, armarinho. 

 

AVENIDA BEM-TE-VI 
 

 
 

Bairro Indianópolis Zona Sul 

Estação do Metrô Eucaliptos 
 

As ruas são conhecidas por suas lojas de grifes e 

marcas famosas, outlets e presentes, em especial 

lojas de calçados. 

REGIÃO: Rua Bem-te-vi e Rua Gaivota. 

NOTA: Próximo ao Shopping Ibirapuera e Aeroporto 

de Congonhas. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Moda feminina, alta costura, plus size e festa; 

 Lingerie, meias, pijamas e moda gestante; 

 Moda Infantil, e enxovais para bebê; 

 Moda esporte, jeans e acessórios 

 Calçados, bolsas, malas, cintos e acessórios; 

 Moda masculina e acessórios;  

 Enxoval para cama, mesa e banho; 

 Importados e presentes. 
 

AVENIDA PROFESSOR VICENTE RAO 
 

 
 

Bairro Santo Amaro Zona Sul 

Estação do Metrô Brooklin 
 

A avenida, localizada na zona sul é conhecida pelos 

showrooms de construtoras de casas pré-fabricadas. 

REGIÃO: Um dos eixos de ligação da zona sul da 

capital aos municípios da região do ABCD. 

NOTA: Próximo ao Aeroporto de Congonhas. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Venda de casas pré-fabricadas; 

 Projetos de arquitetura e construção; 

 Paisagismo; 

 Equipamentos e serviços. 
 

RUA DO GASÔMETRO 
 

 
 

Bairro Brás Zona Central 

Estação do Metrô Brás ou Dom Pedro II 
 

O Gasômetro concentra lojas especializadas em 

marcenaria, sapataria e tapeçaria. Fica entre a 

região da 25 de Março, a zona cerealista e o centro 

comercial do Bras. 

REGIÃO: Avenida Rangel Pestana e Ruas: do 

Gasômetro, Maria Domitilia, Vasco da Gama e 

Monsenhor Andrade. 

NOTA: O nome ‘Gasômetro’ foi dado em função das 

antigas instalações da São Paulo Gás Company em 

1890 e desativada em 1972. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 
 

 Cortes de madeira sob medida; 

 Projetos de móveis residenciais e comerciais; 

 Portas, batentes, janelas, rodapés, molduras, 

esquadrias; 

 Móveis, cadeiras, armários e guarnições; 

 Máquinas, equipamentos, ferramentas e 

acessórios;  

 Tecidos para estofados, cortinas carpetes, 

forrações, lonas, courvins e plásticos; 

 Acessórios para tapeçaria, ferramentas e 

equipamentos; 

 Couro para estofados, confecções e calçados; 

 Máquinas para fabricação de sapatos, 

balancins, peças e equipamentos. 
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RUA JOÃO CACHOEIRA 
 

 
 

Bairro Vl Nv Conceição Zona Sul 

Estação de Trem Linha 9 Vila Olímpia 
 

Região Concentra lojas, outlets de grifes e marcas 

famosas, especialmente de moda feminina, shopings 

e magazines. 

REGIÃO: Avenida Juscelino Kubtschek e Ruas João 

Cachoeira, Clodomiro Amazonas, Joaquim Floriano, 

Tabapuã e Bandeira Paulista. 

NOTA: Destaque para o Shopping JK Iguatemi com 

lojas de artigos importados e grifes internacionais. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Utilidades domésticas e variedades; 

 Moveis e eletrodomésticos e eletro eletrônicos; 

 Moda feminina, masculina, infantil e jeans; 

 Moda gestante lingerie e enxovais para bebê; 

 Calçados, bolsas, malas, cintos e acessórios; 

 Artigos esportivos e brinquedos; 

 Enxoval para cama, mesa e banho; 

 Tecidos, aviamentos e armarinhos; 

 Perfumaria, cosméticos, óticas e relojoarias; 

 Moda esporte, jeans e acessórios 

 Moda masculina e acessórios; 

 Artigos de decoração, presentes e importados. 

 

RUA BORGES LAGOA 
 

 
 

Bairro Vila Clementino Zona Sul 

Estação do Metrô Santa Cruz 
 

O entorno concentra grande atividade ligada a 

área médica, com inúmeras clínicas e lojas de 

comercialização de equipamentos. 

REGIÃO: Avenida São Luis e Ruas: Borges Lagoa, Dr. 

Diogo de Faria, Botucatu, Pedro de Toledo e dos 

Otonis.  

NOTA: Próximo ao complexo hospitalar da Unifesp – 

Hospital São Paulo, Hospital do Rim, Hospital Paulista, 

Gastroclínica entre outros. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Instrumentos cirúrgicos; 

 Produtos farmacêuticos; 

 Equipamentos ortopédicos 

 Equipamentos odontológicos; 

 Clínicas e ambulatórios; 

 Produtos de estética; 

 Insumos hospitalares; 

 Material de consumo e descartáveis.  

 

RUA PIRATININGA 
 

 
 

Bairro Brás Zona Central 

Estação do Metrô Brás 
 

Rua Tradicional pelo comércio de maquinaria 

industrial pesada e peças de automóveis fora de 

série. 

REGIÃO: Av. Alcântara Machado, Rua Piratininga, 

Rua Visconde de Parnaíba e Rua da Mooca. 

NOTA: O Bairro da Mooca, até a década de 80 

concentrou inúmeras indústrias, tendo a Rua 

Piratininga concentrado este tipo de atividade pela 

sua proximidade. 

PRODUTOS E SERVIÇOS: 
 

 Máquinas Industriais; 

 Tornearia, abrasivos, peças e equipamentos; 

 Tornos, fresas, furadeiras, prensas 

 Máquinas de corte, dobra e estamparia;   

 Peças para automóveis fora de série 

(motores, peças e acessórios). 
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Dentre as centenas de opções culturais de São Paulo, as tradicionais feiras de artes, artesanato e 

antiguidades atraem a curiosidade de turistas e moradores com os mais variados gostos em 

busca de entretenimento e lazer para toda a família. 
 

FEIRA DA PRAÇA DA LIBERDADE  
 

 
 

Com seus jardins típicos, luminárias características e 

comércio de exóticos produtos, o bairro da 

Liberdade é o bairro mais oriental da cidade. 

Proporciona aos finais de semana a tradicional 

feira de artesanato e comidas típicas da culinária 

japonesa e chinesa. 

A Feira, criada em 1975, se localiza na Praça da 

Liberdade, região Central da Cidade, onde os 

visitantes podem se deliciar com comidas típicas 

da culinária oriental, como yakssoba, takoyaki, 

guioza e bolinhos de peixe, ou explorar as barracas 

de artesanato, bolsas, enfeites, bijuterias, luminárias 

e objetos de decoração. 

Praça da Liberdade – Liberdade. 

Aos Sábados e aos Domingos, das 9h às 17h. 

 

FEIRA DO BIXIGA 
 

 
 

Localizada no tradicional bairro do Bixiga, a feira, 

organizada pela Associação dos Antiquários da 

Feira do Bixiga é um ótimo lugar para garimpar 

raridades, antiguidades e objetos exclusivos para 

decoração. 

Cercado por cantinas e restaurantes, a feira 

proporciona entretenimento e lazer para toda a 

família. 

Podem ser encontradas antiguidades e raridades 

como LPs, discos, revistas e brinquedos antigos, 

objetos de decoração, pratarias, móveis vintage e 

roupas, nos brechós ao ar livre, de marcas como 

Ives Saint Laurent, Ted Lapidus, Christian Dior, Kay 

Unger e Armani, além de chapéus de vinil, bolsas e 

óculos escuros de marcas como Khanh, Nina Ricci, 

Emmanuelle e Balenciaga por bom preço, 

bastando pechinchar. 

A feira recebe intervenções artísticas temporárias 

como a ‘Jardim Secreto Fair’, que reúne 

empreendedores e pequenos produtores com 

foco maior em slow fashion – consumo de moda 

de uma maneira consciente, além de shows, bar, 

atrações artísticas e food trucks. 

Praça Dom Orione – Bela Vista. 

Aos Domingos, das 9h às 18h. 

 

FEIRA DA PRAÇA DA REPÚBLICA 
 

 
 

A Praça da República, no centro de São Paulo, é 

uma opção de lazer, convivência e descanso, 

pela sua área verde junto a pontes e chafarizes. 

Desde 1956 a praça abriga, aos domingos, a 

tradicional feira, hoje com mais de 600 barracas 

entre artesões, vendendo suas artes e artesanatos, 

roupas, objetos de decoração, brinquedos, 

bijuterias, artigos de couro e artistas pintores de 

quadros decorativos 
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Há também colecionadores de numismática (selos, 

moedas e cédulas antigas), estandes de pedras 

preciosas, barracas de comidas típicas de várias 

regiões do país, em especial do Norte e Nordeste 

(acarajé, vatapá, etc., e de pratos rápidos – 

pastéis, lanches, churrascos, sobremesas, bolos, 

pavês, mousses, espetinhos de morango e tortas). 

Praça da República – República. 

Aos Domingos, das 9h às 17h. 

 

FEIRA DO MASP 
 

 
 

Organizada pela Associação de Antiquários do 

Estado de São Paulo, a tradicional feira do piso 

térreo do MASP apresenta artesanato e 

antiguidades – um paraíso para colecionadores e 

pessoas à procura de objetos raros. 

Os visitantes encontram: câmeras fotográficas e 

canetas antigas, porcelanas e cristais, brinquedos, 

bonecas, miniaturas, joias, numismática (selos, 

moedas e cédulas antigas), relógios, quadros, 

esculturas, luminárias, candelabros e objetos para 

antigos de decoração. 

No entorno, o visitante pode passear pela Avenida 

Paulista, com shoppings, restaurantes, lanchonetes 

e pelo Parque do Trianon, em frente. 

Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista. 

Aos Domingos, das 10h às 17h. 

 

FEIRA DE ARTESANATO DE PINHEIROS 
 

 
 

Desde 2002, todos os domingos, a Praça dos 

Omáguás, em Pinheiros, recebe a feira de 

artesanato com diversas criações e obras de arte 

produzidas por 70 artesões, transformando o local 

em um espaço de convivência que abriga diversas 

manifestações.  

Além da exposição de produtos artesanais, os 

frequentadores podem apreciar apresentações de 

diversos shows como o Conjunto Retratos 

(orquestra com bandolim, flauta, violão, 

cavaquinho e percussão) de música brasileira e o 

melhor do choro, realizados no pequeno anfiteatro 

da praça. 

 Praça dos Omaguás – Pinheiros. 

(Av. Pedroso de Morais, 900) 

Aos Domingos, das 10h às 17h. 
 

FEIRA DA PRAÇA BENEDITO CALIXTO 
 

 
 

A tradicional feirinha acontece no bairro 

Pinheiros, zona Oeste da cidade, desde 1987, 

atraindo visitantes à procura de objetos de 

decoração, decoradores e colecionadores a 

procura de antiguidades. 

Cerca de 300 vendedores comercializam 

diversos artigos em suas barracas, onde é 

possível encontrar desde artesanatos, quadros e 

itens de decoração, até discos de vinil, louças, 

móveis rústicos e antiquários. 

Desde 2013, mais de 30 barracas de chefs e 

estudantes de gastronomia se aventuram aos 

domingos a preparar saborosos quitutes, 

comidas, guloseimas, pastéis, doces mineiros, 

cervejas, etc. 

A feira recebe intervenções aleatórias de artistas 

e designers e o projeto ‘Autor na Praça’ no 

espaço de apresentações Plínio Marcos, em que 

autores lançam seus livros enquanto batem um 

papo descontraído com frequentadores. 

Para amantes de música, eventualmente 

acontecem shows de música regional e 

chorinho. No entorno da praça, há também 

inúmeras lojas com artigos de decoração, 

roupas e acessórios. 

Praça Benedito Calixto – Pinheiros. 

Aos Sábados, das 9h às 19h. 
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FEIRINHA DO IPIRANGA 
 

 

A Associação dos Amigos da Cultura, Arte e 

Lazer, através da Secretaria Municipal de 

Cultura, realiza semanalmente a feira de 

artesanato no Ipiranga.  

Artesões expõem e vendem objetos feitos de 

rede, colchas de seda, canecas, bonecas de 

pano, brinquedos de madeira, colares de 

pedras, chaveiros, roupas, blusas, chinelos, 

camisetas personalizadas, bijuterias e tapetes 

em crochê, dentre outros. A feira abriga ainda 

32 barracas de alimentação de comidas 

orientais, pastéis, comida italiana, lanches e 

doces. 

Sua localização no parque da Independência, 

junto ao Museu Paulista, a Casa do Grito e o 

Monumento da Independência, proporciona 

uma programação de entretenimento e lazer 

muito agradável à população e aos turistas. 

Rua dos Patriotas – Ipiranga.  

(entre Av. Nazareth e Rua Bom Pastor) 

Aos Domingos e Feriados, das 9h às 17h. 

 

FEIRA DE ANTIGUIDADES E DESIGN DO MUBE 
 

 
 

A Feira de Antiguidades e Design, do Museu 

Brasileiro da Escultura e Ecologia, reúne 72 dos 

melhores antiquários de São Paulo, Minas Gerais 

e Rio de Janeiro, para expor e comercializar 

artigos raros. 

No local, o visitante encontra verdadeiras 

raridades e peças únicas de grande valor. 

São livros e documentos históricos, objetos de 

arte sacra e arte pré-colombiana, porcelanas 

francesas, tapetes persas, luminárias de época, 

quadros de artistas consagrados, pinturas, 

esculturas, gallès, relógios, pratarias da época 

vitoriana e georgiana, mobiliário francês e 

brasileiro e peças orientais em marfim e 

porcelana, dos séculos XVIII e XIX. 

Além da Feira, o MuBE mantém exposições de 

arte  no Museu, loja com artigos para presentes 

e restaurante com pratos contemporâneos.  

Av. Europa, 218 – Jardim Europa. 

+55 11 2594-2601 

Aos Domingos e Feriados, das 9h às 17h. 

 

FEIRA DA KANTUTA 
 

 
 

No bairro do Pari, a Feira é conhecida como 

sinônimo da cultura e culinária boliviana – ponto 

de encontro para cerca de 100 mil bolivianos 

que vivem na cidade, de acordo com o 

Consulado da Bolívia. 

O visitante encontra barracas de muito colorido 

com itens de decoração feitos artesanalmente 

como: malhas de lã de lhama, bolsas e 

ponchos, potes de barro, flautas de pã e outros 

itens. 

Há barracas de pratos típicos como o anticucho 

(coração de boi no espeto), empanadas 

caseiras, saltenhas, salsipapas (salsicha, cebola, 

batata e banana da terra) e lechón (porco 

cozido, banana da terra e batatas doce e 

salgada), além das bebidas como o api (suco 

de milho roxo) e o refrigerante Inca Kola.  Ainda 

há atrações musicais com danças típicas a partir 

das 15h e até cortes de cabelo. 

Rua Pedro Vicente, 625 (Praça Kantuta) – Pari. 

Aos Domingos, das 11h às 19h. 
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São Paulo é conhecida no Brasil e no mundo como um dos melhores destinos de compras. 

Nos 53 Shoppings Centers sediados na cidade, lojas nacionais e internacionais oferecem 

roupas, calçados, acessórios, perfumes, eletrônicos e tudo o que se pode imaginar. 
 

Vitrines espalhadas pelos corredores lotados expõem grifes nacionais e internacionais, 

atrações perfeitas para quem deseja apenas olhar as novidades, dar um passeio. 
 

Em geral, há infraestrutura com estacionamento, agências e terminais bancários, serviços, 

farmácias, supermercados, livrarias, cinemas e praças de alimentação com ótimas opções 

para se fazer uma refeição, comer um sanduiche ou um happy hour. 

 

SHOPPING PÁTIO PAULISTA 
 

 
 

O Shopping, inaugurado em 1989, está localizado 

entre a Avenida Paulista, a Avenida 23 de Maio e a 

Rua 13 de Maio, no bairro do Paraíso, com fácil 

acesso por transporte público (ônibus e Metrô) ou 

automóvel. 

Sua fachada imponente, em estilo neoclássico, 

exibe um grandioso relógio de 5 metros, símbolo do 

lugar que se tornou um ponto de encontro dos 

paulistanos dos mais diversos grupos sociais, 

refletindo a diversidade e o ritmo acelerado de 

São Paulo, sempre antenado com as principais 

tendências e necessidades de seu público. 

Muito concorrido nos dias da semana em hora de 

almoço, especialmente pelas pessoas que 

trabalham na região, o shopping oferece 51 

restaurantes e cadeias de fast food, ótimos cafés, 

sorveterias e docerias. 

Em seu espaço está um mix de 276 lojas, 

distribuídas em 7 andares, com amplo acesso, 4 

lojas âncoras e 3 megalojas. 

Para entretenimento oferece 7 salas de cinema, 

sendo 4 salas 3D e 2 Salas VIP 2D. Possui 2 projetos 

sociais voltados ao meio ambiente: a ‘Horta SPP’ – 

alimentada com composto orgânico tratado a 

partir de resíduos orgânicos gerados no shopping e 

a ‘Central de Materiais recicláveis’ – que coleta 

diversos materiais consumidos no shopping 

(papelão, plástico, latas, cápsulas de café, pilhas, 

baterias e óleo, bitucas de cigarro e resíduos 

eletrônicos), incentivando a reciclagem e a 

educação ambiental. 

Dentre os demais serviços oferecidos estão 

agências de viagem, serviços bancários, cambio, 

clínica medica, academia, farmácias, clinicas de 

estética, cabeleireiros, alfaiataria e sapataria.  

 INFORMAÇÕES: 

www.shoppingpatiopaulista.com.br 

Rua Treze de Maio, 1947 – Bela Vista. 

+55 11 3179-8505 / 8504 / 3191-1100 

sac@shoppingpaulista.com.br 
 

SHOPPING IGUATEMI SP 
 

 
 

O Shopping, considerado o mais antigo do Brasil, 

foi inaugurado em 1966. Com mais de 50 anos de 

história, o empreendimento consolidou-se como 

um importante polo de consumo, lazer e 

entretenimento, sempre inovando, lançando 

tendências e criando novas experiências aos 

visitantes e clientes. 

Conta com mais de 300 lojas, na sua maioria grifes 

nacionais e internacionais de moda fashion, 

referência para apaixonados por moda que se 

 

   

http://www.shoppingpatiopaulista.com.br/
mailto:sac@shoppingpaulista.com.br
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encantam com suas vitrines em ambiente 

requintado e muito agradável. 

Possui uma boa praça de alimentação com várias 

opções de restaurantes e 6 cinemas.  

INFORMAÇÕES: 

www.iguatemi.com.br/saopaulo 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 - Jd. Paulistano 

+55 11 3048-7300 / 7344 / 7394 

atendimento@iguatemi365.com.br 
 

SHOPPING ELDORADO 
 

 
 

Inaugurado em 1981, na região de Pinheiros, zona 

oeste da cidade, o Shopping conta com 340 lojas 

de diversos segmentos e praça de alimentação 

que reúne grandes redes de fast food e um 

aconchegante Terraço Gourmet, com vista para o 

Jockey Club, com excelentes restaurantes de 

renome e diversos tipos de culinária. 

No setor de entretenimento o shopping mantém 

espaços como o “kidzania” – uma cidade 

miniatura com inúmeras atividades educativas, 

cursos e oficinas para crianças, o Play Land, o 

Museu das Ilusões, mais 9 salas de cinema algumas 

com projeção 3D e digital e teatro. 

Entre inúmeras lojas e megalojas, o visitante ainda 

tem acesso ao supermercado, com destaque para 

a ‘Alameda de Serviços’ no 1º subsolo, que 

centraliza 40 opções de serviços como caixas 

eletrônicos, lavanderia, conserto de roupas, 

colocação de molduras em quadros, chaveiro, 

consertos de bijuterias, agência de câmbio e 

turismo, posto de emissão de passaporte e tarefas 

domésticas. 

Oferece ainda academia dedicada à dança, 

teatro e moda com cursos e aulas, a ‘Bodytech’, 

maior academia indoor da América Latina (9 mil 

m² de área) com avançados equipamentos 

tecnológicos. 

INFORMAÇÕES: 

www.shoppingeldorado.com.br 

Av. Rebouças, 3.970 – Pinheiros. 

+55 11 2197-7810 / 7815 

sac@shoppingeldorado.com.br 

 

SHOPPING MARKET PLACE 

 

 
 

Com cerca de 180 lojas, os setores de recreação e 

gastronômico são os principais atrativos do 

shopping, com muitas as alternativas para a família 

e para as crianças. 

Foi o primeiro empreendimento de uso misto da 

rede Iguatemi, com duas torres de escritórios. Os 

clientes encontram uma forte concentração de 

serviços e lazer, itens indispensáveis para o 

consumidor moderno. 

Reconhecido pelo clima agradável que 

proporciona, virou referência para o exigente 

público paulistano, hoje, com as principais marcas 

de moda do país. Possui 8 salas de cinema. 

INFORMAÇÕES: 

www.iguatemi.com.br/marketplace 

Av. Dr. Chucri Zaidan, 902 - Vila Cordeiro. 

+55 11 3048-7000 

sac@marketplace.com.br 
 

SHOPPING CIDADE JARDIM 
 

 
 

O Shopping é um centro de compras inspirado nas 

ruas mais elegantes do mundo. As lojas ficam de 

frente para modernos jardins, com luz natural, num 

clima de charme e sofisticação. 

Nas mais de 180 lojas, clientes e visitantes acessam 

uma seleção criteriosa e completa das grifes mais 

prestigiadas do mundo. 

Destaque para o inovador espaço gastronômico 

com dezenas de excelentes restaurantes que 

apresentam o que há de melhor na culinária 

http://www.iguatemi.com.br/saopaulo
mailto:atendimento@iguatemi365.com.br
http://www.shoppingeldorado.com.br/
mailto:sac@shoppingeldorado.com.br
http://www.iguatemi.com.br/marketplace
mailto:sac@marketplace.com.br
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nacional e internacional e o Food Hall, inédito no 

Brasil, distribuído em dois andares que concentram 

conceituados estabelecimentos de diversos 

segmentos alimentícios, com opção para levar 

para casa, ou mesmo fazer refeições em mesas e 

bancos dispostos em frente às lojas. 

Para o lazer e entretenimento o Shopping oferece 

7 salas de cinema, espaço para eventos, Spa, 

academia, pista de patinação, livraria, e 

supermercado com adega completa com mais de 

3 mil rótulos. 

INFORMAÇÕES: 

www.cjfashion.com 

Av. Magalhães de Castro, 12.000 – Cidade Jardim. 

+55 11 3552-1000 / 3552-3560 

sac@cjshops.com.br 

 

SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS 
 

 
 

O shopping fica numa área nobre da cidade, na 

Avenida Higienópolis, e é muito concorrido. 

Rodeado de vegetação natural, o shopping é 

conhecido por ser pet friendly, o primeiro a 

oferecer o Dog´s Bar – serviço que disponibiliza 

bebedouro para cães, saquinhos “cata-caca”, 

equipe de limpeza preparada para limpar 

qualquer sujeira dos animais, pet shop e loja de 

roupas e acessórios. 

Amplo, belo e singular, o shopping conta com 300 

lojas, espaço gastronômico com excelentes 

restaurantes, lanchonetes e cafés, cinema, teatro, 

livraria e vários serviços, inclusive de SPA. Mantém 

atividades periódicas e eventos especiais para as 

crianças. 

Destaque para sua arquitetura com exuberante 

cobertura metálica central, composta de duas 

cúpulas sobrepostas e 4 anexos, utilizando perfis 

vazados de seção retangular com fechamento em 

vidro. 

INFORMAÇÕES: 

www.iguatemi.com.br/patiohigienopolis 

Av. Higienópolis, 618 – Higienópolis. 

+55 11 3823-2300 

spmj@spmj.com.br 
 

SHOPPING VILLA LOBOS 
 

 
 

Localizado ao lado do Parque Villa Lobos, alto de 

Pinheiros, o shopping concentra em torno de 200 

lojas e boutiques de grandes grifes e marcas, 

Possui um inovador espaço ‘VillaAtende’ que 

oferece, dentre outras opções, a consultoria de 

moda gratuita. O cliente agenda um horário com 

personal shopper que o acompanha em suas 

compras, dando dicas de moda. 

Em parceria com Ongs, realiza no estacionamento 

externo Feira Orgânica, com barracas de produtos 

e uma de café da manhã 100% saudável, o local 

oferece semanalmente oficinas com temas ligados 

a sustentabilidade e a inclusão de alimentos 

naturais na gastronomia diária. 

Além de vários serviços o Shopping oferece praça 

de alimentação com excelentes restaurantes, 7 

salas de cinema, teatro e o espaço infantil 

‘StarArte’  

Destaque para o projeto arquitetônico 

diferenciado que privilegia a iluminação natural no 

saguão principal. 

INFORMAÇÕES: 

www.shoppingvilla-lobos.com.br 

Av. das Nações Unidas, 4777, Alto de Pinheiros. 

+55 11 3024-3705 / 3738 / 97613-5942 

villa.atende@brmallsadm.com.br 
 

MORUMBI SHOPPING 
 

 
 

Localizado na zona sul da cidade o shopping com 

483 lojas é considerado o mais completo da 

cidade, posicionando-se como referência de 

http://www.cjfashion.com/
mailto:sac@cjshops.com.br
http://www.iguatemi.com.br/patiohigienopolis/
mailto:spmj@spmj.com.br
http://www.shoppingvilla-lobos.com.br/
mailto:villa.atende@brmallsadm.com.br


                       

 

– 94 – 

espaço democrático pela variedade de opções 

de lazer e entretenimento que atendem as 

necessidades de clientes e visitantes. 

A Ala Morumbi Fashion conta com lojas de marcas 

de renome nacional e internacional. O Gourmet 

Shopping, com mais de 20 restaurantes de prestígio 

apresenta muitas opções de culinária. 

Possui livrarias, teatro, o espaço lúdico ‘Play Space’ 

para recreação e festas, o ‘Hotzone’ – que 

proporciona lazer e diversão em seus 

equipamentos tecnológicos de última geração, 

além de serviços como bancos, farmácias e amplo 

estacionamento. 

INFORMAÇÕES: 

www.morumbishopping.com.br 

Av. Roque Petroni Júnior, 1089 – Jd das Acácias. 

+55 11 4003-4132 

sac@morumbishopping.com.br 

 

SHOPPING JK IGUATEMI 
 

 
 

Com o clima fashion, o shopping de luxo oferece 

amplos corredores com lojas das mais famosas 

grifes da moda nacional e internacional. São mais 

de 150 lojas de alto padrão e mais de 30 

estabelecimentos gastronômicos com muitas 

opções culinárias. 

Além de outros serviços como cabeleireiro, banco, 

livraria e cinema, o shopping possui o inovado 

serviço ‘JK Bike’ de locação de bicicletas (12 

opções de modelos), skates e patinetes, que 

podem ser usados na ciclo-faixa, montada em 

frente ou no Parque do Povo (vizinho ao shopping) 

aos finais de semana e feriados. 

Promove periodicamente eventos temáticos e tem 

oficinas fixas para crianças no último piso. 

INFORMAÇÕES: 

www.jkiguatemi.com.br 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041 – Vila Olímpia. 

+55 113152-6809 / 3152-6800 

sacjkiguatemi@iguatemi.com.br 

 

SHOPPING ARICANDUVA 
 

 
 

O Centro Comercial Aricanduva é o maior 

Shopping da América Latina. Inaugurado em 1991, 

numa área de 1 milhão de m², tem o primeiro lugar 

na preferência dos consumidores da Zona Leste de 

São Paulo. 

É formado pelo Shopping Leste Aricanduva, Interlar 

Aricanduva (voltado para o segmento moveleiro) 

e Auto Shopping Aricanduva, especializado em 

automóveis, motos, acessórios e serviços. 

No total são 545 lojas, que concentram grandes 

marcas de confecções, calçados, acessórios, 

perfumarias, joalherias presentes. 

Entre elas, no Interlar Aricanduva, há lojas voltadas 

para o comercio de móveis e decoração, além de 

magazines, megalojas, atacadistas, lojas de 

eletrodomésticos e eletroeletrônicos.  

Há também loja de materiais para construção e 

hipermercado. 

Abriga também ampla oferta de serviços que vão 

desde operadoras de telefonia, serviços bancários, 

câmbio, agências de viagem, óticas, farmácias, 

salões de beleza e estética, academias até 

laboratórios clínicos. 

Possui 3 praças de alimentação com restaurantes, 

lanchonetes, fast foods, pizzarias, docerias e cafés 

e, para lazer e entretenimento, conta com 13 salas 

de cinema, home centers, academia e área de 

lazer. 

Instalado em 1998, o Auto Shopping, junto ao 

complexo, foi o primeiro Shopping Center 

automotivo da América do Sul e conta com 14 

concessionárias completas de veículos e motos e 

serviços. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.aricanduva.com.br 

Av. Aricanduva, 5.555 – Jd Sta Terezinha. 

+55 11 3444-2000 

sac@aricanduva.com.br 

 

http://www.morumbishopping.com.br/
mailto:sac@morumbishopping.com.br
http://www.jkiguatemi.com.br/
mailto:sacjkiguatemi@iguatemi.com.br
http://www.aricanduva.com.br/
mailto:sac@aricanduva.com.br
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SHOPPING LAR CENTER 
 

 
 

O shopping, inaugurado em 1987 está instalado na 

Zona Norte da cidade, ao lado do Shopping 

Center Norte. É o primeiro shopping temático no 

segmento da decoração com 120 lojas de 

grandes marcas onde os clientes encontram tudo 

sobre construção, reforma, acabamento e 

decoração de ambientes. 

São itens de mobiliário, iluminação, objetos de 

decoração, tapeçaria, painéis, cortinas, pisos e 

revestimentos, acessórios para o dia a dia, móveis, 

armários e cozinhas planejadas e peças assinadas 

por consagrados designers de interiores. 

O empreendimento oferece também opções de 

gastronomia com bares, cafés, lanchonetes e 

restaurantes, serviços bancários, lojas de 

eletroeletrônicos, uma megaloja de artigos 

esportivos e amplo estacionamento. 

INFORMAÇÕES: 

www.larcenter.com.br 

Av. Otto Baumgart, 500 – Vila Guilherme. 

+55 11 2224-5959 / 94075-9256 

imprensa@centernorte.com.br 

 

SHOPPING CENTER NORTE 
 

 
 

Inaugurado em 1984, está instalado na Zona Norte 

da cidade, dentro do complexo Cidade Center 

Norte, que abriga também o Shopping Lar Center 

(shopping de móveis e utilidades) e o Expo Center 

Norte (Centro de convenções e exposições) e o 

Novotel Center Norte. Conhecido como Shopping 

da Família, conta com um mix de 330 lojas e 

quiosques com as mais variadas opções de 

compras. 

Totalmente construído em um único pavimento 

térreo, seus corredores espaçosos facilitam a 

locomoção dos visitantes. 

Possui praça de alimentação com restaurantes, 

lanchonetes, docerias e uma churrascaria (anexo 

ao estacionamento). 

Entre as opções de entretenimento estão 5 salas 

de cinema, livraria, o espaço PlayLand com várias 

atrações, combinando brinquedos infantis, jogos, 

videogames, gruas, pinballs e simuladores de 

última geração. 

Oferece serviços bancários, copiadora, farmácias, 

supermercado e amplo estacionamento, além do 

‘Pet Friendly’ – espaço pet para o conforto dos 

animaizinhos de estimação. 

INFORMAÇÕES: 

www.centernorte.com.br 

Travessa Cassalbuono, 120 – Vila Guilherme. 

+55 11 2224-5959 / 94075-9256 

imprensa@centernorte.com.br 

 

SHOPPING ANÁLIA FRANCO 
 

 
 

Referência na zona leste de São Paulo o shopping, 

inaugurado em 1999 e se destaca pelos serviços 

oferecidos e a ambientação de seus espaços 

valorizados pelo paisagismo, iluminação natural, 

corredores largos, pé direito alto e lounges. 

Entre mais de 400 lojas destacam-se marcas 

exclusivas de confecções, bolsas e acessórios 

femininos, além de um mix de lojas dos mais 

variados produtos e serviços que incluem desde 

eletroeletrônicos até academia e laboratório 

clínico. 

Possui vasta oferta de serviços aos cliente e 

visitantes que também acessam mais de 40 

opções de alimentação entre restaurantes, 

lanchonetes, fast foods, cafés, docerias e 

sorveterias. 

No setor de entretenimento, o shopping conta com 

9 salas de cinema (três em 3D e uma 4dX) e 

http://www.larcenter.com.br/
mailto:imprensa@centernorte.com.br
http://www.centernorte.com.br/
mailto:imprensa@centernorte.com.br
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promove eventos em diversos momentos no 

âmbito da moda e no âmbito cultural inclusive 

com atividades para crianças.  

INFORMAÇÕES: 

www.shoppinganaliafranco.com.br 

Av. Regente Feijó, 1.739 – Tatuapé. 

+55 11 4003-4133 

sac@shoppinganaliafranco.com.br 

 

BOURBON SHOPPING 
 

 
 

O Shopping está localizado ao lado da Arena 

Allianz – Palestra Itália/Palmeiras, na zona oeste da 

cidade, e oferece 210 lojas nos segmentos de 

moda, beleza, artigos esportivos, acessórios, livraria, 

eletroeletrônicos e serviços. 

Na área de cultura e entretenimento, o shopping 

abriga 10 salas de cinema, a primeira sala com 

sistema de tela IMAX do Brasil, de altíssima 

resolução e o requintado teatro Bradesco, que 

proporciona excelentes espetáculos, produções e 

grandes nomes da música nacional e 

internacional. 

Possui praça de alimentação com restaurantes, 

lanchonetes e cafés e um hipermercado. 

INFORMAÇÕES: 

www.bourbonshopping.com.br 

Rua Turiassu, 2.100 – Perdizes. 

+55 11 3874-5050 / 4004-1828 

comercial@airaz.com.br 
 

COMPLEXO SHOPPING TATUAPÉ 
 

 
 

O complexo comercial Tatuapé é formado pelos 

shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard 

Tatuapé, interligados pela passarela da estação 

Tatuapé do Metrô, na zona leste da cidade de São 

Paulo. 

Constitui hoje em um dos maiores polos de 

compras, lazer e entretenimento de São Paulo, 

somando 500 lojas dos mais diversos segmentos, 13 

salas de cinema sendo 4 salas com resolução 3d, 2 

praças de alimentação, e 3.000 vagas nos 

estacionamentos. 

Oferece comodidade para solução de todas as 

necessidades dos clientes, como compras, serviços 

e entretenimento em um só lugar. Além de lojas e 

praças de alimentação, o complexo conta com 

caixas eletrônicos e laboratório clínico.  

Para as crianças, o shopping oferece um parque 

de infláveis que funciona de quarta a domingo. 

INFORMAÇÕES: 

www.complexotatuape.com.br 

SHOPPING: Rua Domingos Agostim, 91 – Tatuapé. 

+55 11 2090-7400 

BOULEVARD: Rua Gonçalves Crespo, 78 – Tatuapé. 

+55 11 2225-7000 

 

D&D SHOPPING 
 

 
 

O D&D é um centro especializado em Decoração 

e Design que reúne mais de 90 lojas conceituadas 

e diversificadas, distribuídas em quatro pisos. 

Através de amplos corredores, os visitantes 

percorrem vitrines assinadas por arquitetos e 

designers onde encontram desde peças exclusivas 

a simples objetos e utensílios, numa gama de 

produtos para mobiliar ambientes seja no campo, 

na praia ou na cidade. 

A infraestrutura do shopping oferece amplo 

estacionamento, loja Pet Friendly, serviços de 

conveniência, restaurantes, lanchonetes e cafés. 

Destaque para o palco na praça de alimentação 

onde sempre acontecem shows e exposições. 

Promove ainda dezenas de mostras culturais, 

galerias de arte e exposições temporárias, bem 

como eventos beneficentes ou com rendas 

http://www.shoppinganaliafranco.com.br/
mailto:sac@shoppinganaliafranco.com.br
http://www.bourbonshopping.com.br/
mailto:comercial@airaz.com.br
http://www.complexotatuape.com.br/
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revertidas a ações sociais com envolvimento 

espontâneo dos profissionais e de clientes, direta 

ou indiretamente. 

INFORMAÇÕES: 

www.ded.com.br 

Av. das Nações Unidas, 12.555 – Brooklin Paulista. 

+55 11 3043-9000 

concierge@ded.com.br 

 

SHOPPING IBIRAPUERA 
 

 
 

Construído em 3 pavimentos, o shopping é um dos 

mais antigos em São Paulo. Está localizado na Zona 

Sul da cidade, próximo ao Aeroporto de 

Congonhas, e oferece ampla variedade de lojas 

(atualmente 435), incluindo marcas e grifes 

famosas.  

Abriga ampla praça de alimentação com 

inúmeras opções de restaurantes, lanchonetes, fast 

foods, sorveterias e cafés. Promove vários eventos 

e promoções e recentemente inaugurou 6 salas de 

cinema num novo espaço para entretenimento.  

Possui vasta gama de serviços como lavanderia, 

salões de beleza, manicure, pedicure, clínicas, 

óticas, agências de câmbio, agências de viagem, 

bancos e bicicletário e amplo estacionamento. 

INFORMAÇÕES: 

www.ibirapuera.com.br 

Av. Ibirapuera, 3.103 – Moema 

+55 11 5095-2300 

sac@ibirapuera.com.br 
 

SHOPPING VILA OLÍMPIA 
 

 
 

Localizado na Zona Sul da cidade o shopping foi 

inaugurado em 2009 em há cinco anos, o shopping 

já conta com 191 lojas nos corredores de seus 6 

andares. 

As lojas reúnem grifes famosas de confecções, 

calçados, acessórios, artigos esportivos, 

perfumarias e serviços dos mais variados que vão 

desde salões de beleza, manicure, pedicure, 

clínicas, farmácias, óticas a agências de câmbio, 

agências de viagem e bancos. 

Dentre as opções de entretenimento o shopping 

oferece a ‘Vila Bowling’ com 12 pistas de boliche, 

o ‘Theatro Net’ que apresenta grandes produções 

nacionais e internacionais e mais 7 salas de cinema 

incluindo 3D e sala vip. 

Possui praça de alimentação com ótimas opções 

de restaurantes, lanchonetes, fast foods, sorveterias 

e cafés. 

INFORMAÇÕES: 

www.shoppingvilaolimpia.com.br 

Rua Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia. 

+55 11 4003-4173 

sac@shoppingvilaolimpia.com.br 
 

MOOCA PLAZA SHOPPING 
 

 
 

O Empreendimento se localiza entre o tradicional 

bairro da Mooca e a Vila Prudente, zona Leste da 

cidade. 

O centro de compras possui um mix completo de 

moda masculina, feminina e infantil. Foi estruturado 

com duas alamedas que atendem também as 

necessidades dos clientes que procuram serviços 

como lotérica, sapataria, drogaria, loja de 

suplemento, pet shop, depilação a laser, ótica, 

agência de viagens, comidas naturais, câmbio, 

podologia, manicure e cabeleireiro. 

Para lazer o Shopping oferece diversas opções de 

restaurantes e uma praça de alimentação com 

diversas opções de gastronomia. Possui um teatro, 

salas de cinema e o ‘Neo Geo Family’ – maior 

complexo de entretenimento indoor do Brasil, 

consolidada no país há mais de uma década. 

O amplo estacionamento ainda oferece o maior e 

mais divertido Pet Park do Brasil com 2.000 m² de 

http://www.ded.com.br/
mailto:concierge@ded.com.br
http://www.ibirapuera.com.br/
mailto:sac@ibirapuera.com.br
http://www.shoppingvilaolimpia.com.br/
mailto:sac@shoppingvilaolimpia.com.br
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área livre, com circuito de agilidade, brinquedos e 

água filtrada e potável, para os pets brincarem e 

se divertirem. 

INFORMAÇÕES: 

www.moocaplaza.com.br 

Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313 – V Prudente. 

+55 11 3548-4500 / 4502 / 4537 

sac.moocaplaza@brmallsadm.com.br 

 

SHOPPING PLAZA SUL 
 

 
 

Inaugurado em 1994, o Shopping está localizado 

na zona sul da cidade, no bairro do Bosque da 

Saúde. 

Atualmente conta com 207 lojas dos mais diversos 

segmentos, entre confecções femininas, 

masculinas, infantis, calçados, acessórios e um mix 

de grandes marcas de produtos e serviços. 

Sua praça de alimentação conta com 4 

restaurantes, lanchonetes, cafés, rotisseries e fast 

foods. Possui 3 lojas âncoras, 3 megalojas, 6 salas 

de cinema multiplex Playarte, alameda exclusiva 

com os mais variados tipos de serviços. 

Oferece várias opções em sistema delivery e possui 

amplo estacionamento. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.plazasulshopping.com.br 

Praça Leonor Kaupa, 100 – Bosque da Saúde. 

+55 11 4003-7220 / 3164-7839 

 

SHOPPING CONTINENTAL 
 

 
 

Inaugurado em 1975, o Shopping está localizado 

no extremo oeste da cidade, divisa com o 

município de Osasco. 

Tem boas opções de compras, com um mix de 

mais de 140 lojas distribuídas em 4 amplos 

pavimentos que abrigam também grandes redes 

varejistas. 

Possui ampla praça de alimentação, com dezenas 

de fast foods à disposição e 05 restaurantes. 

No piso Boulevard, estão concentrados os 

prestadores de serviços como terminais bancários, 

casa de câmbio, agência de viagem e muitos 

outros como clínica ortopédica, unidade de 

atendimento clínico, estúdio de pilates e 

academias com equipamentos modernos. 

INFORMAÇÕES: 

www.continentalshopping.com.br 

Av. Leão Machado, 100 – Parque Continental. 

+55 11 2666-3830 / 4040-4981 / 97622-7395 

sac@continentalshopping.com.br 

 

SHOPPING LIGHT 
 

 
 

O Shopping Light está no coração de São Paulo, 

localizado no histórico e charmoso prédio 

Alexandre Mackenzie, que fica em uma das 

esquinas mais movimentadas da cidade, o Viaduto 

do Chá com a Rua Coronel Xavier de Toledo. 

O edifício, inaugurado em 1929, é hoje tombado 

pelo Patrimônio Histórico. Foi sede da empresa de 

energia Light, transformado em Shopping Center 

em 1999, após passar por uma cautelosa reforma e 

restauração. 

Com um mix de 135 lojas e serviços, é hoje o maior 

e mais completo centro de compras, serviços e 

lazer do centro de São Paulo. 

Além da praça de alimentação, com diversas 

opções de fast-foods e restaurantes, o shopping 

oferece vários serviços como academia, estética, 

clínica médica, massagista, podologia, sapataria, 

lavanderia e costura, tatuagem, compra/venda 

de ouro, internet e gráfica, lavagem a seco de 

veículos, venda/troca de celular, agência de 

turismo, bancos, caixas eletrônicos, casas de 

http://www.moocaplaza.com.br/
mailto:sac.moocaplaza@brmallsadm.com.br
http://www.plazasulshopping.com.br/
http://www.continentalshopping.com.br/
mailto:sac@continentalshopping.com.br
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câmbio e até posto da receita federal, além de 

estacionamento e bicicletário.  

INFORMAÇÕES: 

www.oshoppinglight.com.br 

Rua Cel. Xavier de Toledo, 23 – República. 

+55 11 3154-2299 

atendimento@shoppinglight.com.br 
 

SHOPPING PENHA 
 

 
 

Situado no bairro da Penha, o shopping foi 

inaugurado em 1992 – um dos pioneiros da zona 

leste da cidade. O empreendimento se expandiu e 

se modernizou como um importante centro de 

compras da região. 

Abriga mais de 200 lojas, de diversos segmentos, 6 

lojas âncora, magazines, supermercado e serviços 

dos mais variados tipos. 

Conta com 6 salas de cinema com equipamentos 

de última geração e ampla praça de alimentação 

com uma arquitetura inovadora, tornando o 

ambiente agradável com iluminação natural e 

várias opções de fast-foods. 

INFORMAÇÕES: 

www.shoppingpenha.com.br 

Rua Dr. João Ribeiro, 304 – Penha de França. 

+55 11 4003-7210 / 2095-8237 

sac@shoppingpenha.com.br 

 

SHOPPING METRÔ SANTA CRUZ 
 

 
 

Inaugurado em 2001, o empreendimento foi o 

primeiro do Brasil a oferecer acessibilidade direta 

das lojas ao Metrô, trazendo à cidade uma 

experiência inspirada em uma tendência de 

grandes centros urbanos do mundo. 

Além da estação Santa Cruz do Metrô, o Shopping 

conta com integração a um terminal de ônibus 

urbano. 

O Shopping localiza-se no bairro de Vila Mariana, 

zona sul, e conta com 132 lojas distribuídas em 5 

pavimentos, com um mix diversificado de produtos 

das principais marcas do país. 

Sua área de lazer é composta por 9 modernas 

salas de cinema e 30 opções de alimentação 

incluindo restaurantes e operações de fast food, 

além de docerias, cafés e sorveterias. 

Possui conexão wi-fi em todos os pisos, fraudário, 

carrinhos de bebê, cadeira motorizada, assessoria 

de compras, cadeira de rodas, delivery, caixas 

eletrônicos e amplo estacionamento. 

INFORMAÇÕES: 

www.shoppingmetro.com.br 

Av. Domingos de Morais, 2.564 – Vila Mariana. 

+55 11 3471-8000 / 7981/ 98864-7725 

sac@shoppingmetro.com.br 

 

SHOPPING WEST PLAZA 
 

 
 

Localizado na zona oeste de São Paulo, o 

Shopping foi inaugurado em 1991 e é hoje um 

dos centros comerciais mais importantes da 

região. 

Conta com modernas lojas e um refinado 

Boulevard Gastronômico, área aberta e 

arborizada que interliga os 3 blocos do 

shopping, com restaurantes, cafeterias, 

lanchonetes e serviços diferenciados como o 

Posto  de Emissão de Passaporte da Polícia 

Federal. 

Possui ainda Supermercado, academia, clínica 

médica, bicicletário.  

Para lazer e entretenimento, agrega ainda às 

suas qualidades 7 salas de cinema, teatro e 

http://www.oshoppinglight.com.br/
mailto:atendimento@shoppinglight.com.br
http://www.shoppingpenha.com.br/
mailto:sac@shoppingpenha.com.br
https://www.shoppingmetro.com.br/
mailto:sac@shoppingmetro.com.br
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também recebe os mais modernos eventos e 

reúne encontros periódicos de food trucks. 

O Shopping tem compromisso com o meio 

ambiente promovendo coletas seletivas de 

medicamentos e embalagens, máscaras, 

lâmpadas, pilhas e baterias, lixo eletrônico, 

cápsulas de café e óleo vegetal. 

INFORMAÇÕES: 

www.westplaza.com.br 

Av. Francisco Matarazzo, s/ n° - Água Branca. 

+55 11 3677-4000 / 3164-7870 / 94516-3051 

 

SHOPPING FREI CANECA 
 

 
 

O Shopping, inaugurado em 2001, tem localização 

privilegiada, próximo à Avenida Paulista. O espaço 

oferece excelentes opções de compras, 

entretenimento, cultura e negócios da capital. 

Com um mix completo composto por 147 opções 

de lojas e serviços onde os consumidores 

encontram também um leque completo de 

serviços como o ‘Espaço Família’, supermercado, 

agência dos Correios, caixas eletrônicos, agências 

bancárias, oficina de costura, cabeleireiro, clínica 

odontológica e de estética. 

O complexo conta com 9 salas de cinema, 2 

teatros, além de escola de formação de atores e 

um centro de convenções que abriga congressos 

e eventos. 

O Espaço Gourmet possui 4 restaurantes e na 

Praça de Alimentação há 21 opções de fast food 

mais 10 operações com cafeterias e docerias e 

empório, com uma diversidade de bebidas do 

mundo todo e seleção especial de queijos, 

antepastos, chocolates, biscoitos importados, 

pães, azeites, presentes, entre outros.  

Aos finais de semana o shopping realiza atividades 

especais para crianças no ‘Espaço Kids’, onde os 

pequenos são incentivados a deixar os brinquedos 

eletrônicos de lado e se esbaldar em oficinas 

educativas e lúdicas com auxílio de monitores, 

conteúdo pedagógico e materiais diferenciados. 

Além de estacionamento, o shopping possui 

também heliponto que atende diversos órgãos 

públicos e empresários da região.  

INFORMAÇÕES: 

www.freicanecashopping.com.br 

Rua Frei Caneca, 569 – Consolação. 

+55 11 3472-2000 

ssup@freicanecashopping.com.br 
 

BUTANTÃ SHOPPING 
 

 
 

O Shopping, inaugurado em 1994, está localizado 

na zona oeste da cidade e é administrado pelo 

Grupo Carrefour, tendo como âncora principal o 

Hipermercado Carrefour, além outras megalojas e 

grandes magazines. 

Possui mais de 100 lojas de diversos segmentos e de 

marcas tradicionais de confecções e produtos e 

oferece praça de alimentação com muitas 

opções gastronômicas: restaurantes, lanchonetes, 

fast-foods, cafés, bombonières e sorveterias. 

Possui cinema e diversos tipos de serviços, desde 

lavanderia até odontologia, além de locadora de 

veículos, caixas eletrônicos e agência de viagem 

entre outros.  

INFORMAÇÕES: 

www.butantashopping.com.br 

Av. Prof. Francisco Morato, 2.718 – Butantã. 

+55 11 3723-3900 
 

SHOPPING INTERLAGOS 
 

 
 

http://www.westplaza.com.br/
mailto:ssup@freicanecashopping.com.br
http://www.butantashopping.com.br/
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Inaugurado em 1980, está situado na zona sul da 

cidade, parte integrante de um complexo 

comercial que abriga Shopping Interlar, hotel e 

megalojas. 

É considerado um dos maiores e principais 

centros comerciais, com mais de 400 lojas, 

divididas em 4 andares, que oferecem todo o 

tipo de produtos como roupas, calçados, 

acessórios, perfumarias, joalherias presentes, 

entre elas, no Interlar Interlagos, há lojas voltadas 

para o comercio de móveis e decoração, além 

de magazines, megalojas, hipermercado, 

atacadista e lojas de eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, 

Possui ampla oferta de serviços que vão desde 

operadoras de telefonia, serviços bancários, 

câmbio, agências de viagem, chaveiro, óticas, 

farmácias, salões de beleza, estética, 

academias e laboratórios clínicos. 

A praça de alimentação é concorrida com uma 

série de restaurantes, lanchonetes, fast foods, 

pizzarias, docerias e cafés. Para entretenimento 

e lazer, o shopping conta com 10 salas de 

cinema, um amplo Playland com equipamentos 

para diversão eletrônica e o Bolix com 20 pistas 

de boliche, 4 delas adaptadas para o público 

infantil. 

INFORMAÇÕES: 

www.interlarinterlagos.com.br 

Av. Interlagos, 2.255 – Jardim Umuarama. 

+55 11 3471-8888 / 97586-8203 

www.interlagos.com.br 
 

SHOPPING METRÔ ITAQUERA 
 

 
 

Inaugurado em 2007, o Shopping é uma das 

principais referências comerciais na zona leste 

de São Paulo, com localização privilegiada, 

interligado à estação do Metrô Corinthians-

Itaquera, CPTM, Terminal Urbano e Arena 

Corinthians. 

Com 260 lojas, sendo 10 âncoras, 188 quiosques, 

duas praças de alimentação com 38 fast-foods 

e 5 restaurantes, o shopping abriga as principais 

marcas do varejo nacional, além de uma 

moderna operação de cinema com 8 salas e 

uma academia. 

O empreendimento oferece vários serviços 

como agencia bancária, papelaria, drogaria, 

ótica, clínica médica, locação de carros e 

supermercado. 

Também é conhecido por sediar o maior Poupa 

Tempo do Estado de São Paulo. Conta com 

bicicletário e amplo estacionamento. 

INFORMAÇÕES: 

www.shoppingitaquera.com.br 

Av. José Pinheiro Borges, s/nº – Itaquera. 

+55 11 2040-3635 / 3640 / 95024-8021 

 

RAPOSO SHOPPING 
 

 
 

Inaugurado em 1996, o Shopping é um dos mais 

importantes centros de compras da zona oeste 

da capital paulista. 

Está localizado no km 14,5 da rodovia Raposo 

Tavares, a cinco minutos da ponte Eusébio 

Matoso – eixo de grande circulação e de 

interligação entre municípios vizinhos da Grande 

São Paulo. 

Abriga hoje 129 lojas de diversos segmentos e de 

marcas tradicionais de confecções e produtos e 

oferece praça de alimentação com muitas 

opções gastronômicas – restaurantes, 

lanchonetes, fast-foods, cafés e bombonières. 

Para entretenimento o shopping oferece muitas 

opções para toda a família com a Rede de 

cinema, com 7 salas, sendo 2 com tecnologia 

3D; o ‘Teatro Raposo’ com programação 

constante; o ‘Espaço Bolix’, com pistas de 

boliches, o Baby-Sauros com diversão para 

crianças, o ‘Game Station’, parque de diversão 

indoor e o Mix Park com jogos e brincadeiras 

para todos. 

Há um completo e diversificado leque de 

serviços como agências bancárias, caixas 

eletrônicos, lotérica, clínica de saúde, clínica 

http://www.interlarinterlagos.com.br/
http://www.interlagos.com.br/
http://www.shoppingitaquera.com.br/
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odontológica, laboratório de análises clínicas, 

academias, locadoras e serviços automotivos. 

INFORMAÇÕES: 

www.raposo.com.br 

Rodovia Raposo Tavares, Km 14,5 – Jd. Boa Vista. 

 +55 11 3732-5000 

faleconosco@raposo.com.br 
 

SHOPPING METRÔ TUCURUVI 
 

 
 

Inaugurado em 2013, o Shopping, integrado a 

estação Tucuruvi do Metrô e terminais de ônibus 

urbanos, é uma excelente opção de compras e 

lazer da região norte da cidade. São mais de 

200 lojas de marcas líderes de produtos e 

serviços, incluindo 7 lojas âncora, todas 

distribuídas em 5 pisos. 

Possui 2 praças de alimentação que 

disponibilizam muitas opções de restaurantes, 

fast-foods, lanchonetes, cafeterias, bombonières 

e sorveterias. 

Para entretenimento, conta com 6 salas de 

cinema e, dentre os serviços, que vão desde 

caixas eletrônicos e casas de câmbio, até 

academias e serviços médicos, estão wi-fi, 

fraldário, delivery e drive trhu, além de 

estacionamento. 

INFORMAÇÕES: 

www.shoppingmetrotucuruvi.com.br 

Av. Dr. Antônio Maria Laet, 566 – Parada Inglesa. 

+55 11 3198-0451 

sac@shoppingmetrotucuruvi.com.br 
 

SHOPPING JARDIM SUL 
 

 

 

Localizado no bairro do Morumbi, zona sul da 

cidade, o shopping conta com mais de 170 

lojas, incluindo 5 lojas âncoras que oferecem 

diversos produtos, serviços e atividades para 

atender às necessidades dos consumidores. 

Possui praça de alimentação com diversos tipos 

de gastronomia incluindo fast foods, 

lanchonetes, cafés e a charmosa área gourmet 

com excelentes restaurantes. 

Para entretenimento, conta com 9 salas de 

cinema, sendo 3 salas 3D e 1 sala XPlus, o ‘Teatro 

Jardim Sul’, com sala para exibição das peças 

infantis e para adultos. Destaque para os 

eventos infanto-juvenis no ‘Espaço Curumim” 

com serviços de recreação, maquiagem 

artística, escultura em balões, oficinas de artes e 

culinária, salão de beleza, teatro ambiental, 

atrações circenses, cantinho do Bebê e 

brinquedos. 

Além de supermercado e até laboratório clínico, 

o shopping oferece serviço de personal shopper, 

carrinho de bebê, banheiro família, fraldário, pet 

friendly carrinho pet, coleta e reciclagem de 

resíduos, wi-fi e amplo estacionamento. 

INFORMAÇÕES: 

www.shoppingjardimsul.com.br 

Av. Giovanni Gronchi, 5.819 – Vila Andrade. 

+55 11 3779-3900 / 3944 

 

SHOPPING SP MARKET 
 

 
 

Localizado na zona sul da cidade, o shopping foi 

inaugurado em 1994 e abriga hoje um mix de 

250 lojas, entre elas lojas âncoras de academia, 

artigos esportivos, lojas de eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, megalojas, magazines e 

supermercado. 

Possui completa ala de serviços com 

ambulatório, banco e caixas eletrônicos, casa 

de câmbio, correios, cabeleireiro, podólogo, 

sapataria, costura, bordado, drogaria, serviço 

automotivo, carrinho de bebe, cadeira de rodas 

motorizada, sistema delivey e drive trhu. 

http://www.raposo.com.br/
mailto:faleconosco@raposo.com.br
http://www.shoppingmetrotucuruvi.com.br/
mailto:sac@shoppingmetrotucuruvi.com.br
http://www.shoppingjardimsul.com.br/
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Complementam as atividades comerciais os 

setores de entretenimento e lazer como o 

‘Parque da Mônica’ com muitas atrações e 

atividades para crianças, e mais 11 salas de 

cinema stadium com tecnologia x-d. 

Três praças de alimentação oferecem 

restaurante, fast-food, lanchonete, cafeteria, 

bombonière e sorveteria. 

INFORMAÇÕES: 

www.shoppingspmarket.com.br 

Av. das Nações Unidas, 22.540 – Vila Almeida. 

+55 11 5682-3666 / 5541-2490 

sac@shoppingspmarket.com.br 

 

MAIS SHOPPING 
 

 
 

Localizado junto ao Largo 13 de Maio, zona sul 

da cidade e integrado a terminal de ônibus 

urbano e estações de metrô e trem o shopping 

reúne um mix de mais de 180 lojas de marcas 

tradicionais que oferecem produtos e serviços 

dos mais variados segmentos. 

São confecções, acessórios, bolsas, calçados, 

drogarias, joalherias, livraria, telefonia móvel e 

acessórios, games e acessórios, perfumarias, 

cosméticos, maquiagem, óticas dentre outras, 

inclusive lojas de departamentos, produtos 

eletrônicos, magazine e supermercado. 

Para lazer e entretenimento o shopping oferece 

várias salas de cinema e praça de alimentação 

com boas opções para refeição e happy hour – 

restaurantes, fast-foods, lanchonetes, cafeterias, 

sorveterias e rotisseries.  

Entre os serviços estão academias, estética, 

saúde, beleza, laboratório de análises clínicas, 

agências de viagem, caixas eletrônicos e uma 

unidade de serviços Poupatempo, além de 

serviços delivery e drive trhu. 

INFORMAÇÕES: 

www.maisshopping.com.br 

Rua Amador Bueno, 229 – Santo Amaro. 

+55 11 5546-3000 

sac.maisshopping@gazitbrasil.com 

 

SANTANA PARQUE SHOPPING 
 

 
 

Localizado na zona norte da cidade, o 

Shopping, distribuído em 4 pisos, oferece 130 

operações, com 6 lojas âncora e 1 megaloja. 

Possui praça de alimentação, com mais de 25 

opções de fast foods, lanchonetes, sorveteria, 

cafeteria e 2 restaurantes. Possui uma gama de 

oferta de serviços que vão desde loja de 

câmbio, turismo, telefonia celular, drogaria, 

relojoaria, caixas eletrônicos, empréstimo de 

carrinhos de bebê, cadeiras de rodas, 

ambulatório e sistema delivery. 

Disponibiliza para entretenimento 8 salas de 

cinema de última geração, sempre com 

atrações atualizadas. 

INFORMAÇÕES: 

www.santanaparqueshopping.com.br 

Rua Cons. Moreira de Barros, 2.780 – Santana 

+55 11 2238-3002 

 

CENTRAL PLAZA SHOPPING 
 

 
 

Inaugurado em 1999, o Shopping está localizado 

no bairro de Vila Prudente, zona sul da cidade, 

divisa com os municípios de São Caetano e 

Santo André. 

O Shopping é bem ancorado, com diversas 

megalojas e magazines, no total, mais de 110 

lojas dos mais variados segmentos, como 

vestuário, calçados, eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, óticas, joalherias, brinquedos, 

serviços e vasta oferta de restaurantes, 

http://www.shoppingspmarket.com.br/
mailto:sac@shoppingspmarket.com.br
http://www.maisshopping.com.br/
tel:1155463033%3cbr/%3esac.maisshopping@gazitbrasil.com
http://www.santanaparqueshopping.com.br/
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lanchonetes, cafés, sorveterias e bombonières 

no setor alimentação. 

O projeto arquitetônico é moderno e arrojado e, 

internamente, os destaques ficam por conta de 

seus amplos corredores, amplo pé direito que 

privilegia a luz natural e a facilidade na 

organização das lojas em um único piso.  

Dentre os serviços, oferece: loja de câmbio e 

turismo, pet shop, lotérica, telefonia celular, 

drogaria, relojoaria, agências bancárias, caixa 

eletrônico 24 horas, locação de veículos, 

empréstimo de carrinhos de bebê, empréstimos 

de cadeiras de rodas, inclusive motorizadas, 

espaço família, ambulatório, espaço coworking 

e wi-fi free.  

Para lazer e entretenimento conta com 10 salas 

de cinema e o ‘Parks & Games’ com jogos, 

fliperamas e diversões eletrônicas para toda 

família. 

INFORMAÇÕES: 

www.centralplazashopping.com.br 
Av Dr Francisco Mesquita, 1.000 – Quinta da Paineira. 

+55 11 2066-4422 / 97448-3456 / 0800-774-7083 

sac@centralplazashopping.com.br 
 

SHOPPING D 
 

 
‘ 

Inaugurado em 1994, o Shopping D fica 

localizado na zona norte da capital paulista, 

próximo ao terminal rodoviário Tietê, entre as 

estações Armênia e Tietê do Metrô e no 

entroncamento entre a Avenida Cruzeiro do Sul 

e a Marginal Tietê. 

Possui 230 lojas de diversos produtos e de marcas 

nacionais, magazines, lojas âncoras e serviços 

ao consumidor.  

Destaque para o setor de alimentação que 

possui um aconchegante Boulevard 

Gastronômico e conta com ótimos restaurantes, 

fast foods, lanchonetes e cafés. 

Para entretenimento oferece o ‘Magic Games’ – 

espaço com jogos eletrônicos e brinquedos 

infantis, além de 10 salas de cinema, sendo uma 

com tecnologia 3D. 

Na área de serviços, conta ainda com um Posto 

de emissão de passaportes, gerenciado pela 

Polícia Federal. 

INFORMAÇÕES: 

www.onstores.com.br/shoppingd/os 

Av. Cruzeiro do Sul, 1.100 – Canindé. 

+55 11 4506-6000 / 97655-4865 

sac@shoppingd.com.br 

 

SHOPPING CIDADE SÃO PAULO 
 

 
 

O Shopping, inaugurado em 2015, está 

localizado no Coração da Avenida Paulista 

região central da cidade que detém inúmeros 

edifícios comerciais, escritórios, pontos de 

interesse e facilidade de transporte e ciclovia. 

Reúne as mais importantes marcas do varejo e o 

que há de melhor em compras, lazer e 

gastronomia, em 160 opções numa planejada 

infraestrutura com 5 pavimentos que inclui jardim 

a céu aberto com 2,4 mil m² e vista privilegiada 

para a Paulista. 

São restaurantes, fast foods, lanchonetes, cafés, 

docerias e um mix de boutiques de moda, 

beleza, bem-estar, academia, livraria, farmácia, 

agência de turismo, casa de câmbio e lotérica 

entre outros. Destaque para uma mega loja de 

brinquedos com diversão para crianças. 

Para entretenimento o shopping conta com 7 

salas de cinema, com programação sempre 

atualizada. Possui ainda bicicletário e, ao lado, o 

bosque da Pamplona, onde o visitante tem a 

opção de passeio ao ar livre. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.onstores.com.br/shopping-cidadesp 

Av. Paulista, 1230 – Bela Vista 

+55 11 3595-1230 / 98695-0124 

atendimentoaocliente@shoppingcidadesp.com.br 

 

 

http://www.centralplazashopping.com.br/
mailto:sac@centralplazashopping.com.br
http://www.onstores.com.br/shoppingd/os
mailto:sac@shoppingd.com.br
https://www.onstores.com.br/shopping-cidadesp
mailto:atendimentoaocliente@shoppingcidadesp.com.br
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SHOPPING CAMPO LIMPO 
 

 
 

Localizado junto a estação metrô Campo 

Limpo, zona sul da cidade, o Shopping 

distribuído em 3 pavimentos oferece 135 

operações, com 4 lojas âncora e 1 

hipermercado. 

Possui praça de alimentação, com mais de 20 

opções de fast foods, lanchonetes, sorveteria, 

cafeteria e 1 restaurante. 

Possui uma gama de oferta de serviços que vão 

desde loja de câmbio, turismo, telefonia celular, 

drogaria, relojoaria, caixas eletrônicos, 

empréstimo de carrinhos de bebê, cadeiras de 

rodas, ambulatório e sistema delivery. 

Disponibiliza para entretenimento 5 salas de 

cinema de última geração, sempre com 

atrações atualizadas. 

INFORMAÇÕES: 

www.shoppingcampolimpo.com.br 

Estrada Campo Limpo, 459 – Vila Prel. 

+55 11 4003-7320 

 

BOA VISTA SHOPPING 
 

 
 

O Shopping, inaugurado em 2004, está 

localizado na zona sul de São Paulo. 

Distribuido em 4 pisos, reúne as mais variadas 

opções de produtos e serviços em 135 opções 

de lojas e quiosques, entre elas, 2 âncoras, 3 

megalojas e 1 hipermercado 

Possui praça de alimentação que disponibilizam 

várias opções de restaurantes, fast-foods, 

lanchonetes, cafeterias, bombonières e 

sorveterias. Para entretenimento, conta com 5 

salas de cinema. 

O oferecimento de serviços vai desde caixas 

eletrônicos e casas de câmbio, até academias, 

estética, ambulatório, fraldário, pet friendly, 

bicicletário, carreador de carro elétrico, cadeira 

de rodas, além de amplo estacionamento. 

INFORMAÇÕES: 

www.boavistashopping.com.br 

Rua Borba Gato, 59 – Santo Amaro. 

+55 11 5547-6000 

 

SHOPPING PARQUE DA CIDADE 
 

 
 

Instalado num complexo inspirado no conceito 

de cidades compactas, onde tudo está 

concentrado em um só lugar, o Shopping conta 

com 120 lojas, praça de alimentação, cinema e 

teatro distribuídos em 4 pisos. 

O complexo inaugurado em 2019 está instalado 

na zona sul da cidade e possui 5 torres 

corporativas, 1 torre Office, 2 torres residenciais e 

1 hotel de luxo que proporcionam fluxo 

permanente de público e atividade. 

O visitante encontra lojas de confecções de 

grandes grifes, acessórios, calçados, 

perfumarias, joalherias e uma infinidade de 

serviços como agência de viagem e câmbio, 

serviços bancários, lotérica, telefonia e 

acessórios, gráfica, ótica, esmalteria, artigos 

para o lar, academia, SPA, cabeleireiros e 

estética, drogaria, consultório odontológico e 

clínica de saúde. 

Nas opções de alimentação estão restaurantes, 

fast foods, lanchonetes, cafeterias, rotisseries, 

sorveterias, bar e mini mercado. 

Disponibiliza para entretenimento um avançado 

cinema Kinoplex e um excelente teatro. Possui 

também Pet Shop e amplo estacionamento. 

http://www.shoppingcampolimpo.com.br/
http://www.boavistashopping.com.br/
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INFORMAÇÕES: 

www.shoppingparquedacidade.com.br 

Av. das Nações Unidas, 14401 – Chác Sto Antônio 

+55 11 2158-5555 / 5181-3272 

enashopp@enashopp.com.br 

 

SHOPPING CENTER 3 
 

 
 

Inaugurado em 1967, o Shopping se localiza na 

Avenida Paulista e conta com um mix de 153 

lojas, distribuídas em 4 pisos. 

Numa região caracterizada pela diversidade de 

público e de fácil acesso, seja a pé, ônibus, ou 

carro, o Shopping oferece uma grande 

diversidade de serviços como: restaurantes, fast 

foods, lanchonetes, docerias e um mix de moda, 

beleza, bem-estar, casa e decoração, além de 

academia, livraria, farmácia, agência de 

turismo, casa de câmbio e lotérica. 

Para entretenimento o shopping conta com 5 

salas de cinema, com programação sempre 

atualizada e amplo estacionamento. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.shoppingcenter3.com.br 

Av. Paulista, 2.064 – Cerqueira Cesar 

+55 11 3285-2458 

sac@shoppingcenter3.com.br 
 

JARDIM PAMPLONA SHOPPING 
 

 
 

Inaugurado em 2017, o Shopping está localizado 

no bairro do Jardins, zona sul de São Paulo e 

conta com um mix de lojas e serviços em 

ambiente sofisticado para comodidade ao estilo 

de vida urbano. 

Possui 5 pavimentos, incluindo um Rooftop com 

restaurantes, fast foods e lanchonetes com vista 

panorâmica para a região. 

O empreendimento possui cerca de 80 lojas, 

incluindo 5 lojas âncora – um mix de moda, 

beleza, bem-estar, casa e decoração, além de 

academia, livraria, agência de turismo, casa de 

câmbio, lotérica e um hipermercado. 

Para entretenimento conta com 5 salas vips de 

cinema com tecnologia 2D e 3D em vem 

ambiente moderno e aconchegante.  

INFORMAÇÕES: 

www.jardimpamplonashopping.com.br 

Rua Pamplona, 1704 – Jardim Paulista 

+55 11 3882-0130 

sac_jardimpamplonashopping@carrefour.com 

 

BRASCAN OPEN MALL 
 

 
 

O empreendimento, situado no bairro do Itaim 

Bibi, zona sul da cidade, possui como base o 

multiuse project, conceito mundialmente 

consagrado, desenvolvido a partir da 

necessidade crescente nas grandes metrópoles, 

reunindo no mesmo espaço áreas para 

hospedagem, moradia, trabalho, 

entretenimento e lazer. 

O complexo disponibiliza uma praça de 

7.000m2, anexa a 2 edifícios comerciais e um 

hotel. P 

ossui 22 operações entre lojas de produtos e 

serviços, incluindo locadora de veículos e 

oferece para entretenimento 4 salas de cinema. 

INFORMAÇÕES: 

www.bcpopenmall.com.br 

Rua Joaquim Floriano, 466 – Itaim Bibi 

+55 11 2165-2230 

marketing@brascanopenmall.com.br  
 

 

 

http://www.shoppingparquedacidade.com.br/
mailto:enashopp@enashopp.com.br
http://www.shoppingcenter3.com.br/
mailto:sac@shoppingcenter3.com.br
http://www.jardimpamplonashopping.com.br/
mailto:sac_jardimpamplonashopping@carrefour.com
mailto:sac_jardimpamplonashopping@carrefour.com
http://www.bcpopenmall.com.br/
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SHOPPING FIESTA 
 

 
 

Inaugurado em 1994, o shopping está localizado 

na zona sul da cidade e oferece diversas 

opções de produtos e serviços, incluindo 

alimentação e lazer. 

Disponibiliza mais de 60 lojas e quiosques, que 

oferecem produtos como confecções, 

calçados, acessórios, joalheria, bijuteria, 

cosméticos, eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos, além de lojas ancora e 

hipermercado. 

No setor de alimentação conta com 

restaurante, fast foods, lanchonetes, cafeterias e 

bonbonières. 

Dentre os serviços oferecidos estão os caixas 

eletrônicos, lotérica, auto center, chaveiro, 

clínica médica, ótica, papelaria, agencia de 

turismo, serviço wi-fi gratuito e estacionamento. 

INFORMAÇÕES: 

www.shoppingfiesta.com.br 

Av. Guarapiranga, 752 – Vila Socorro. 

(11) 5698-4600 

sac@shoppingfiesta.com.br 

 

TOP CENTER SHOPPING 
 

 
 

O empreendimento, localizado no coração da 

Avenida Paulista, região central da cidade foi 

inaugurado na década de 80 e conta hoje com 

um mix de 85 operações entre lojas e quiosques 

de produtos como moda, acessórios, calçados, 

artigos esportivos, perfumaria, cosméticos, 

joalheria, incluindo lojas de serviços, clínica de 

massagem, salão de beleza, agência de turismo 

e casa de câmbio, além de praça de 

alimentação com mais de 17 operações entre 

elas restaurantes, fast foods, lanchonetes, 

cafeterias e bombonières. 

O Top Center conta com uma torre comercial 

de 18 andares, com mais de 16 empresas, 

incluindo o Consulado do Japão, onde é 

possível solicitar vistos para viagens ao país, 

passaporte japonês, bolsas de estudo, entre 

outros. 

INFORMAÇÕES: 

www.topcentershopping.com.br 

Av. Paulista, 854 – Bela Vista. 

+55 11 3171-3973 

 

OPEN MALL PANAMBY 
 

 
 

Localizado no Morumbi zona sul de São Paulo e 

Inaugurado em 2006, o shopping se destaca 

pela sua vasta gama de operações, que 

completam um strip mall de 4.715m2. 

Distribuído em 3 pisos, disponibiliza 25 lojas de 

produtos e serviços, incluindo espaço para 

alimentação com lanchonetes e fast foods e 

supermercado. 

Entre as operações estão: moda, acessórios, 

multicoisas, games e eletrônicos, artigos 

esportivos, drogaria, academia, estética, estúdio 

de beleza, escola de idiomas, gráfica, pet shop, 

serviços gráficos, suplementos nutricionais, studio 

hair, pet shop, oficina de costura, sapataria, 

agências bancárias e caixas eletrônicos. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.openmallpanamby.com.br 

Rua José Ramon Urtiza, 975 – Vila Andrade. 

+55 11 2387-1418 

contato@openmallpanamby.com.br 

 

http://www.shoppingfiesta.com.br/
mailto:sac@shoppingfiesta.com.br
http://www.topcentershopping.com.br/
http://www.openmallpanamby.com.br/
mailto:contato@openmallpanamby.com.br
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São Paulo oferece desde estabelecimentos centenários, até novas experiências 

gastronômicas que se multiplicam pela cidade como os festivais em centros culturais, 

eventos e festas típicas regionais. 
 

Indispensáveis são também as tradicionais feiras livres com o insubstituível pastel e caldo de 

cana e os mercados municipais com inúmeras opções.  
 

CEAGESP SP 
 

 
 

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 

de São Paulo foi fundada em 1969, pela fusão 

entre o Governo Federal e o Governo do Estado 

de São Paulo. 

O Entreposto Terminal São Paulo (ETSP) está situado 

na zona oeste da cidade e é a maior central de 

abastecimento de hortifrutigranjeiros, flores e 

pescados da América Latina, e o terceiro maior 

mercado atacadista do mundo. 

Comercializa anualmente 3,4 milhões de toneladas 

dos mais variados produtos vindos de 1.500 

municípios de 22 estados brasileiros e também de 

outros 19 países. Os principais compradores são 

feirantes, supermercados, peixarias, restaurantes, 

sacolões, além de consumidores finais. Destaques 

para o varejão de frutas e legumes e para a feira 

de flores. Pelo local, circulam diariamente cerca 

de 50 mil pessoas e 12 mil veículos. 

Anualmente ocorrem na CEAGESP eventos de 

grande porte como a Santa Feira do 

Peixe (comercialização de pescados para o varejo 

às vésperas da Semana Santa), a Queima do 

Alho (que visa arrecadar recursos para as 

atividades sociais da Associação Nossa Turma) e os 

Festivais Gastronômicos (sopas e caldos – 

pescados, frutos do mar e paella – massas e 

camarão – saladas e antepastos). 

INFORMAÇÕES: 

www.ceagesp.gov.br/entrepostos/etsp 

Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 – Vila Leopoldina. 

+55 11 3645-0481 / 3643-3700 / 94023-0500 

 

MERCADO MUNICIPAL PAULISTANO 
 

 
 

O Mercado Municipal construído no Centro 

Histórico da Cidade, numa área de 12.600 m2, foi 

projetado pelo escritório do arquiteto Francisco 

Ramos de Azevedo, para ser um marco histórico 

da então ‘Metrópole do Café’, substituindo o 

antigo mercado da Rua 25 de Março. 

Inaugurado em 1933, sua arquitetura é inspirada 

no Mercado Central de Berlim, com sua estrutura 

em estilo neoclássico construída em concreto e 

alvenaria de tijolos. Destaques para o pé direito, 

com 16 metros de altura, o estilo gótico dos 72 

vitrais divididos em 32 painéis, confeccionados 

pelo artista russo Conrado Sorgenicht Filho, que 

impressiona pela beleza das cenas que retratam 

vários aspectos da produção de alimentos e a 

iluminação natural garantida pelas claraboias que 

enchem o espaço de cores vivas. 

O ‘Mercadão’, como é carinhosamente 

conhecido, é um entreposto comercial de grande 

variedade de frutas, legumes, verduras, cereais, 

carnes, aves, peixes, frutos do mar, laticínios, 

embutidos, massas, doces, especiarias, temperos, 

vinhos, cervejas, produtos importados e um dos 

mais tradicionais pontos gourmet da cidade.  

Foi o principal entreposto de alimentos até a 

década de 60 quando da criação do Ceasa 

(Centro de Abastecimento de São Paulo), zona 

Oeste, que ocasionou grande declínio do 

comércio do Mercado e da zona cerealista ao seu 

entorno.  O edifício resistiu com pequenos reparos, 

tendo seu tombamento efetivado no final da 

 

   

http://www.ceagesp.gov.br/entrepostos/etsp
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década de 80 por sua importância histórica e 

arquitetônica, pelo Condephaat. Em 2004 passou 

por uma grande reforma e restauro que incluíram a 

construção de um mezanino de 2.000 m2 para 

abrigar o espaço gastronômico, que oferece 

saborosos pratos, sanduiches e aperitivos, com 

destaque para o popular e tradicional lanche de 

mortadela e o pastel de bacalhau. 

Em números, trabalham no Mercadão mais de 

1.500 funcionários que movimentam em torno de 

350 toneladas de alimentos por dia. 

Semanalmente, cerca 50.000 pessoas, entre 

amantes da gastronomia, consumidores, turistas do 

Brasil e do mundo, donas de casa e gourmets, 

visitam seus 300 boxes. 

Atualmente o Consórcio Novo Mercado Municipal, 

que reúne a Brain Realty Consultoria e 

Participações Imobiliárias e o Fundo Imobiliário 

Mercado Municipal de SP, detém a concessão 

para restauro, reforma, operação, manutenção e 

exploração do Mercadão. 

Shows musicais, apresentações teatrais, feiras de 

artesanato e eventos diversos também têm sido 

constantes nas dependências do Mercado 

Paulistano, atraindo os mais variados públicos. 

INFORMAÇÕES: 
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenv

olvimento/seguranca_alimentar/mercado_paulistano

/index.php?p=151237 

Rua da Cantareira, 306 – Centro Histórico. 

+55 11 3326-6664 / 3313-3365 

concessaomercados@prefeitura.sp.gov.br 
 

MERCADOS MUNICIPAIS 
 

 
 

A Prefeitura de São Paulo mantém 16 mercados 

municipais em vários pontos da cidade, que 

oferecem, além de uma grande variedade de 

produtos hortifrutigranjeiros, cereais, carnes, aves, 

peixes, frutos do mar, laticínios, embutidos, massas, 

doces, especiarias, temperos, vinhos, cervejas e 

produtos importados, possui diversificadas opções 

gastronômicas de qualidade. 

Nos espaços são encontrados restaurantes, 

churrascarias, comidas típicas e regionais, cafés, 

hamburguerias, lanchonetes, pizzarias, esfiharias, 

rotisserias, choperias e várias outras opções que 

transformam o passeio em momentos lazer e 

entretenimento cheio de surpresas. 

INFORMAÇÕES: 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subpref

eituras/abastecimento/noticias/index.php?p=283757 

Endereços dos Mercados Municipais distribuídos na 

cidade de São Paulo 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subpr

efeituras/abastecimento 

 

 

MERCADOS MUNICIPAIS – ENDEREÇOS: 

01 
MERCADO MUNICIPAL PAULISTANO 

Rua da Cantareira, 306 – Centro. 

+55 11 3326-6664 / 3313-1518 

02 
MERCADO MUNICIPAL KINJO YAMATO 

Rua da Cantareira, 377 – Centro. 

+55 11 3228-9332 

03 
MERCADO MUNICIPAL LEONOR GUADROS 

Praça Pres. Getulio Vargas s/n – Guaianases. 

+55 11 2557-8213 / 2552-9531 / 3228-0566 

04 
MERCADO MUNICIPAL JOSÉ GOMES DE MORAES NETO 

Rua Silva Bueno, 2109 – Ipiranga. 

+55 11 2063-3405 / 2061-7616 

05 
MERCADO MUNICIPAL RINALDO RIVETTI 

Rua Herbart, 47 – Lapa. 

+55 11 3832-1834 

06 
MERCADO MUNICIPAL SENADOR EMYDIO DE BARROS 

Av. Gabriela Mistral, 160 – Penha. 

+55 11 2641-3390 

07 

MERCADO MUNICIPAL ENG JOÃO PEDRO DE 

CARVALHO NETO 

Rua Pedro Cristi, 89 – Pinheiros. 

+55 11 3032-3551 

08 
MERCADO MUNICIPAL PIRITUBA 

Rua Almirante Isaias Noronha, 163 – Pereira Barreto. 

+55 11 3978-9990 / 3228-3824 

09 
MERCADO MUNICIPAL SANTO AMARO (em reforma) 

R. Ministro Roberto Cardoso Alves, 359 – Santo Amaro. 

+55 11 5687-2707 

10 
MERCADO MUNICIPAL DR. AMÉRICO SUGAI  

Av. Marechal Tito, 567 – São Miguel. 

+55 11 2297-0549 

11 
MERCADO MUNICIPAL SAPOPEMBA 

Av. Sapopemba, 7911 - Vila Regente Feijó. 

+55 11 2702-8899 

12 
MERCADO MUNICIPAL TEOTONIO VILELA 

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1900 – Teotônio Vilela 

+55 11 2704-0398 / 2704-6448 /  99972-7777 

13 
MERCADO MUNICIPAL WALDEMAR COSTA FILHO 

Av. Nova Cantareira, 1686 – Tucuruvi 

+55 11 3315-9444 

14 
MERCADO MUNICIPAL ANTONIO MENEGHINI 

Praça das Canarias, s/n – Vila Formosa 

+55 11 2674-0531 

 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/seguranca_alimentar/mercado_paulistano/index.php?p=151237
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/seguranca_alimentar/mercado_paulistano/index.php?p=151237
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/seguranca_alimentar/mercado_paulistano/index.php?p=151237
mailto:concessaomercados@prefeitura.sp.gov.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/abastecimento/noticias/index.php?p=283757
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/abastecimento/noticias/index.php?p=283757
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/abastecimento/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/abastecimento/
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO – ENDEREÇOS: 

01 
CENTRAL DE ABASTECIMENTO LESTE 

Av. Imperador, 1900 - São Miguel. 

+55 11 2280-9200 

02 
CENTRAL DE ABASTECIMENTO PÁTIO DO PARI 

Largo do Pari, s/nº 

+55 11 3227-9812 

 

SACOLÕES 
 

 
 

A Prefeitura de São Paulo mantém 17 unidades de 

sacolões, distribuídos por vários bairros da cidade. 

Os consumidores podem encontrar produtos 

hortifrutigranjeiros frescos, com excelente 

qualidade, além de pescados e cereais, sempre a 

preços bastante competitivos. 

INFORMAÇÕES: 
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeitu

ras/abastecimento 

Endereços dos Sacolões na cidade de São Paulo: 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeitu

ras/abastecimento/noticias/index.php?p=283757 
 

SACOLÕES MUNICIPAIS – ENDEREÇOS 

01 
SACOLÃO MUNICIPAL DR. AMÉRICO SUGAI 

Av. Marechal Tito, 567 – São Miguel Paulista. 

+55 11 2956-4004 

02 
SACOLÃO MUNICIPAL CIDADE TIRADENTES 

Av. dos Metalúrgicos, 1900 – Cidade Tiradentes. 

03 
SACOLÃO MUNICIPAL PIRAPORINHA 

Rua Manoel Dias Leme, 55 – Piraporinha. 

+55 11 5893-3647 

04 

SACOLÃO MUNICIPAL COHAB ADVENTISTA 

Rua Solidariedade X Mutirantes, s/n – Cohab 

Adventista. 

+55 11 5824-6265 

05 
SACOLÃO MUNICIPAL JARAGUÁ 

Rua Marcela Alves de Cássia, 145 – Jaraguá. 

+55 11 3978-9990 

06 
SACOLÃO MUNICIPAL DA LAPA 

Rua Aristides Viadana, s/n – Lapa. 

 +55 11 3615-2296 

07 
SACOLÃO MUNICIPAL JAGUARÉ 

Av. General Mac Arthur, 1440 – Jaguaré. 

+55 11 3719-3499 

08 
SACOLÃO MUNICIPAL JOÃO MOURA 

Rua Galeno de Almeida, 607 – Pinheiros. 

+55 11 3095-9556 

09 
SACOLÃO MUNICIPAL BUTANTÃ 

Rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, 151 – Jd. Peri. 

+55 11 3742-0376 

10 
SACOLÃO MUNICIPAL RIO PEQUENO 

Rua Desembargador Homero Pinho, 105 – Rio Pequeno. 

+55 11 3397-4589 

11 
SACOLÃO MUNICIPAL ESTRADA SABÃO 

Estrada do Sabão, 800 – Jd. Maristela. 

+55 11 3992-3783 

12 
SACOLÃO MUNICIPAL FREGUESIA DO Ó 

Av. João Paulo I, 2107 – Freguesia do Ó. 

+55 11 3924-4069 

13 
SACOLÃO CITY JARAGUÁ 

Rua Claudio Santoro, 482 – City Jaraguá 

+55 11 3904-5129 

14 
SACOLÃO MUNICIPAL AVANHANDAVA 

Rua Avanhadava, 230 – Bela Vista. 

+55 11 3257-4490 

15 
SACOLÃO MUNICIPAL BELA VISTA 

Rua Jaceguai, 557 – Bela Vista. 

+55 11 3105-3426 

16 
SACOLÃO MUNICIPAL BRIGADEIRO 

Rua 13 de Maio s/n – Bela Vista. 

+55 11 3288-0098 

17 
SACOLÃO MUNICIPAL DE SANTO AMARO 

Rua Padre José de Anchieta, 953 – Santo Amaro. 

+55 11 5687-2707 
 

FEIRAS LIVRES 
 

 
 

As feiras livres existem tradicionalmente em São 

Paulo desde meados do século XVII. Em 1915, 

havia sete feiras e, atualmente, são mais de 800, 

que acontecem pela cidade, sempre alternadas 

entre os bairros da cidade, de terça à domingo 

pelas manhãs. 

Nas feiras, os consumidores encontram frutas, 

verduras e legumes frescos, com melhor qualidade, 

ovos, cereais, grãos, carnes, aves, peixes, frutos do 

mar, laticínios, embutidos, massas, doces, 

especiarias e temperos. 

Em todas elas é indispensável parar alguns minutos 

para saborear o tradicional pastel com caldo de 

cana, parte integrante e fundamental da cultura 

gastronômica de Todos os paulistanos.  

INFORMAÇÕES: 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/su

bprefeituras/SMSUB/Endere%C3%A7os%20das%20Feiras%

20Livres.pdf 

Locais das feiras livres de São Paulo: 

www.ic.unicamp.br/~tachard/feiras-livres.html 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/abastecimento/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/abastecimento/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/abastecimento/noticias/index.php?p=283757
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/abastecimento/noticias/index.php?p=283757
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/subprefeituras/SMSUB/Endere%C3%A7os%20das%20Feiras%20Livres.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/subprefeituras/SMSUB/Endere%C3%A7os%20das%20Feiras%20Livres.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/subprefeituras/SMSUB/Endere%C3%A7os%20das%20Feiras%20Livres.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~tachard/feiras-livres.html
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A diversidade cultural presente na cidade de São Paulo transformou-a num grande centro gastronômico 

com influências internacionais e regionais de diversas partes do Brasil. 
 

Desde estabelecimentos sofisticados, premiados pela sua referência de qualidade, até aos mais simples, 

à la carte, rodízio ou self servce, são mais de 12.000 restaurantes, churrascarias, pizzarias e lanchonetes 

em busca de agradar os mais diferentes paladares e proporcionar todo o tipo de experiência culinária 

ao visitante. 
 

Durante o dia ou noite à dentro, é impossível visitar São Paulo sem esbarrar em qualquer um deles. 

 

CULINÁRIA BRASILEIRA REGIONAL 

 

 
 

MOCOTÓ 
 

Entre os 50 melhores restaurantes da Amércia 

Latina pela ‘50 Best Restaurants’, o clássico 

restaurante de comida sertaneja está estabelecido 

há 40 anos na zona norte de São Paulo. 

Em ambiente colorido e alegre, o restaurante 

oferece pratos nordestinos tradicionais com certo 

refinamento. Entre os pratos estão: a carne seca, 

carne de sol, baião de dois, mocofava, 

escondidinho de carne-seca e a vaca atolada. 

Destaque para os petiscos e porções como o 

torresmo carnudo e suculento, queijo coalho com 

melado e linguiça artesanal de pernil, chips de 

mandioca, dadinhos de tapioca e iscas de 

tambaqui. 

Serve cachaças de diferentes regiões do Brasil e 

sobremesas como o sorvete de rapadura, o pudim 

de tapioca ou crème brûlée de doce de leite e 

umburana. 

INFORMAÇÕES: 

www.mocoto.com.br 

Avenida Nsa. Sra. do Loreto, 1100 - Vila Medeiros. 

+55 11 2951-3056 

contato@mocoto.com.br 
 

CAPIM SANTO 

Localizado no Museu da Casa Brasileira, o espaço 

possui ambientação acolhedora afinada à cultura 

e a gastronomia brasileira contemporânea. O 

cardápio apresenta diversos ingredientes e 

temperos brasileiros. Em 2011, ganhou o prêmio de 

‘Melhor Cozinha Brasileira’ pela revista Go Were 

Gastronomia. 

Oferece entradas e petiscos, pratos clássicos com 

opções veganas e sobremesas. Às quartas e 

sábados, feijoada com opção vegana. Oferece 

sucos naturais, bebidas frias e quentes, caipirinhas, 

drinks e carta de vinhos. 

INFORMAÇÕES: 

www.restaurantecapimsanto.com.br 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano. 

+55 11 3032-2277 / 98189-0082 

mcb.eventos@capimsanto.com.br 
 

A BAIANEIRA 

Tem como bandeira a simplicidade. O negócio 

nasceu numa garagem modesta que vendia, 

simplesmente, o típico Pão de queijo mineiro. Hoje 

oferece pratos caseiros típicos do Vale do 

Jequitinhonha que misturam a cozinha mineira e 

baiana, sempre bem elaborados tanto em técnica 

quanto em apresentação. 

A especialidade mineira, pão de queijo, 

confeccionado com polvilho e queijos artesanais 

da região, vem combinado com alimentos, como 

ovo frito e carne de panela. Além disso, oferece 

comidas típicas da roça, como a galinhada. 

Serve café da manhã cujo cardápio dispõe 

também de sanduíche de banana da terra com 

queijo de Almenara, vinagrete de abobrinha e 

cebola roxa e pão na chapa com requeijão de 

corte derretido, além de sobremesas e bolos 

típicos. 

Nas refeições, dentre as especialidades estão a 

feijoada, o Nhoque de batata doce com creme 

 

   

http://www.mocoto.com.br/
mailto:contato@mocoto.com.br
http://www.restaurantecapimsanto.com.br/
mailto:mcb.eventos@capimsanto.com.br
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de requeijão de corte, a galinha com rúcula, 

acompanhada de mamão verde e farofa e os 

peixes do dia, acompanhados de purê de coentro, 

vinagrete de feijão, chips de batata doce, arroz e 

farofa. 

INFORMAÇÕES: 

www.instagram.com/abaianeira 

Rua Dona Elisa, 117 – Barra Funda.  

+55 11 2538-0844 

www.facebook.com/abaianeira 
 

BANANEIRA 

O restaurante Bananeira é especializado em 

comida brasileira e ingredientes regionais. Não 

deixe de provar a casquinha de siri como entrada 

e o buffet de feijoada, aos sábados. 

A porção de pastéis de carne, queijo ou camarão 

também é uma ótima pedida. De sobremesa, vá 

de Tabuleiro da Baiana, uma saborosa 

combinação de cocada mole, quindim e sorvete 

de manga. 

Com um espaço amplo e decoração charmosa 

de madeira e samambaias, o restaurante tem o 

seu projeto arquitetônico inspirado nos bangalôs 

de Trancoso. O Bananeira ainda conta com uma 

área reservada para crianças, com playground e 

escorregador. 

INFORMAÇÕES: 

www.bananeiramorumbi.com.br 

R Marechal Hastimphilo de Moura, 419 – Morumbi. 

+ 55 11 3542-4630, 3502-4635, 98974-5781 

contato@bananeiramorumbi.com.br 
 

SALADA RECORD 

Clássico absoluto e tradicional que mantém desde 

sua fundação a qualidade da comida servida e o 

atendimento cordial.  

Os principais pratos são o Contra Filé ou Lombo 

Grelhado, a Picanha ou Filé Mignon e o Filé de 

Frango ou Filé de Peixe, todos servidos com arroz, 

tutu de feijão e couve. 

Destaques para o Virado à Paulista e o Bife à 

Parmegiana. 

INFORMAÇÕES: 
www.facebook.com/profile.php?id=100041574916533 

Avenida São João, 719 – Centro 

+55 11 3223-1881 
 

RESTAURANTE CHURRASQUETO 
 

Churrascaria tradicional com pratos servidos a la 

carte. Destaque para os espetos, de preferência 

acompanhados do Feijão Gordo, famoso entre os 

frequentadores. 

Os pratos vêm com arroz e fritas e há outras 

opções de guarnição. Embora sejam pratos 

individuais, alimentam duas pessoas. 

Com simplicidade e muito sabor, o restaurante tem 

ambiente rústico, sem ar-condicionado. 

INFORMAÇÕES: 

www.facebook.com/pages/Churrasqueto/1694532

954125226/ 

Rua 24 de Maio, 237 – República. 

+55 11 3337-8428 
 

RESTAURANTE PARIBAR 

O restaurante inaugurado em 1949, tem status bem 

humorado de patrimônio cultural pelo fato de ter 

sido um ponto de encontro de intelectuais nos 

anos 50. Embora tenha nome de bar, está na lista 

de restaurantes por ter um ambiente muito 

agradável, ótima comida e ser uma referência na 

resistência da boemia paulistana. 

Sua varanda fica voltada para a praça Dom José 

Gaspar, de onde se escuta jazz ao vivo em dias 

alternados. Destaque para brunchs de domingo e 

as opções deliciosas do menu, como o spaghetti à 

carbonara. 

INFORMAÇÕES: 

Praça Dom José Gaspar, 42 – República. 

+55 11 3237-0771 / 3159-0219 

barparibar@gmail.com 
 

PADARIA SANTA TEREZA 

Inaugurada em 1872, acredita-se que a Padaria 

Santa Tereza seja a padaria mais antiga do Brasil. 

Situada no Centro Histórico da cidade, a fama do 

local é sustentada pela saborosa canja de galinha 

e pela tradicional Coxa Creme, uma paixão 

nacional, além do saboroso sanduiche de pernil. 

Além da padaria no térreo servindo pães, salgados 

e doces em seu grande balcão, possui um andar 

superior acessado por elevador, com diversas 

mesas para refeições à La Carte ou simplesmente 

para tomar um café. 

INFORMAÇÕES: 

www.padariasantatereza.com.br 

Praça Dr. João Mendes, 150 - Centro Histórico. 

+55 11 3105-1793 
 

D.O.M. 

Localizado no bairro do Jardins, o restaurante é 

considerado o 9º melhor restaurante do 

mundo pelo ‘S. Pellegrino World’s 50 Best 

Restaurants’ e detentor de 2 estrelas no prestigiado 

‘Guia Michelin’. 

Proporciona uma experiência gastronômica única, 

privilegiando ingredientes brasileiros, sobretudo 

http://www.instagram.com/abaianeira/
http://www.facebook.com/abaianeira/
mailto:contato@bananeiramorumbi.com.br
http://www.facebook.com/profile.php?id=100041574916533
http://www.facebook.com/pages/Churrasqueto/1694532954125226/
http://www.facebook.com/pages/Churrasqueto/1694532954125226/
mailto:barparibar@gmail.com
http://www.padariasantatereza.com.br/
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àqueles advindos e produzidos por pequenos 

produtores e comunidades indígenas, como a 

pimenta Baniwa, o cogumelo Yanomami e outros 

como o açaí, o jambu, o tucupi e a pupunha, da 

região Norte do Brasil, e méis de abelhas nativas 

sem ferrão, do Sudeste. 

Celebrado internacionalmente, o restaurante está 

na rota de viajantes do mundo inteiro com menu 

surpreendente e requintado. 

INFORMAÇÕES: 

www.domrestaurante.com.br/pt-br/home.html 

Rua Barão de Capanema, 549 - Jardim Paulista. 

+55 11 3081-4599 

dom@domrestaurante.com.br 
 

A CASA DO PORCO 

Eleito um dos 50 melhores restaurantes do mundo, 

é um dos lugares mais disputados da capital pela 

sua originalidade e ousadia. 

O espaço tem um clima casual e além do 

tradicional sanduíche de carne de porco assada 

com cebola roxa em conserva e guacamole, 

oferece o menu degustação onde o cliente faz um 

passeio geral pelo cardápio com as mais diversas, 

inusitadas e saborosas invenções a base de carne 

de porco. 

Da grande variedade de pratos em diversos cortes, 

destaque para o Porco Sanzé, assado lentamente 

por 6 a 9 horas. Oferece ainda carta de vinhos 

com rótulos nacionais e internacionais, além de 

coquetéis e bebidas não alcoólicas. 

INFORMAÇÕES: 

www.acasadoporco.com.br 

Rua Araújo, 124 – República. 

+55 11 3258-2578 
 

RESTAURANTE PONTO CHIC 

O restaurante permanece no Largo do Paissandu 

desde 1922. Sua inauguração coincidiu com a 

Semana de Arte Moderna, atraindo 

frequentadores artistas, intelectuais e escritores que 

o adotaram como reduto. 

Conta-se que numa noite, em 1937, Casimiro Pinho 

Neto, aluno da Faculdade de Direito do Largo São 

Francisco, natural de Baurú e frequentador assíduo, 

pediu ao garçom um sanduiche com ingredientes 

fora do cardápio. Daí em diante o “Baurú” entrou 

para a história. Hoje é patrimônio Cultural e 

Imaterial do Estado de São Paulo. 

O prédio centenário mantém sua fachada original. 

O cardápio é completo com pratos, lanches, 

petiscos, drinks variados, carta de vinhos e Chopp. 

Destaque, sem dúvida é o famoso Bauru, cuja 

receita original é mantida até hoje. 

INFORMAÇÕES: 

www.pontochic.com.br 

Largo do Paissandú, 27 – República. 

+55 11 3222-6528 

Largo Padre Péricles, 139 – Perdizes. 

 +55 11 3826-0500 

Praça Oswaldo Cruz, 26 – Paraíso. 

+55 11 3289-1480 
 

MACAXEIRA RESTAURANTE 

Típico restaurante de comida nordestina em plena 

Zona Leste que traz delícias como o Baião-de-Dois, 

Feijão de Corda, Caldo de Feijão (com 

pedacinhos de torresmo por cima), Sarapatel e 

outras especialidades como a Carne-de-Sol 

Assada (preparada artesanalmente e servida com 

manteiga-de-garrafa alho assado, pimenta 

biquinho e chips de macaxeira), um dos pratos 

mais pedidos da casa. 

Tem também o Escondidinho de macaxeira, 

charque e queijo coalho e os irresistíveis Dadinhos 

de Tapioca. A casa também conta com dezenas 

de opções de cachaça. 

INFORMAÇÕES: 

www.macaxeirarestaurante.com.br 

Rua Emília Marengo, 185 – Tatuapé. 

+55 11 2671-2233 

macaxeira@macaxeirarestaurante.com.br 
 

RESTAURANTE SUJINHO 

Desde os anos 60 o veterano restaurante segue 

firme na proposta de servir pratos com jeito de 

comida caseira. Pioneiro no atendimento 24 horas 

foi muito frequentado por artistas, atraindo um 

variado público do centro da cidade. 

Prima sempre pelo cuidado especial para servir 

cortes clássicos de carne. Às quartas e sábados 

acontece a tradicional feijoada do Sujinho, muito 

popular na cidade.  

O destaque fica para a inigualável e popular 

Bisteca do Sujinho. 

INFORMAÇÕES: 

www.sujinho.com.br/restaurante 

Avenida Ipiranga, 1058 – Centro. 

+55 11 93229-9986 
 

BAR ESTADÃO  

Com ótima localização, entre os metrôs República 

e Anhangabaú, o tradicional bar, inaugurado por 

portugueses em 1968, funciona 24 horas por dia de 

domingo a domingo. 

Mantém clientela fiel oferecendo cardápio 

variado de refeições generosas. São pratos 

rápidos, porções, saladas, lanches, beiurtes e 

http://www.domrestaurante.com.br/pt-br/home.html
mailto:dom@domrestaurante.com.br
http://www.acasadoporco.com.br/
http://www.pontochic.com.br/
http://www.macaxeirarestaurante.com.br/
https://www.guiadasemana.com.br/sao-paulo/restaurantes/estabelecimento/macaxeira-restaurante-e-cachacaria#mapa
mailto:macaxeira@macaxeirarestaurante.com.br
http://www.sujinho.com.br/restaurante
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diversos outros pratos, com destaque para o 

saboroso lanche de pernil que sustenta sua fama. 

INFORMAÇÕES: 

www.estadaolanches.com.br 

Viaduto Nove de Julho, 193 – Centro Histórico. 

+55 11 3257-7121 

comercial@estadaolanches.com.br 
 

BALAIO IMS 

Localizado no moderno edifício do Instituto Moreira 

Salles, marco arquitetônico para a cidade, que 

abriga exposições nacionais e internacionais, com 

uma biblioteca especializada em fotografia, 

cineteatro para mostras de cinema e shows de 

música e salas de aula para cursos e oficinas, o 

restaurante tem uma proposta em que mistura 

diferentes culinárias brasileiras no mesmo balaio ou 

cesta, indo de pratos mais refinados até lanches. 

Oferece almoços e jantares com pratos individuais, 

como o arroz de linguiça bragantina ou para 

compartilhar, como a moqueca de caju. Tem 

opções vegetarianas, sanduíches e saladas. Para o 

happy hour, petiscos e coquetéis exclusivos, além 

dos clássicos dadinhos de tapioca. 

Ainda, no quinto andar, possui uma cafeteria com 

pães de fermentação natural, bolos e cafés. 

INFORMAÇÕES: 

www.balaioims.com.br 

+55 11 2842.9123 

contato@balaioims.com.br 

 

FITÓ 

O restaurante, com especialidade nordestina, está 

localizado no Largo da Batata, em Pinheiros, zona 

oeste de São Paulo. 

Elabora seus pratos com receita e clima familiares, 

com toques contemporâneos e refinamento, o que 

proporciona uma experiência intensa aos clientes, 

em espaço tranquilo e aconchegante. 

Dentre os pratos destacam-se o Arroz Maria 

Isabel (com carne-de-sol em cubos, macaxeira 

cozida e vinagrete de tomates); a Carne de 

Panela (acém marinado no molho de tomate, 

cachaça e tucupi preto, com cenoura, cebola, 

quiabo e arroz vermelho cremoso) e a Costelinha 

de Porco (temperada com especiarias e 

pincelada com geleia de cajá, servida com 

legumes do sertão refogados – maxixe, abóbora, 

quiabo e batata-doce). 

Outros destaque é o Caril de Frango (coxa e 

sobrecoxa de frango ao leite de coco fresco e 

especiarias, bem como arroz e quiabo, salteado 

no óleo de babaçu). 

INFORMAÇÕES: 

www.fitocozinha.com.br 

Rua Cardeal Arcoverde, 2773 – Pinheiros. 

+55 11 99674-2745 

contato@fitocozinha.com.br 

 

MOÇA BONITA BAR 

Com alma de boteco, mas investindo fortemente 

nos temperos de uma gastronomia diversificada, o 

restaurante oferece o charme do clima retrô com 

atmosfera descontraída. 

Entre as delícias que já fazem sucesso estão as 

caprichadas porções de pasteizinhos e croquetes 

e a Plancha de Picanha, estrela dos happy hours, 

regados ao chope gelado. 

Além disso, o democrático point mantém pratos 

curinga como saladas e a sempre bem-vinda 

feijoada, para quem deseja uma refeição 

completa. 

INFORMAÇÕES: 

www.mocabonitabar.com.br 

Av. Marques de São Vicente, 1619 – Barra Funda. 

+55 11 3526-6214 
 

Rua Prof. José Horácio Meirelles Teixeira, 6459 – 

Portal do Morumbi (Shoppinga Plaza Sul). 

Av. Prof. Abraão de Morais, 100 – Saúde. 

Rua Quatá, 633 – Vila Olímpia. 

Av. Giovanni Gronchi, 5819 – Piso Térreo – Vila 

Andrade (Shopping Jardim Sul) 

Av. Guilherme Dumont Villares, 1093, Loja 4 – Portal 

do Morumbi. 

 

CONSULADO DA BAHIA 

Os temas nordestinos são o destaque da charmosa 

decoração da Casa. O restaurante é 

especializado na culinária baiana e conta com 

pratos típicos no cardápio, como vatapá de 

acarajé, pirão de peixe, pudim de aipim e caruru. 

Há também porções generosas de pastéis com 

sabores variados, incluindo camarão com catupiry 

e siri com camarão. 

Mantém também cardápio executivo, com 

diversas opções de moqueca para serem 

escolhidas, com muitos drinques e caipirinhas. 

INFORMAÇÕES: 

www.consuladodabahia.com.br 

Rua dos Pinheiros, 534 – Pinheiros. 

+ 55 11 3085-3873 

marco@consuladodabahia.com.br 

 

ROTA DO ACARAJÉ 

Localizado no bairro de Santa Cecília, o 

restaurante foi criado sobre a tradição do 

http://www.estadaolanches.com.br/
mailto:comercial@estadaolanches.com.br
http://www.balaioims.com.br/
mailto:contato@balaioims.com.br
http://www.fitocozinha.com.br/
mailto:contato@fitocozinha.com.br
http://www.mocabonitabar.com.br/
http://www.consuladodabahia.com.br/
mailto:marco@consuladodabahia.com.br
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autêntico acarajé baiano, a Casa se tornou 

referência da culinária baiana pela utilização de 

técnicas tradicionais, com segredos baianos e 

ingredientes trazidos diretamente de Salvador. 

O Acarajé, carro-chefe absoluto da casa, é 

preparado com a mesma marca original do azeite 

de dendê, que nunca foi alterada, e o camarão, 

que vem do Mercado São Joaquim, tudo para 

manter suas características originais com base no 

feijão-fradinho lavado e moído e frito em azeite de 

dendê, para que fique crocante e sequinho. 

Dentre as delícias da cozinha baiana, estão o 

abará, em duas versões: no prato, servido com 

vatapá, caruru, salada e camarão seco ou 

sozinho, na folha. 

Fazem sucesso também as 5 versões de 

escondidinho e o baião do Obama (preparado 

exatamente igual ao que o ex-presidente dos 

Estados Unidos provou em sua visita em Brasília, em 

2011). 

Serve ainda o bobó de camarão e as moquecas 

de peixe e mista (com camarão). Dentre as 

sobremesas destacam-se o bolo de manteiga de 

garrafa e a cocada de forno coberta com 

goiabada. A Casa possui uma grande carta com 

mais de 1.000 rótulos de cachaça e 270 rótulos, de 

cerveja artesanal 70% nacionais. 

INFORMAÇÕES: 

www.rotadoacaraje.com.br 

Rua Martim Francisco, 529/533 e 530 – Sta Cecília. 

+55 11 3668-6222 / 3825-3984 / 2528-7304 

www.facebook.com/rotadoacaraje 

 

RESTAURANTE GUANABARA 

O Bar e Restaurante é um clássico obrigatório para 

quem está na região do Centro Histórico de São 

Paulo. Passou por algumas reformas, mas a 

qualidade e os garçons veteranos permanecem 

por lá. 

O ambiente é decorado com objetos antigos de 

sua história e dos acervos de outros restaurantes 

incorporados pela casa. 

O cardápio conta com petiscos como as coxinhas 

à la crème, lanches, massas, carnes na brasa, 

empanados e pratos das cozinhas brasileira e 

alemã. Às quartas e sábados tem a já tradicional 

feijoada. Destaque para o Bife à Parmegiana da 

casa. 

INFORMAÇÕES: 

www.barguanabara.com.br/bar-guanabara 

Avenida São João, 128 – Centro. 

+55 11 3228-0958 / 96913-7826 

 

BAR DO BIU 

Com sua decoração inspirada em temas do 

Nordeste, o bar. Localizado na Zona Oeste de São 

Paulo é especializado em pratos típicos da 

culinária nordestina. 

Pratos como o baião de dois à moda, a carne de 

panela com farofa de feijão, a vaquejada, a 

galinha caipira e a tradicional feijoada estão entre 

as opções da casa que também serve diariamente 

versões vegetarianas. 

Os pratos são bastante fartos e alguns servem mais 

de 2 pessoas. Serve ainda diversas porções com 

destaque para a porção de pernil. 

INFORMAÇÕES: 

www.bardobiu.com.br 

Rua Cardeal Arcoverde, 772/776 – Pinheiros. 

+ 55 11 3081-6739 

www.facebook.com/BarDoBiu 
 

BARNABÉ 

Localizado numa Praça no bairro de Edu Chaves, 

zona norte da cidade, a Casa prima pela tradição 

e cultura nordestina, oferecendo um ambiente 

familiar e aconchegante. 

Serve entradas como o Pastelzinho Escondidinho, 

com purê de mandioca, carne-seca e requeijão, o 

Pastelzinho Recheado com queijo coalho, 

Cubinhos de queijo coalho a milanesa, com mel 

de engenho, o Dadinho de Tapioca granulada 

com queijo coalho, o Bolinho de abóbora com 

carne seca, o Bolinho de mandioca com carne 

seca, o Danado de Bom à base de mandioca 

recheado com queijo do sertão e a Coxinha de 

banana da terra recheada com frango e 

requeijão. 

Dentre os pratos tradicionais estão o Baião de Dois, 

o Sarapatel, o Feijão de Corda, a Favada e o 

Caldo de Mocotó, o Escondidinho, o Atolado 

Pernambucano, o Joelho e a Costela Suína, entre 

outros além de diversas porções, saladas e 

sobremesas. 

INFORMAÇÕES: 

www.barnaberestaurante.com.br 

Pça Comdte Eduardo Oliveira, 147 – Edu Chaves. 

+ 55 11 2242-2435 

contato@barnaberestaurante.com.br 

 

MANÍ MANIOCA 

Localizado no bairro de Pinheiros, o premiado 

restaurante proporciona uma culinária brasileira 

contemporânea e saudável com um menu 

composto de produtos frescos e orgânicos para 

preservar os nutrientes dos alimentos. e a 

http://www.rotadoacaraje.com.br/
https://www.facebook.com/rotadoacaraje
http://www.barguanabara.com.br/bar-guanabara
http://www.bardobiu.com.br/
http://www.facebook.com/BarDoBiu
http://www.barnaberestaurante.com.br/
mailto:contato@barnaberestaurante.com.br
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fidelização dos valores de sua fundação, como a 

sazonalidade dos produtos e o respeito pelo 

pequeno produtor – inesgotáveis fontes de 

inspiração. 

Em ambiente contemporâneo, de conceito rústico 

jovem, seu espaço possui paisagismo orgânico e 

cultural proporcionando simplicidade e 

aconchego. 

Serve almoço e jantar, com destaque para 

o lombo de cordeiro, com purê de grão de bico, 

ervilhas tortas, beterraba e azeite de eucalipto e 

outras especialidades como o Ceviche de caju 

com raspadinha de cajuína e cachaça, a 

Moqueca do Maní e o Da Lama ao Caos. 

O Grupo disponibiliza também a Padoca do Maní – 

padaria com uma linha vegana, com gostosuras 

para comer e levar para casa, São pães de 

fermentação natural, ovos mexidos, bolo de 

cenoura, café com leite e tudo o que se pode 

esperar de uma padaria. Destaques para a torta 

viva com creme de baunilha, castanha-de-caju e 

mirtilo, sem trigo e sem lactose, o pão de quê – 

feito com tubérculos e com textura de pão de 

queijo, as sopas e os crushes. 

INFORMAÇÕES: 

www.manimanioca.com.br 
 

RESTAURANTE I 

Rua Joaquim Antunes, 210 - Jardim Paulistano. 

+55 11 3081.6151 / 97473-8994 

mani@manimanioca.com.br 

RESTAURANTE II 

Shopping Iguatemi – Av. Brig. Faria Lima, 2.232 

3º Andar – Jd. Paulistano. 

+55 11 2924-2333 / 99724-7719 

restaurantemanioca@manimanioca.com.br 

PADOCA I 

Rua Joaquim Antunes, 138 – Jd. Paulistano. 

 +55 11 2579-2410 

PADOCA II 

Shopping Iguatemi  

Av. Brig. Faria Lima, 2.232 – Jd. Paulistano. 

+55 11 4550-3316 

padoca@manimanioca.com.br 

 

FRANGÓ 

Inaugurado em 1987 como rotisserie, no bairro 

Freguesia do Ó, o FrangÓ, no início, era concorrido 

com filas enormes para comprar frango grelhado, 

pratos prontos e bolos para festa. 

Tornou-se Bar tempo depois, mantendo a tradição 

de restaurante estilo boteco, com ambiente 

descontraído e ideal para ir com amigos e passar 

horas conversando. 

Serve pratos diários como a feijoada de cumbuca, 

risoto de abobrinha, rabada, baião de dois, risoto 

de bacalhau, massas e diversas outras opções. 

Entre as especialidades estão os grelhados de 

frango, porções de frango à passarinho e polenta 

frita, os salgados como o croquete do seu Piccolo 

e o pastel misto (carne seca, queijo e carne) e a 

maravilhosa, premiada e incrível coxinha de frango 

com catupiry que fazem deste boteco uma 

referência gastronômica da zona norte. 

INFORMAÇÕES: 

www.frangobar.com.br 

Lgo da Matriz Nsa Sra do Ó, 168 – Freguesia do Ó 

+55 11 3932-4818 

contato@frangobar.com.br 

 

CULINÁRIA LATINO-AMERICANA 

 

 
 

DON MIGUEL MEXICAN BAR 

Casa de comida Tex-Mex, com ambiente de bar, 

clima e música agradável, tanto para aficionados 

pela culinária como para os que nunca 

experimentaram. 

O ambiente e os pratos regionalizados reportam a 

uma pequena cidade do interior mexicano, com 

cardápio que serve tacos, burritos, nachos, 

saladas, chili, quesadillas, enchilhadas e 

sobremesas deliciosas. 

Além do menu típico, almoço e jantar podem ser 

degustados no estilo rodízio, combinando entradas 

e pratos principais. 

Na seleção de bebidas, estão as opções de 

tequilas, margueritas, mojitos e cervejas nacionais e 

duas mexicanas. 

INFORMAÇÕES: 

www.donmiguelmexicanbar.com.br 

Rua Antônio de Barros, 2271 – Tatuapé 

+55 11 2097-6383 / 2227-2229 

donmiguel@donmiguelmexicanbar.com.br 

 

http://www.manimanioca.com.br/
mailto:mani@manimanioca.com.br
mailto:restaurantemanioca@manimanioca.com.br
mailto:padoca@manimanioca.com.br
http://www.frangobar.com.br/
mailto:contato@frangobar.com.br
http://www.donmiguelmexicanbar.com.br/
https://www.guiadasemana.com.br/sao-paulo/restaurantes/estabelecimento/don-miguel-mexican-bar#mapa
mailto:donmiguel@donmiguelmexicanbar.com.br
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RINCONCITO PERUANO 

Com 11 unidades em diferentes bairros, a 

especialidade do restaurante é o tradicional 

ceviche, prato típico do Peru à base de peixe cru 

marinado. A cozinha oferece opções variadas da 

iguaria, com camarão ou salmão, arroz de chaufa 

e outros petiscos além da versão vegetariana. 

Destaques para o prato Lomo Saltado, de filé 

mignon com legumes, batata frita e arroz branco e 

os frutos do mar, outra marca registrada da casa.  
 

 

INFORMAÇÕES: 

www.rinconcitoperuano.com.br 

Rua Aurora, 451 - Santa Ifigênia. 

+ 55 11 3361-2400 / 97420-3306 

auditoria@rinconcitoperuano.com.br 
 

Outras Unidades: 

Rua Joaquim Floriano, 211 – Itaim Bibi. 

+55 11 2729-6919 

Rua Antônio de Godoi, 29 – Centro. 

+55 11 3223-8088 

Rua Serra de Bragança, 626 – Tatuapé. 

+55 11 2539-2033 

Av. Vieira de Carvalho, 86 — República. 

+55 11 3221-5621 

Rua Dr. Fonseca Brasil, 125 - Vila Andrade. 

+55 11 2667-0477 

Av. Sabiá, 733 – Moema. 

+55 11 4323-4103 

Rua Tripoli, 144 – V. Leopoldina. 

+55 11 2129-6002 

Rua dos Pinheiros, 832 – Pinheiros. 

+55 11 3062-0093 

Alameda Campinas, 656 – Jardim Paulista. 

+ 55 11 3171-3112 

 

LA SABROSA COCINA DE MÉXICO 
 

Localizada na Rua Augusta, próximo à Avenida 

Paulista, região central da cidade, a taqueria 

mexicana é parada obrigatória para quem 

aprecia ou quer conhecer os sabores do México. 

Tacos gostosos, rápidos e bem em conta encaixam 

na vida corrida e no paladar cosmopolita do 

paulistano, com pratos executivos e combos 

diversificados. 

A casa oferece tacos mex-mex e deliciosas opções 

para veganos e vegetarianos, atendendo também 

delivery via os aplicativos com opções de delivery 

de kits para refeições em casa e serviço para 

eventos. 

INFORMAÇÕES: 

www.facebook.com/taquerialasabrosasp 

Rua Augusta, 1474 – Consolação. 

+55 11 2925-6189 / 99273-4671 

taquerialasabrosa@gmail.com 
 

SI SEÑOR 
 

A Casa fundada em 2007, com o propósito de 

expandir em todo o território, prima pela ótima 

comida ao estilo Tex-Mex, boa música com temas 

latinos e atendimento de qualidade. 

O cardápio é variado e atende a todos os gostos, 

inclusive com várias opções sem pimenta. Mesmo 

com forte influência mexicana, a culinária Tex-Mex 

é bem diversificada e a casa traz adaptações aos 

hábitos brasileiros. 

Clássicos como nachos, quesadilhas, tacos, chili e 

muitas outras opções estão no cardápio que ainda 

oferece opções vegetarianas. 

Para entradas, destaque para os nachos supreme, 

com guacamole, sour cream, um molho vermelho 

e queijo; para pratos principais, a fajita com carne, 

molho, sour cream e guacamole; para sobremesa, 

os deliciosos churros, quentinhos com sabor 

baunilha, sem esquecer da margarita clássica 

suave. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.sisenor.com.br 

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 682 – Itaim Bibi. 

+55 11 3476-7997 

sac@sisenor.com.br 
 

Outras Unidades: 

Alameda Jauaperi, 626 – Moema. 

+55 11 3476-4650 

Rua Azevedo Soares, 1015 – Tatuapé. 

+55 112659-1106 

Rua Dr. César, 920 – Santana. 

+55 11 4327-9073 

Rua dos Pinheiros, 661 – Pinheiros. 

+55 11 2532-7291 

Alameda Santos, 1.203 – Jardim Paulista. 

+55 11 2367-3948 

Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 1093 – Morumbi. 

+55 11 2985-8095 

Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros 

(Shopping Eldorado, Alameda Jardins, 2º subsolo) 

+55 11 2197-6369 

 

http://www.rinconcitoperuano.com.br/
mailto:auditoria@rinconcitoperuano.com.br
http://www.facebook.com/taquerialasabrosasp
mailto:taquerialasabrosa@gmail.com
http://www.sisenor.com.br/
mailto:sac@sisenor.com.br
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CULINÁRIA PORTUGUESA 

 

 
 

TASCA DA ESQUINA 

O restaurante é aconchegante e sua excepcional 

cozinha está na vanguarda das novas técnicas. 

Produtos portugueses são o prato do dia, cuja 

riqueza de sabores remetem à própria tradição 

portuguesa com toque contemporâneo. 

Cardápios à la carte com entradas, saladas, uma 

variedade de acompanhamentos e porções e 

pratos genuinamente portugueses com destaques 

para os bacalhaus, lombos de novilho, atum e filés 

de peixes, além dos queijos portugueses genuínos 

e o menu 7 porções (fique nas mãos do chef). 

Entre as deliciosas sobremesas estão os mousses, 

pudins e frutas da época. Possui sistema take-away 

e delivery e oferece excelente carta de vinho. 
  

INFORMAÇÕES: 

www.tascadaesquina.com/pt-br 

Alameda Itú, 225 – Jardins. 

+55 11 3262-0033 

gerencia@tascadaesquina.com.br 

 

BACALHAU VINHO E CIA 

Conhecida também como “O famoso bacalhau 

da Barra Funda”, a casa se transformou num ícone 

da gastronomia paulistana – mantendo sempre, 

durante quase 50 anos, a qualidade e a 

regularidade de seus clássicos. 

Embora não seja um restaurante exclusivamente 

português, especializou-se na maior estrela da 

gastronomia portuguesa, o bacalhau – presente 

em 16 receitas – sem modismos ou sofisticação, ao 

jeito da família lusitana com muita fartura e sabor. 

Confecciona seus pratos com o legitimo Gadus 

morhua pescado nas profundas águas geladas do 

Atlântico Norte (o bacalhau do Porto) que ao 

desembarcar no Brasil é cortado em postas 

perfeitas, passando por delicado processo de 

dessalga em água gelada por 96 horas – o que lhe 

devolve a textura e frescor do peixe recém-

pescado. 

Bolinhos, iscas de bacalhau, sardinhas portuguesas 

e alheiras de Mirandela são o quarteto de 

entradas. 

Doces da tradicional pastelaria portuguesa 

completam a refeição sempre acompanhados de 

um bom vinho do Porto. 

A Bacalhoada a Zé Pallas é o novo destaque: 

nacos de bacalhau sobre cama de batatas, 

cobertas por auréolas de tomate, cebola, 

coloridos pimentões, mais azeitonas, ovos e 

brócolis, regados ao azeite extravirgem –tudo isso 

assado e gratinado no forno ao pimentón 

espanhol. Para abrasileirar o prato, basta pedir o 

arroz branco. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.bacalhauevinho.com.br 

Rua Barra Funda, 1067 – Barra Funda. 

+55 11 3666-0381 / 3071-4077 / 96333-1225 

contato@bacalhauevinho.com.br 

 

CULINÁRIA ÁRABE 

 

 
 

FARABBUD 
 

O restaurante é especializado em receitas 

tradicionais da culinária sírio-libanesa, com sabores 

renovados, trazendo os melhores insumos para 

obtenção dos melhores resultados. Tudo com 

requinte e num ambiente moderno, informal com 

descontração e simplicidade. 

Além dos maravilhosos kibes, tabules, beirutes e 

esfihas, o cardápio é variado com entradas e 

saladas, pratos executivos, pratos clássicos, 

autorais, veganos, com destaque para sorvete 

Chocolamour dentre outras sobremesas 

tradicionais. 

http://www.tascadaesquina.com/pt-br/
mailto:gerencia@tascadaesquina.com.br
http://www.bacalhauevinho.com.br/
mailto:contato@bacalhauevinho.com.br


                       

 

– 119 – 

INFORMAÇÕES: 

www.farabbud.com.br 

Alameda dos Anapurus, 1253 – Moema. 

+55 11 5054-1648 

Rua Diogo Jacome, 360 – Vila Nova Conceição. 

+55 11 3044-4358 

contato@farabbud.com.br 
 

SAJ RESTAURANTE 

Restaurante com especialidades árabes, traz o 

pão folha, sempre fresco, feito na tradicional 

chapa de ferro trazida do Líbano e que empresta 

o nome ao restaurante. 

As esfihas são assadas na hora em que o pedido é 

feito. Vegetais e grelhados são preparados apenas 

com o que houver de mais fresco e saboroso no 

dia. 

Nesta culinária farta e afetuosa, baseada em 

memórias familiares e sabores autênticos destaca-

se o Menu Degustação com 10 pratos. 

Entre eles: mhammara, chancliche, trigo grosso, 

fatteh, chisch barak invertido, kafta de cordeiro, 

peixe na panelinha, homus mignon, arroz com 

açafrão e falafel; além dos tradicionais doces e 

sobremesas. 

INFORMAÇÕES: 

www.sajrestaurante.com.br 

Rua Girassol, 523 - Vila Madalena. 

+ 55 11 3037-7701 

Rua Carlos Weber, 1512 – Vila Leopoldina. 

+55 11 3037-7701 

Rua Pamplona, 1704 – Jardim Paulista. 

+55 11 3884-6020 / 99770-1313 

contato@sajrestaurante.com.br 

 

RESTAURANTE ALMANARA REPÚBLICA 

Inaugurado na metade da década de 50, foi um 

dos três primeiros restaurantes do grupo e até hoje 

carrega a mesma decoração e estar lá é uma 

viagem no tempo.  

O restaurante tem a reputação de ser a melhor 

cozinha árabe no Centro da cidade. 

É a única unidade onde eles oferecem um menu 

degustação, que também pode ser chamado de 

banquete árabe, onde quase todas as iguarias do 

cardápio são servidas. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.almanara.com.br 

Rua Basílio da Gama, 70 – República. 

+55 11 3257-7580 

Outras unidades: 

SHOPPING JK 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Lj 417, Piso 3. 

+55 11 3078-7553 

SHOPPING VILLA LOBOS 

Av. Nações Unidas, 4777 – Lj 344, Piso 3. 

+55 11 3021-8484 

Rua Oscar Freire, 523 – Cerqueira Cesar. 

+55 11 3085-6916 

SHOPPING IGUATEMI 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232, Lj MM 19/20. 

+55 11 3812-6990 

SHOPPING MORUMBI 

Av. Roque Petroni Jr., 1089 – Lj 47, Piso Lazer. 

+55 11 5181-7770 

SHOPPING PÁTIO PAULISTA 

Rua Treze de Maio, 1947 – Lj 426/427, Piso Paraíso. 

+55 11 3284-6905 

SHOPPING JARDIM SUL 

Av. Giovanni Gronchi, 5.819 - Lojas 301/302B, Piso 2. 

+55 11 3744-8999 

BOURBON SHOPPING POMPÉIA 

Rua Turiassú, 2.100 - Loja 215, Piso 3. 

+55 11 3862-0706 

SHOPPING ANÁLIA FRANCO 

Av. Regente Feijó, 1739 - Piso Lírio. 

+55 11 2076-0939 

SHOPPING ELDORADO 

Av. Rebouças, 3.970 – Loja 151 - Piso térreo. 

+55 11 3031-8411 

 

ABOUD SHAWARMA 

Em local simples, no centro histórico de São Paulo, 

o restaurante apresenta pratos típicos da culinária 

árabe. 

O destaque vai para o maravilhoso shawarma – 

estilo de lanche suculento originário do Oriente 

Médio, feito com pão folha recheado com fatias, 

de um lado carne de boi e do outro frango, 

assados em um espeto vertical. 

A iguaria é incrementada com tempero árabe 

incrível e recheios – pasta de alho, molho Tahine, 

pasta de gergelim. O prato se completa com a 

batata frita e salada de tomate, salsinha e cebola 

temperada. Uma mistura incrível. 

Não dá para sair sem experimentar o fantástico 

kibe original com molho de alho. É macio e se 

desmancha na boca. 

INFORMAÇÕES: 
www.facebook.com/pages/Aboud%20Shawarma%20

e%20Comida%20%C3%81rabe/186454705240482/ 

Largo do Paissandu, 55 – Centro Histórico. 

+55 11 95842-1962 

 

 

 

http://www.farabbud.com.br/
mailto:contato@farabbud.com.br
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CULINÁRIA ITALIANA 

 

 
 

FAMIGLIA MANCINI 

Localizado no centro de São Paulo o tradicional 

restaurante é um dos mais conhecidos da capital. 

De ambiente familiar e atmosfera típica, é ponto 

de encontro dos amantes da boa gastronomia 

italiana. 

A decoração, em estilo cantina, com toalhas 

quadriculadas nas mesas, é repleta de fotos, 

garrafas de vinho e máscaras venezianas. O local 

é sempre cheio e barulhento. 

O menu é cheio de surpresas deliciosas. Os pratos 

individuais servem duas pessoas tranquilamente. 

Não ficam de fora as tradicionais pizzas, 

sanduíches, petiscos e drinks. 

Destaque para a sala de antepasto combinadas 

com inúmeras opções de vinhos. 

INFORMAÇÕES: 

www.famigliamancini.com.br 

Rua Avanhandava, 81 – Bela Vista. 

+55 11 3256.4320 / 3258-8510 

facebook@famigliamancini.com.br 
 

CASA SANTO ANTÔNIO 
 

O restaurante é refinado, com decoração clássica, 

e ocupa um casarão construído na década de 

1960 com dois andares no Granja Julieta, bairro 

tranquilo no sul da cidade. 

Oferece bom cardápio de cozinha italiana 

clássica, com as tradicionais entradas, massas 

frescas, carnes e sobremesas. 

Destaque para as massas e o nhoque com ragu de 

coelho. Outras especialidades são a Burrata com 

tomate, azeitonas e raspas de limão siciliano ou o 

maravilloso Tortelli de brie com molho tartufado, 

sem fala no Caramelle, em formato que faz 

lembrar uma bala (massa fresca finalizada no 

momento do pedido e recheada com carne 

Angus e molho de vinho tinto, cenoura, pancetta 

crocante e cogumelos). No terraço, disponibiliza 

mesas com vista para a cozinha envidraçada! 

 

 

INFORMAÇÕES: 

www.casasantoantonio.com 

Av. João Carlos da Silva Borges, 764 - Granja 

Julieta. 

+55 11 4328-6205 / 99867-1569 

eventos@casasantoantonio.com 
 

PRAÇA SÃO LOURENÇO 

Localizado na Vila Olímpia, zona sul da cidade, o 

restaurante está instalado num prédio com espaço 

externo que remete a uma praça tranquila, com 

espelho d’água e recreação infantil. 

De culinária internacional e contemporânea a 

casa apresenta uma gastronomia 

cuidadosamente desenvolvida, diferenciada e 

refinada, com ênfase na cozinha italiana. 

A cozinha tradicional, aliada às exigências de 

rapidez da vida moderna, divide espaço com 1 

fogão à lenha, 1 gril e mais 2 fornos à lenha 

oferecendo pratos saborosos como: Pernil de 

cordeiro braseado na lenha (com cuscuz 

marroquino, castanhas e ervas frescas); Nhoque 

grelhado (com fonduta de queijo canastra, 

vegetais assados, nozes e pesto de manjericão); 

Risoto de arroz (arbóreo, cogumelos portobelo e 

shitake, funghi seco, espinafre e parmesão); Peixe 

fresco (branco grelhado, abobrinhas e batatinhas 

grelhadas, tomate assado e kale temperada); 

Polvo Grelhado (tentáculos de polvo, mil folhas de 

mandioquinha, farofa de azeitonas pretas e 

maionese de páprica): Lombo de bacalhau (com 

palmito pupunha assado, emulsão de alho, 

pimenta do reino e azeite extravirgem); Costeleta 

de vitelo à milanesa; Costela bovina braseada; Filé 

mignon grelhado e Frango orgânico assado, entre 

outros. Oferece, também, cardápio para crianças. 

INFORMAÇÕES: 

www.pracasaolourenco.com.br 

Rua Casa do Ator, 608 – Vila Olímpia 

+55 11 3053-9300 

mkt@rpsl.com.br 
 

RESTAURANTE O GATO QUE RI 
 

Famoso e tradicional restaurante fundado em 1951 

e que guarda em seu acervo receitas originais da 

culinária italiana, como a massa verde utilizada em 

lasanhas, capelettis e tagliarinis. 

Entre as carnes, peixes, aves, sopas e risotos, o 

destaque atemporal da casa vai para a lasanha à 

bolonhesa e o nhoque da fortuna. 

No local é possível comprar também massas 

frescas à mostra no balcão expositor. Imperdível, 

às quartas-feiras e aos sábados é a Feijoada 

Especial. 
 

 

http://www.famigliamancini.com.br/
mailto:facebook@famigliamancini.com.br
http://www.casasantoantonio.com/
mailto:eventos@casasantoantonio.com
http://www.pracasaolourenco.com.br/
mailto:mkt@rpsl.com.br
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INFORMAÇÕES: 

www.ogatoqueri.com.br 

Largo do Arouche, 37/41 – República. 

+55 11 3331-0089 / 3221-2577 

contato@ogatoqueri.com.br 
 

VECCHIO CAPPELLETTI 
 
Localizada no bairro de Perdizes, zona oeste da 

cidade, num espaço pequeno e aconchegante, a 

típica cantina italiana proporciona atendimento 

amigável e impecável, muitas vezes feito pelo 

proprietário do estabelecimento sempre presente 

disposto a receber bem seus clientes. 

De culinária familiar típica da gastronomia da 

região da Toscana, a casa prepara 

artesanalmente suas massas pelo processo de 

cozimento lento e seus maravilhosos molhos (ao 

sugo, bolognese, basílico, tomate fresco e o funghi 

porcini alla crema). 

Destaque para a lasanha à bolonhesa com massa 

verde (a base de espinafre) ou branca, feita em 

doze camadas de massa, com molho de 

pomodoro, queijos mussarela e parmesão 

e cobertura de molho branco. 

Dentre as sobremesas estão as preferidas: budino 

di latte (pudim de leite condensado) e o tiramissu. 

Oferece também boa carta de vinhos. 

INFORMAÇÕES: 

www.vecchiocappelletti.com.br 

Rua Bartira, 1242 – Perdizes. 

+55 11 3675-7073 / 3862-6851 

vecchiocappelletti@gmail.com 

 

FASANO 

Desde 1982, o Restaurante Fasano é reconhecido 

por sua alta gastronomia italiana e serviço 

impecáveis, recebendo seus clientes em um 

ambiente elegante com serviço irretocável. 

Localizado no Lobby do Hotel Fasano no bairro dos 

Jardins o restaurante se tornou o número 1 de São 

Paulo em referência à tradição em gastronomia 

italiana com os sempre presentes clássicos da 

culinária em seu cardápio. 

Destaques: fettucine ao vôngole, agnolotti de 

galinha-d'angola, ravióli de espinafre e ricota na 

manteiga de sálvia, paccheri ao molho genovese, 

e calamarata (uma massa em formato de anéis 

grossos) com queijo pecorino, linguiça toscana e 

abobrinha. 

Sua adega apresenta uma variedade de 

Châteaux, Barolos e Brunellos coletados durante 

viagens pelas regiões vinícolas da Itália e França. 

Possui bar próprio e pianista ao vivo todas as noites. 

 

 

INFORMAÇÕES: 

www.fasano.com.br/gastronomia/fasano 

Rua Vittorio Fasano,  88 – Jardim Paulista 

+55 11 3896 4000 

restaurante@fasano.com.br 
 

 

Outras unidades: 

BARETTO: Rua Vittorio Fasano, 88 – Jardim Paulista. 

+55 11 3896 4000 

baretto@fasano.com.br 

TRATTORIA: Rua Iguatemi, s/n – Itaim Bibi. 

+55 11 3167 3322 

trattoria@fasano.com.br 

GERO PANINI: Rua Iguatemi, s/n – Itaim Bibi. 

+55 11 3168 2494 

geropanini@fasano.com.br 

PARIGI: Rua Amauri, 275 – Jd. Europa. 

+55 11 3167 1575 

parigi@fasano.com.br 

GERO SÃO PAULO: Rua Haddock Lobo, 1629 – 

Jardins. 

55 11 3081 0499 | 3064 0005 

gero@fasano.com.br 

GERO PANINI SHOPS: Rua Haddock Lobo, 1626 - 3º 

Piso – Jardins. 

+55 11 3198 8231 

geropaninishops@fasano.com.br 

BISTROT PARIGI – Shopping Cidade Jardim 

Av Magalhães de Castro, 12.000 - 4º andar - Jd 

Paulista. 

 +55 11 3198 9440 

bistrot.parigi@fasano.com.br 

GERO PANINI CIDADE JARDIM 

Av Magalhães de Castro, 12.000 - 3º piso – Cid. 

Jardim. 

+55 11 3198-9491 

geropaniniscj@fasano.com.br 

NONNO RUGGERO:  

Rua Vittorio Fasano, 88 - 1º andar – Jardins. 

+55 11 3896 4000 

nonno.ruggero@fasano.com.br 

 

LA PERGOLETTA 

O restaurante, instalado em aconchegante 

ambiente, reúne clientela fiel por conta das 

legítimas receitas napolitanas com suas massas 

artesanais dispostas em louças pintadas à mão. 

Os produtos oferecidos são de fabricação própria 

produzidos artesanalmente com baixo teor de 

gordura. As massas são elaboradas com ovos 

orgânicos, sêmola de grano duro e farinha 

especial que garantem o sabor, e a qualidade dos 

produtos da loja e do restaurante. 

http://www.ogatoqueri.com.br/
mailto:contato@ogatoqueri.com.br
http://www.vecchiocappelletti.com.br/
mailto:vecchiocappelletti@gmail.com
http://www.fasano.com.br/gastronomia/fasano
mailto:restaurante@fasano.com.br
mailto:baretto@fasano.com.br
mailto:trattoria@fasano.com.br
mailto:geropanini@fasano.com.br
mailto:parigi@fasano.com.br
mailto:gero@fasano.com.br
mailto:geropaninishops@fasano.com.br
mailto:bistrot.parigi@fasano.com.br
mailto:geropaniniscj@fasano.com.br
mailto:nonno.ruggero@fasano.com.br
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Já no couvert, oferece deliciosos pães de 

fabricação própria e a bem temperada caponata 

ou o antipasto italiano, repleto de queijos e 

conservas. 

Dentre os pratos principais, os risotos, lasanhas e 

pastas servem de 2 a 3 pessoas. Destaque para o 

polpettone recheado de mussarela e banhado por 

molho de tomate, e o ravióli de abóbora com 

amaretto e ragu de ossobuco. 

As sobremesas são produzidas na cantina como 

profiteroles ou torta musse de chocolate amargo 

com banana caramelada. Clientes podem 

comprar massas congeladas em rotisserie anexa. 

Atende também pelo sistema delivery.  

INFORMAÇÕES: 

www.lapergoletta.com.br 

Rua Itapura, 1478 – Tatuapé. 

+55 11 2092-3330 

marketing@lapergoletta.com.br 

R Antônio de Macedo Soares, 1132 – Campo Belo 

+55 11 5041-9055 

Rua Dr Renato Paes de Barros, 435 – Itaim Bibi. 

+55 11 2158-1957 / 3079-0848 

 

NINO CUCINA & VINO 

A casa, fundada em 2015, tem uma atmosfera 

Italiana em local intimista, aconchegante e 

ambiente descontraído, onde o salão, o bar e a 

cozinha se misturam. 

Proporciona experiência inesquecível para 

encontros e bate papos onde se desfruta do prazer 

do paladar da comida típica italiana, bem feita e 

deliciosa, com direito a uma excelente carta de 

vinhos. 

A cozinha completa serve desde a sardela bem 

suavizada, passando por um misto de cogumelos 

em conserva com um agradável toque cítrico e os 

ótimos mexilhões no molho de tomate e clássicos 

romanos como o espaguete cacio e pepe, com a 

precisão da massa emulsionada pela água do 

cozimento com queijo pecorino, salpicado de 

pimenta-do-reino. 

Na companhia de polenta taragna, mais rústica 

por causa da presença de trigo-sarraceno, vem a 

paleta de vitela assada, macia, soltando do osso. 

Serve todos os pratos clássicos com interpretação 

moderna como o spaghetti com molho pesto, 

acompanhado de uma burrata caseira, finalizado 

com limão siciliano e o spaguete à carbonara, 

elaborado com ovo caipira e guanciale, ainda a 

costeleta suína à parmegiana, além dos 

excelentes peixes e o Caviar Giaveri, um 

dos melhores caviares do mundo.  

Arremate-se com o par de cannoli com recheio 

que alterna ricota, laranja e chocolate amargo ou 

as tortas quentes como a della nonna, de 

chocolate meio amargo com pera e creme de 

ricota. 

INFORMAÇÕES: 

www.ninocucina.com.br 

Rua Jerônimo da Veiga, 30 – Jardim Europa. 

+55 11 3368-6863 

contato@ ninocucina.com.br 

 

PICCHI 

De ambiente familiar e cozinha 100% italiana, o 

restaurante prima por inovar receitas clássicas, 

utilizando ingredientes brasileiros, como queijos 

artesanais, raízes e temperos e produtos da 

estação que transformam a gastronomia italiana 

em uma experiência inesquecível. 

No cardápio há antipastos com ingredientes 

inusitados: carpaccio de carne curada, tartar de 

cordeiro, vieiras, raviolone de gema, salada morna 

de polvo e salada de folhas. Rsotos: acquerello de 

beterraba assada, escargots e burrata e 

acquerello in bianco, vieiras, lulinhas, ostras e algas. 

Pratos principais:  gnocchi de batata, pici com 

ragu de linguiça e lentilhas, agnolotti de coelho, 

spaghetti ao vôngole, tortelli de bacalhau, 

pappardelle ao ragu de pato e foie gras, 

cappelletti de parmesão e tagliolini.  

Como segundos pratos: peixe com purê e laranja, 

linguado, camarão, palmito e uvas verdes, lombo 

de bacalhau, carne crua batida na faca, tartufo 

nero, legumes e mini folhas da horta, carré de 

cordeiro com beringela à parmegiana, filet com 

funghi porcini, pure de batata com queijo custa 

azul, 

Tudo acompanhado por excelente carta de vinhos 

e deliciosas sobremesas. 

INFORMAÇÕES: 

www.restaurantepicchi.com.br 

Rua Oscar Freire, 533 – Jardins. 

+55 11 3065-5560 

ristorantepicchi@gmail.com 

 

PISELLI 

Inaugurado em 2004, o Piselli (ervilha), nome dado 

devido a ligação do seu fundador com o plantio 

da leguminosa em sua adolescência, traz as 

receitas clássicas inspiradas na região do 

Piemonte, Itália. 

Italiana contemporânea super elogiada, a casa 

prima por trabalhar sempre com ingredientes 

http://www.lapergoletta.com.br/
https://www.guiadasemana.com.br/sao-paulo/restaurantes/estabelecimento/la-pergoletta#mapa
mailto:marketing@lapergoletta.com.br
http://www.ninocucina.com.br/
http://www.ninocucina.com.br/
http://www.restaurantepicchi.com.br/
mailto:ristorantepicchi@gmail.com
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frescos e especialmente escolhidos em sua 

composição. 

Destaques para entradas: cebola caramelizada 

com fonduta de queijo fontina e pedacinhos de 

linguiça ou polenta cremosa com ragú de 

codorna e ovo poché com trufas. 

Para os Primeiros pratos: risoto de abóbora com 

queijo gorgonzola e folhas de erva doce ou o 

espaguete com molho matriciana e cebola 

crocante. 

Outros pratos: bochecha de vitelo cozida no vinho 

tinto em baixa temperatura com polenta cremosa 

ou porpetas de cordeiro com creme de batatas e 

espinafre. 

Dentre as sobremesas: doce gelado de amaretto 

com creme inglês ao café ou flan di açafrão com 

calda de frutas vermelhas. 

Conta com uma carta de vinhos com 150 rótulos. 

Todos os pratos são decorados com uma ervilha. 

INFORMAÇÕES: 

www.piselli.com.br/piselli-jardins 

Rua Padre João Manuel, 1253 – Cerqueira César. 

+55 11 3031-5404 / 3081-6043 
 

Shopping Iguatemi 

Av. Faria Lima, 2232 – Cerqueira César.  

Associação Comercial de São PauloRua Boa Vista, 

51 12º Andar – Centro Histórico 

contato@piselli.com.br 

 

EATALY 
 

O megaempório italiano abriu suas portas no bairro 

do Itaim Bibi no início de 2015. É o primeiro da rede 

na América Latina. 

A ideia foi reunir todos os alimentos tradicionais da 

gastronomia italiana de qualidade sob o mesmo 

teto onde se pode comer, comprar e aprender. 

São 8 mil produtos, 6 restaurantes, cafeterias, 

confeitaria, sorveteria e a maior adega de vinhos 

italianos da América Latina, tudo disposto em 3 

andares. 

Oferece produtos que respeitam a legislação e as 

boas práticas em todas as etapas da cadeia 

produtiva, num espaço que comporta até 768 

pessoas. 

Os restaurantes têm designs próprios, que 

dialogam com suas especialidades – peixe, pizza, 

carne ou massa. 

O grande hall central do edifício integra os 3 

pavimentos, possibilitando a visualização dos 

restaurantes, num convite ao passeio, cujo acesso 

é feito pelas escadas rolantes e por 2 elevadores 

panorâmicos. 

No último andar tem uma cobertura de vidro 

retrátil que possibilita mesas a céu aberto no 

principal bar e restaurante. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.eataly.com.br 
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1489 – V Nv Conceição. 

+55 11 3279-3300 

informacoes@eataly.com.br 

 

RESTAURANTE CARLINO 
 

Em atividade desde 1881, o centenário restaurante 

está localizado numa pequena travessa próxima 

ao Edifício Copan, na República.  

O salão de pé-direito baixo, embora tenha 

passado por diversos donos, ainda mantém o 

clima de cantina e a excelente qualidade da sua 

comida com forte inspiração da culinária italiana.  

O menu inclui os pratos: maccheroncini ubriachi, 

pasta alla bolognese, pasta alla norma vegana, 

risotto ai frutti di mare, linguine al limone e gamberi, 

fillet mignon caffé de paris e o fillet mignon alla 

parmigiana 

Atualmente serve somente almoço, com destaque 

para o saboroso Nhoque de Batata e o 

pappardelle c/ ragu de ossobuco. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.ristorantecarlino.com.br 

Rua Epitácio Pessoa, 85 – República. 

+55 11 3258-5055 

contato@carlinoristorante.com.br 

 

NICO PASTA & BASTA 
 

Restaurante de culinária italiana com ambiente 

clássico, refinado, colorido e paredes repletas de 

arte. 

No couvert, serve pão de mandioquinha, lascas de 

polvilho, pão italiano, pão integral de cebola com 

linhaça e chia, abobrinha marinada, creme do dia 

temperado, azeite e manteiga. Para entradas, 

serve saladas diversas e mix, bruschettas de 

tomate, carpaccio, antipasto, burrata, nussarela 

de búfala ou polenta com mix de cogumelos.  

Dentre os pratos principais estão as polentas, 

risotos, o funghi, os diversos tipos de gnocchis e as 

tradicionais massas (fusillioni, tagliarini, spaghetti, 

tagliatelle, raviolli, lasagna, fusilli, taglioni, tortelli e 

capeletti) com vários acompanhamentos. Serve 

mailto:contato@piselli.com.br
http://www.eataly.com.br/
mailto:informacoes@eataly.com.br
http://www.ristorantecarlino.com.br/
mailto:contato@carlinoristorante.com.br
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opções de pratos como o bacalhau, filet mignon, 

galeto linguado, robalo, polvo, bisteca fiorentina, 

carré e stinco de cordeiro. 

Disponibiliza pratos executivos, porções extras, 

pratos especiais para crianças, diversas 

sobremesas e excelente adega com ampla carta 

de vinhos. 

INFORMAÇÕES: 

http://www.nicopastabasta.com.br/ 

Rua Costa Aguiar, 1586 – Ipiranga. 

+55 11 2068-3000 / 99963-0000 

pastabasta@salavippizzaria.com.br 

 

DONA CARMELA 
 

Inaugurado em 2002 e instalado no bairro de 

Santana, zona norte de São Paulo, o restaurante 

leva o nome da mãe do fundador, senhora 

Carmela, vinda da Itália. 

Em clima rústico e sofisticado, o restaurante 

proporciona um ambiente aconchegante, 

servindo almoço, jantar, festival de grelhados e 

saladas e excelente carta de vinhos. 

No cardápio estão diversas entradas, saladas, 

antepastos e especialidades como as postas de 

salmão grelhado, abadejo, bacalhau e medalhões 

grelhados, filés, picanhas fatiadas e cordeiro 

assado. 

Dentre as massas especiais e massas frescas 

destaques para o polpettone com spaghetti, 

capelletti de cordeiro, gnocchis, penne com 

manjericão e mussarela de búfala, raviolis, 

fettuccines e a lasagna vegetariana. 

Além dos diversos tipos de risotos e sopas seve 

baby bife e filet mignon, galetos e peixes com 

acompanhamentos. 

Para as sobremesas, destaques para a pera 

ubriaca ao vinho com sorvete e chantilly e a 

banana assada com chocolate e avelã, além do 

tradicional pudim de leite condensado e o mousse 

de chocolate. 

INFORMAÇÕES: 

www.donacarmela.com.br 

Rua Dr. César, 944 – Santana. 

+55 11 2283-2458 

donacarmela@uol.com.br 

 

 

DES CUCINA 
 

Localizado no bairro de Perdizes, zona oeste da 

cidade, o restaurante surgiu em 2016 apostando 

na alta gastronomia de influência italiana para 

conquistar o paladar da clientela. 

O restaurante apresenta ambiente rústico-chique, 

com mesas com toalhas de algodão branco e os 

belos pratos de cerâmica que proporcionam 

charme às refeições. 

Pratos como o risoto de gorgonzola com aspargos 

e presunto cru são algumas das delícias que já têm 

lugar especial no imaginário dos frequentadores 

da casa. 

Para abrir o apetite estão os destaques: bolinhos 

trufados e profiteroles de queijo brie. Nas massas 

artesanais frescas estão o ravioli de ervilhas frescas 

e queijo pecorino romano com molho de camarão 

e o ravioli de queijo brie e compota de figo fresco, 

com redução de vinho do porto. 

Outras especialidades são o risoto de polvo e o 

bacalhau gadus morhua, com arroz vermelho, 

além do namorado com crosta de amêndoas, 

molho de manjericão e risoto de abobrinhas.  

Outros pratos como o carré de french rack 

grelhado com molho de ervas frescas e alho 

acompanha talharim e o confit de pato com 

molho de azeitona verde e purê de mandioquinha 

são as novas opções entre as carnes. 

Para finalizar, o Napoleão descontruído, com 

sorvete de doce de leite, substitui a panacota. 

Tudo acompanhado de deliciosos drinks exclusivos 

e ótima carta de vinhos. 

INFORMAÇÕES: 

www.descucina.com.br 

Rua Desembargador do Vale, 233 – Perdizes. 

+55 11 3872-0050 / 3868-2654 

www.facebook.com/descucina 

 

 

CULINÁRIA FRANCESA 

 

 
 

 

RESTAURANTE ESTHER ROOFTOP 

Com sua localização clássica, no 11º andar do 

Edifício Esther, referência modernista, o restaurante 

possui uma vista sensacional para a Praça da 

República. 

mailto:pastabasta@salavippizzaria.com.br
http://www.donacarmela.com.br/
mailto:donacarmela@uol.com.br
http://www.descucina.com.br/
http://www.facebook.com/descucina
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O cardápio sofisticado une a culinária de bistrô 

francês com a contemporaneidade, caracterizada 

por diversas influências como a brasileira e a 

asiática. 

Apesar de boa parte das opções naturalmente 

levarem algum tipo de carne, é possível fazer uma 

refeição com opções vegetarianas.  

Serve porções: ostras, rolinhos de lagostim, wonton 

– trouxinhas fritas de lagostim e frango com ervas, 

lascas de presunto cru, bruschettas, discos de 

raízes com tartar de peixe, camembert empanado 

e assado; Entradas como o terrine, ceviche, 

empanado de conchas, salada mesclada,  entre 

outros; queijos artesanais; sobremesas como o 

brioche, arroz doce caramelado, a tropicalina – 

cheese-cake com fitas de coco, curd de 

maracujá, ganache de chocolate e fatrofa de 

castanha, entre outras. 

Entre os pratos principais estão a torre de 

bochecha de porco e nhoque de mandioca, a 

alcatra gratinada, o magret de pato ‘Comme il 

fuaut’, os selados argentinos na chapa, a posta de 

peixe grelhada, a canoa vegetal com lula, o arroz 

de frutos do mar com emulsão thai de lagostim 

polvo camarões e mexilhões, legumes orgânicos e 

risoto.   

Ao anoitece o restaurante assume a característica 

de bar, com uma carta de drinks de primeira e boa 

música. 

Possui empório com genuínos queijos artesanais 

(Comte, Camembert, Brie, Lua cheia, Mandala, 

Cuesta, Cuesta Azul, Canastra) charcutaria, 

cogumelos desidratados, bebidas e cardápio 

delivery. 

INFORMAÇÕES: 

http://www.estherrooftop.com.br/ 

www.instagram.com/estherrooftop/ 

Rua Basílio da Gama, 29 – República. 

+55 11 3256-1009 

contato@estherrooftop.com.br 
 

RUELLA BISTRÔ 

Criada em 1996 a Casa une a gastronomia de 

bistrô de autoria, artesanal, plural, simples, 

saborosa, com base franco-brasileira e toques 

orientais a um ambiente descontraído, charmoso e 

propício para encontros e excelente atendimento 

por uma equipe altamente comprometida. 

Serve entradas, saladas, massas, diversos pratos 

exclusivos, além de hambúrgueres, porções, finas 

sobremesas e frîches, cafés, chás e farta gama de 

bebidas. 

No cardápio francês, encontram-se os principais 

pratos: risoto de camarão, arroz de lula, arroz de 

pato, badejo ao azeite, salmão, confit e magret de 

pato, filet mingon, mignon de cordeiro ao curry e 

steak tartare.   

Destaques para as torradinhas de queijo brie com 

geleia de damasco e amêndoa, o filé-mignon de 

cordeiro com cuscuz banhado de molho da carne 

ao curry picante e o Drink Ruella – combinação 

única de vodca, frutas cítricas e o ingrediente 

principal, a romã. 

INFORMAÇÕES: 

https://www.ruella.com.br/ 

Rua João Cacheira, 1.507 – Vila Olímpia. 

+55 11 3842-7177 / 3846-6720 

eventono@ruella.com.br 

 

PARIS 6 

Inspirando-se em Cafés, Bistrôs e Brasséries 

centenários do 6º Distrito de Paris, o restaurante traz 

um cardápio variado com pratos que levam o 

nome de celebridades.  

Da gastronomia francesa alguns destaques são: o 

festival de famosos cremes e sopas francesas, 

tábua de queijos e fondues; o ‘Crème Du Barry’, 

sopa de couve-flor com batatas e alho-poró; 

o ‘Ragu de ossobuco cozido’ com polenta mole; e 

o ‘Penne sem glúten’ ao creme de espinafre e 

lascas de salmão. 

Outros são as fondues servidas em pão brioche nos 

sabores 4 queijos com porções de batata noisette, 

calabresa, brócolis, goiabada e cubos filé mignon, 

e opções doces: doce de leite, chocolate e 

Nutella, acompanhadas de frutas e croutons 

doces. 

O ponto alto da noite são as apresentações 

artísticas combinadas à caprichada sobremesa 

grand gâteau. 

INFORMAÇÕES: 

http://www.paris6bistro.com/ 

Rua Haddock Lobo 1240, Cerqueira Cesar. 

+55 11 3085-1595 

gerencia@paris6.com.br 

contato@paris6bistro.com 

OUTRAS UNIDADES: 

Alameda Tietê, 279 – Jd. Paulista. 

Rua Haddoch Lobo, 1159 – Cerqueira Cesar. 

Praça Vilaboim, 55 – Higienópolis. 

TOWN SHOPPING 

Av. Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade 

SHOPPING IBIRAPUERA 

Av Ibirapuera, 3103 – Indianópolis. 

SHOPPING ANÁLIA FRANCO 

Av. Regente Feijó, 1739 – Vila Regente Feijó. 

SHOPPING CIDADE SÃO PAULO 

Av. Paulista, 1230 – Bela Vista. 

JARDIM PAMPLONA SHOPPING 

Rua Pamplona, 1704 – Jd. Paulista. 

http://www.estherrooftop.com.br/?fbclid=IwAR2WLUrsp9DhVrZ6DDzjLjFMwBQzxDDz05XtkStjgagBS_DX9dlE5CPUu84
http://www.instagram.com/estherrooftop/
mailto:contato@estherrooftop.com.br
https://www.ruella.com.br/
mailto:eventono@ruella.com.br
http://www.paris6bistro.com/
mailto:gerencia@paris6.com.br
mailto:contato@paris6bistro.com
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BISTROT DE PARIS 
 
O restaurante procura trazer a magia parisiense 

para São Paulo, servindo a autêntica e generosa 

culinária francesa, com menu composto por pratos 

típicos, preparados com ingredientes da melhor 

qualidade e respeitando as receitas tradicionais e 

familiares. 

Serve petisco de linguiças artesanais grelhadas; 

entradas frias: terrine de foie gras de pato ao 

armagnac (compota de figos e brioche), 

charcuteries (patê de campagne, bacon e 

mortadela e salsichão), salada ao queijo St 

marcelin empanado com nozes, carpaccio de 

bœuf black angus (mini ruculas e tuile de 
parmesão), salma  o defumado (fatiado na mesa e 

salada), burrata artesanal (bacon caseiro, folhas 

de mini rúcula), entrada gourmande (ardósia de 

especialidades artesanais da casa – foie gras, 

salmão defumado, patê de camapagne). 

Entradas quentes: escalope de foie gras (redução 

de porto, figos assados e especiarias), escargots de 

bourgogne (na concha), ovo cocote (com foie 

gras, morilles e pão de especiarias), sopa de 

cebola com massa folhada e seleção de queijos. 

Especialidades: Paleta de Leitoa Pururuca 

(Compota de Maçã, Chips de Batata Doce) e 

Paleta de Cordeiro (da ‘Fazenda Sta Ignacia’ com 

gratin dauphinois). 

Entre os pratos principais estão as carnes: steak 

tartare, tournedos au poivre (au sautoir), tournedos 

Rossini (filet mignon alto com escalope de foie 

gras), entrecôte black (angus grelhado béarnaise 

e batatas crocantes), bœuf Bourguignon (bacon 

caseiro, champignons e cebolinhas), magret de 

pato mulard (com morilles, batatas sautée e 

champignons) confit de pato mulard (demie 

glace, batatas bolinhas e champignons), massa 

caseira (fondue de raclette e legumes orgânicos). 

Servepeixes e crustáceos: quenelle de robalo 

Lyonnaise (molho bisque, arroz basmati 

eamendoas), pirarucu na infusão de erva cidreira 

(farofa de dendê e arroz de coco), brandade de 

bacalhau (ovo mollet e mini legumes), camarões 

na chapa (à provençal e arroz basmati), polvo 

grelhado (na páprica defumada e legumes 

provençais), vieiras canadenses bottarga e morilles 

(com tagliatelle com tinta de lula). 

Oferece ainda as deliciosas ostras (ao vinagrete do 

bistrot) e mexilhões frescos de Sta. Catarina ao 

creme de curry e fritas e os gigantes à provençal. 

Entre as sobremesas, difíceis de decidir, estão o 

café gourmand, petit gâteau (sorvete de 

baunilha), millefeuille e caramelo salgado, crème 

brûlée, tarte tatin (sorvete de baunilha), mousse de 

chocolate, crêpe flambado ao gd marnier, frutas 

da estação, fondant de chocolate (e sopa de 

frutas vermelhas) e figos assados (crumble e 

sorvete de canela). 

A Casa oferece excelente carta de vinhos, além 

de serviço delivery. 
 

INFORMAÇÕES: 

https://bistrotdeparis.com.br/ 
Rua Augusta, 2542 - Jardim Paulista. 

+55 11 3063-1675 / 99658-5901 

contato@bistrotdeparis.com.br 

 

TANGARÁ JEAN-GEORGES 
 

Com vista para o verde exuberante do Parque 

Burle Marx, o restaurante que leva o nome do seu 

internacionalmente reconhecido chef, é o primeiro 

e único na América do Sul e que oferece uma 

experiência gastronômica única com seu sedutor 

menu e num ambiente de extrema elegância. 

O restaurante oferece menu à la carte e uma 

carta de vinhos com 280 diferentes rótulos 

cuidadosamente selecionados que incluem alguns 

os melhores rótulos do velho e novo mundo. 

No menu degustação oferece um voucher 

denominado ‘Seis Tempos’ que proporciona uma 

experiência inusitada:  

1. Atum e frutas tropicais (Infusão de limão & coco 

e pérolas de tapioca com especiaria);  

2. Vieiras grelhadas (Tomates, croutons, azeite extra 

virgem e manjericão);  

3. Foie gras grelhado (purê de maçã verde e 

espuma de ponzu);  

4. Robalo com especiarias (jus agridoce e legumes 

da estação);  

5. Carré de cordeiro (bolonhesa de cogumelos, 

brócolis ramoso e pecorino romano) e  

6. Ganache de chocolate e amendoim tostado 

(chocolate 70%, sorvete de amendoim tostado 

com mel, tuille de cacau) 

Vale experimentar o restaurante francês que traz 

três estrelas Michelin na bagagem. 

 

INFORMAÇÕES: 

JeanGeorges.Tangara@oetkercollection.com 

Rua Deputado Laércio Corte, 1501 – Panamby. 

+55 11 4904-4040 / 4072 

reservas.tangara@oetkercollection.com 

 

 

https://bistrotdeparis.com.br/
mailto:contato@bistrotdeparis.com.br
mailto:JeanGeorges.Tangara@oetkercollection.com
mailto:reservas.tangara@oetkercollection.com
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CULINÁRIA ASIÁTICA 

 

 
 

NÕSU 

Fundado em 2016 na zona norte de São Paulo, o 

restaurante tem decoração moderna e inusitada 

estrutura de bambu formando uma espécie de 

arco no teto. 

O ambiente remete à uma atmosfera oriental 

onde o cliente experimenta a mais nobre e alta 

gastronomia japonesa. Os pratos são inusitados e 

com apresentações marcantes. Peixes e frutos do 

mar são criteriosamente selecionados.  

Desde as entradas, os tradicionais pratos como os 

temakis, sashimis, sushis e makis, até os pratos 

quentes e diversos combinados, o restaurante 

prima por servir almoços e jantares inesquecíveis 

com produtos de altíssima qualidade. Destaque 

para as robatas de brócolis, queijo coalho, frango 

teriaki, tulipa de frango, salmão com vieiras, shimeji 

com bacon e rã. 

A tentação fica por conta das sobremesas: 

cheesecake de tofu com calda de frutas 

vermelhas, brigadeiro de colher, brownie com 

gelatto artesanal de gengibre ou wasabi, gelatto 

artesanal, crème brulée de doce de leitee, 

abacaxi com mel de laranjeira. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.nosu.com.br 

Rua Maria Curupaiti, 414 – Santana. 

+55 11 2283-5822 / 2283-4107 

restaurantenosu@gmail.com 

 

HIRO RESTAURANTE 
 

Restaurante com a marca registrada do sistema de 

esteira rolante ‘Kaiten Sushi’, pelo qual, mais de 50 

tipos de sushis preparados na hora chegam até o 

cliente em pratinhos coloridos, onde cada cor tem 

um valor e o cliente pode degustar as mais 

variadas opções. 

Entre acompanhamentos estão as saladas e as 

entradas como o nasu dengaku (berinjela), 

edamame (vagem de soja), tchawan mushi 

(mousse de ovo e frutos do mar), harumaki (rolinho 

primavera), gyoza (pastel chinês), shimeji 

(cogumelo na manteiga, na chapa), shimeji ika 

(com lula) e ika fried (anéis de lula à milanesa). 

Dentre os principais pratos estão as fatias de peixe 

sashimis e sushis com múltiplos acompanhamentos 

e as versões em porção, makisushi e uramaki 

enrolados, além de diversos temakis de kani, 

salmão, atum, camarão, polvo e ovas de arenque 

e salmão. 

Para os combinados, serve uma diversidade de 

sushis e sashimis, de 15 a 48 peças variadas, e o 

melhor casa, o Hiro, com 60 peças incluindo ovas e 

polvo. 

Da culinária chinesa, os tradicionais risotos 

yakimeshi e os yakissobas, também estão no 

cardápio, assim como o japonês tempurá nas 

versões camarão, misto e vegetariano. 

Não podem faltar os teppan yaki (grelhados de 

carne, aves, peixes e frutos do mar) 

acompanhados de arroz, o missoshiru, as massas 

lamen em muitas versões e as mais diferentes 

sobremesas. 

O restaurante prima pelo trabalho com respeito 

aos ingredientes e dedicação para o constante 

aperfeiçoamento. 

INFORMAÇÕES: 

www.restaurantehiro.com.br 

SHOPPING PARQUE DA CIDADE 

Av. Nações Unidas, 14.401, 2º Piso – Chác Sto 

Antônio. 

+55 11 5184-2446 

SHOPPING CIDADE SÃO PAULO 

Av. Paulista, 1230, 2º Piso – Bela Vista. 

+55 11 3595-9096 

SHOPPING ELDORADO 

Av. Rebouças, 3970 Lj 408 – Pinheiros. 

+55 11 3032-9872 

THE SQUARE OPEN MALL 

Rod Raposo Tavares, Km 22, Loja 228-D 

Granja Viana 

+55 11 4702-6848 

contato@restaurantehiro.com.br 

 

RESTAURANTE KITCHIN 

Especializado em gastronomia oriental, o 

restaurante possui atmosfera contemporânea com 

pratos, músicas e decoração que proporcionam 

uma experiência única de imersão em sabores e 

arte. 

http://www.nosu.com.br/
mailto:restaurantenosu@gmail.com
http://www.restaurantehiro.com.br/
mailto:contato@restaurantehiro.com.br
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Do clássico ao contemporâneo, o restaurante 

apresenta o melhor da gastronomia japonesa, 

com entradas bem preparadas e pratos 

cuidadosamente montados, com ingredientes 

harmonicamente combinados. 

No cardápio, zenzais frios e quentes, almoços 

executivos, entradas, sushis, temakis, uramakis, 

teppanyaki, menrui, sopas, kushiyaki, tempurá, sushi 

bar com vários combos, os kushiyakis – espetinhos 

grelhados, cardápios veganos e diversas 

sobremesas com destaque para o crepe de maçã 

(flambado com cointreau, canela e sorvete de 

baunilha) e o bolo de chocolate low carb (com 

calda, farofa e sorvete low carb). 

INFORMAÇÕES: 

www.kitchin.com.br 

Rua Iaiá, 83 – Itaim Bibi. 

+55 11 2339-2072 

Shopping JK 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi. 

+55 11 3152-6071 

contato@kitchin.com.br 

 

JAM – JAPANESE FOOD, ARTS AND MUSIC 

Com duas unidades em funcionamento, o 

restaurante localizado na região sul da cidade é 

um dos melhores representantes da culinária 

japonesa em São Paulo. 

Traz um conceito diferenciado, oferecendo 

experiências que além da alta gastronomia 

envolvem arte, com exposições periódicas no 

mesanino e música ao vivo às noites, tornando-o 

um lugar perfeito tanto para um almoço de 

negócios quanto um jantar romântico. 

No cardápio, pratos tradicionais, muito bem 

elaborados e alguns exóticos se mesclam desde as 

entradas, saladas, grelhados e combinados  

Destaque para o Maguro Jam, um dos pratos 

servidos, além de uma grande variedade de sushis, 

sashimis, temakis e uramakis. 

Há também opções vegetarianas, sem glúten e 

sem lactose e muitas opções de sobremesas. 

INFORMAÇÕES: 

www.jam.com.br 

Rua Lopes Neto, 308 – Itaim 

Rua Bela Cintra, 1929 – Jardins. 

+55 11 3473-3273 

contato@jam.com.br 

 

KINOSHITA 

O restaurante de gastronomia japonesa, situado 

na zona sul da cidade, é um dos mais premiados 

de São Paulo. Preza por manter a tradição do 

método kappô que envolve o corte preciso dos 

insumos e a maneira de cozinhar, grelhar, fritar e 

assar os ingredientes potencializando sabores 

naturais, aliado a Culinária Washoku, com o 

máximo respeito à sazonalidade dos insumos. 

O kaiseki ryori é uma das refeições em sequência 

que expressa bem as características de cada 

estação do ano à mesa. 

O cardápio se divide em 3 tipos de múnus. 

– Degustação em 8 etapas: 2 entradas frias, 1 

prato de peixe grelhado, 1 prato de fruto do mar, 

seleção de sashimis, 1 prato de suíno, seleção de 

sushis e sobremesa. 

– Executivo em 6 etapas: couvert, entrada, seleção 

de sushi, seleção de sashimi, prato principal e 

Sobremesa. 

– Omakase Krugg em 9 etapas harmonizado com 

Krug Grand Cuvee: ussuzukuri de shiromi, ostra 

fresca, shoyu da casa e ovas de salmão, sashimi 

moriawase, black cod missô, tartar de blue fin, uni 

e ikura, kaki furai, mini brotos e massago, blue fin 

tataki, sushi moriawase e o choux cream. 

O Kinoshita é a única Ambassade Krug na América 

Latina. Possui o inigualável Krug Room, espaço 

para 12 pessoas dedicado a experimentar menus 

exclusivos num ambiente decorado com peças 

selecionadas de diversos países e no padrão 

internacional da francesa Maison Krug. 

Destaque para a coleção exclusiva de 

champanhes Grande Cuvée, famosa por seu 

sabor inimitável e seus extraordinários atributos de 

riqueza, frescor, potência e elegância. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.restaurantekinoshita.com.br 

Rua Jacques Félix, 405 – Vila Nova Conceição 

+55 11 3849-6940 

contato@restaurantekinoshita.com.br 

 

NAGAYAMA 

O tradicional restaurante japonês teve sua primeira 

casa inaugurada em 1988. Hoje conta com 

restaurantes nos bairros Itaim Bibi e Consolação, 

além de um bar e um café. 

Traz em seu cardápio versões do yakissobaa que 

chegam fumegantes à mesa – yakissoba de frutos 

do mar (macarrão com legumes, vieiras, polvo, 

camarão e lula ou yakissoba tradicional (macarrão 

com legumes e carne ou frango). 

Serve pratos como, missoshiru, gohan edamame, 

filé katsu, guiza de legumes, guiza de carne, 

shimeji, shitake, shogayaki.  

http://www.kitchin.com.br/
mailto:contato@kitchin.com.br
http://www.jam.com.br/
mailto:contato@jam.com.br
http://www.restaurantekinoshita.com.br/
mailto:contato@restaurantekinoshita.com.br
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Dentre os pratos tracicionais est]ao o tempurá, 

teishoku, yakisakana, teppanyaki e os 

diversificados lámens. Naga Sando é a opção de 

sanduches em várias versões de carne, peixe e 

frango.  

No Naga Café o visitante encontra ambiente 

animado e descontraído por sua música e bela 

arquitetura. 

INFORMAÇÕES: 

www.nagayama.com.br 

I – Rua Bandeira Paulista, 369 - Itaim Bibi. 

II – Rua da Consolação, 3397 – Cerqueira Cesar. 

Café - Rua Bandeira Paulista, 355 – Itaim Bibi. 

Bar – Rua Bandeira Paulista, 392 – Itaim Bibi. 

+55 11 3079-7553 / 98294-4229 

nagayama@nagayama.com.br 

 

 

CULINÁRIA ISRAELENSE 

 

 

 

Z DELI REPÚBLICA 

Operante desde 1981, com a cozinha e a cultura 

judaica, a hamburgueria é, inegavelmente, uma 

das melhores lanchonetes do centro da cidade. 

Sua qualidade no preparo é indiscutível. Produzem 

o próprio pão e mantém seus honestos 

hambúrgueres de 180g moldados à mão, além dos 

deliciosos Z Dogs com salsichas 100% bovinas. 

Entre lanches tradicionais e ousados, saladas, 

batatas fritas, drinks clássicos e sobremesas, 

destaca-se também a Z Deli Fries, versão de fritas 

da casa com alecrim, ou a versão com pastrami 

(feito no local). 
 

INFORMAÇÕES: 

www.zdeli.com.br/ 

Rua Bento Freitas, 314 – República. 

+55 11 3129-3162 

Outras unidades: 

Rua Francisco Leitão, 165 – Pinheiros. 

+55 11 2305-2200 

Rua Haddoch Lobo, 1386 – Jardins. 

+55 11 3083-0021 

Delicatessen Z Deli 

Alameda Lorena, 1689 – Jardins. 

+55 11 3088-5644 / 95579-3938 

Padaria Z Deli 

Rua Francisco Leitão, 68 – Pinheiros 

+55 11 2894-0583 

 

 

CULINÁRIA ESPANHOLA 

 

 
 

PAELLAS PEPE 

Localizado no bairro do Ipiranga, o restaurante é 

especializado na culinária espanhola com pratos 

preparados de maneira artesanal, seguindo 

tradição familiar. 

O carro chefe, a paella, mantém a receita típica 

da cidade de Valência, elaborada com temperos 

especiais, frango, arroz, legumes e muitos frutos do 

mar e ao vivo! 

Destaque para as entradas – ‘Sequência de Tapas’ 

(Ostras frescas de Florianópolis, Jamón Serrano 

Mexilhões ao Molho, Camarões ao Alho e Azeite 

Croquetas de Jamón e Pastéis de Camarão). 

Não faltam as casquinhas de siri com camarão, 

croquetes de cogumelo e de Jamón, camarões 

grelhados, Jamón (presunto cru espanhol com 

várias combinações), dadinhos de tapioca com 

queijo Manchego, pastel de camarão, brochetas, 

tortilhas, polvo em várias versões. 

É fácil perder-se entre as 5 versões de paellas, a 

Plancha Costa Brava – variedade de frutos do mar 

finamente temperados, grelhados e servidos na 

chapa de ferro (Caudas de lagostas, cubos de 

Meca, camarões, tentáculos de polvo e anéis de 

lula). Acompanha Risotto al Limone ou Arroz Negro.     

Falta espaço para expor outros pratos impecáveis 

como o tallarin, o pescado e os mignons 

grelhados, além de sobremesas inigualáveis. 

http://www.nagayama.com.br/
mailto:nagayama@nagayama.com.br
http://www.zdeli.com.br/


                       

 

– 130 – 

Atende por sistema delivery, inclusive oferece o kit 

completo ‘faça você mesmo’, completo, com 

todos os ingredientes da paella, para confecção 

caseira (com vídeo tutorial).  

INFORMAÇÕES: 

https://www.paellaspepe.com.br/ 

Rua Bom Pastor, 1660 – Ipiranga. 

+55 11 3798-7616 / 95219-0265 

 

 

 

FRUTOS DO MAR 

 

 
 

AL MARE 

Com uma decoração que remete ao universo 

marítimo, o local é bastante acolhedor e ideal 

para jantar a dois, reuniões em família ou mesmo 

um almoço executivo. 

Especializado em peixes e frutos do mar, o 

restaurante oferece as mais diversas opções de 

entradas (ostras frescas ou gratinadas, saladas, 

aliche, ceviche, polvo à vinagrete, à espanhola, 

cozido fatiado, pastel de camarão, lulas fritas, iscas 

de peixe, escabeche de peixe, casquinha de siri e 

de camarão, de lagosta, camarão e patinhas de 

caranguejo. 

Dentre os pratos principais são inúmeras as 

especialidades da casa – peixes grelhados como 

os filés de robalo, linguado, truta ou salmão; 

lagosta, camarão rosa e moquecas, tudo em 

disposto em vários tipos de estilos, apresentações, 

ingredientes, combinações e acompanhamentos. 

Ao optar pelo menu executivo, o cliente pode 

escolher a entrada, o prato principal e a 

sobremesa. 

Serve ainda pratos ‘Sem Mar’ em porções 

individuais como o medalhão grelhado de filé 

Mignon ao molho mostarda e o filé mignon ao 

molho de vinho do porto. 

 

INFORMAÇÕES: 

https://www.facebook.com/almaremoema/ 

Avenida Pavão 109 - Moema. 

+55 11 5041-7179 

https://almaremoema.com.br/ 

 

COCO BAMBU 
 

A Rede é considerada a maior e melhor 

especialidade em frutos do mar do Brasil. Possui um 

amplo e variado cardápio, com comidas e 

bebidas deliciosamente diferenciadas, feitas com 

ingredientes frescos da mais alta qualidade. Os 

pratos são bem servidos e toda essa excelência é 

apresentada a preços acessíveis. 

Atualmente conta com diversas unidades, todas 

amplas, com decoração rústica e elegante e 

atendimento impecável, oferecendo aos clientes 

um ambiente sofisticado e aconchegante. 

Com cerca de 150 opções, o gigantesco menu 

está à disposição do cliente que vão desde os 

deliciosos petiscos, entradas e saladas, pratos 

principais, peixes e a especialidade da casa – 

frutos do mar, até as imperdíveis sobremesas. 

Destaque para o ‘Camarão Jangadeiro’ – 

camarões recheados com catupiry e empanados. 

 

INFORMAÇÕES: 

https://cocobambu.com/ 

https://www.facebook.com/cocobambusaopaulo 

+55 11 5548-4712 

 

 

CONCEITO PÁTIO PAULISTA 

Rua Treze de Maio, 1947 - Luc 137 – Bela Vista. 

CONCEITO ELDORADO 

Av. Rebouças, 3970, Subsolo 2, Loja 2017 – 

Pinheiros. 

CONCEITO VILA OLÍMPIA 

Rua Olimpíadas, 360 – 3º Piso, Loja 421 Vila Olímpia. 

SHOPPING SP MARKET 

Av. Nações Unidas, 22540. 

ANHEMBI 

Av. Braz Leme, 201 - Casa Verde. 

SHOPPING MARKET PLACE 

Av. Dr. Chucri Zaidan, 902 - 300 - Vila Cordeiro. 

SHOPPING ANÁLIA FRANCO 

Rua Azevedo Soares, 2150 - Jardim Anália Franco 

SHOPPING JK 

Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade, 737 - Vila 

Nova Conceição. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.paellaspepe.com.br/
https://www.facebook.com/almaremoema/
https://almaremoema.com.br/
https://cocobambu.com/
https://www.facebook.com/cocobambusaopaulo
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CHURRASCARIAS 

 

 
 

TEMPLO DA CARNE 
 

Instalado no bairro do Bexiga desde 1979, a casa 

possui hoje um ar contemporâneo sem abrir mão 

de sua tradição que o levou ao status de um dos 

mais conceituados restaurantes de carne do Brasil. 
 

Possui junto ao salão um aconchegante gazebo 

com jardim, além de um bar para quem prefere 

apenas saborear drinks e petiscos. No andar de 

cima, há uma sala especial para eventos, 

confraternizações e reuniões de negócios. 
 

No menu, entradas frias com deliciosos couverts e 

entradas quentes com porções de carré de 

cordeiro, costelinhas, linguiça, pães de alho e 

queijo coalho, além das saladas em várias versões 

e pupunha. 
 

Entre os cortes, especialidades da casa, estão as 

carnes porcionadas (bifes, tiras, filé de costela, 

steak, mignon e contrafilé); Cortes na medida (em 

tira, hamburguer no prato, bife ancho, e o t-bone 

steake) e as carnes fatiadas, (baby beef, bisteca, 

maminha, picanhae fraldinha) em diversas 

apresentações e combinações. 
 

Outras carnes estão presentes no cardápio, como 

a picanha suína, ancho suíno, carré de cordeiro, 

costelinha suína, filé de frango, galeto e paleta de 

cordeiro, além dos peixes como o bacalhau ao 

forno, salmão (grelhado e ao forno) e o robalo 

(grelhado e ao forno). 
 

Não ficam de fora ainda a dobradinha, o leitão à 

pururuca, as deliciosas sobremesas e a grande 

carta de vinhos. 
 

INFORMAÇÕES: 

https://www.templodacarne.com.br/ 

Rua Treze de Maio, 668 – Bela Vista. 

+55 11 3289-8070 / 3251-1488 / 3253-8449 

contato@marcosbassi.com.br 

 

VARANDA GRILL 
 

Premiado como o melhor Steakhouse do Brasil, o 

restaurante serve cortes no estilo de churrasco 

norte-americano, argentino e brasileiro, com 

produtos de alta qualidade, certificados e de 

origem controlada, tanto pela Associação 

Brasileira de Angus, quanto da Associação 

Brasileira dos Criadores de Bovinos da Raça 

Wagyu. 
 

Em ambiente muito bem decorado e sofisticado, a 

casa produz pratos incríveis que vão desde as 

entradas, saladas e couverts, seções ‘al mare’ com 

peixes grelhados, tambaquis, bacalhaus e frutos do 

mar (polvo, lula e camarão), passando pelos 

molhos clássicos, massas e risotos, até aos 

‘grelhados brasileiros’, ‘los cortes argentinos’ e 

‘american steacks’, com o que há de mais 

apreciado na arte do churrasco das três culturas, 

com vasta combinações de guarnições e 

acompanhamentos. 
 

Serve ainda pratos executivos, menu infantil, 

sobremesas inesquecíveis e ampla carta de vinhos. 
 

INFORMAÇÕES: 

https://varandagrill.com.br/pt/ 

VARANDA JARDINS 

Rua General Mena Barreto, 793 – Jd Paulista. 

+55 11 3887-8870 

VARANDA JK IGUATEMI 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041– Lj. 321-B 

Piso 2 – Itaim Bibi. 

+55 11 3152-6777 

VARANDA FARIA LIMA 

Rua Prudente Correia, 432 – Jd. Europa 

+55 11 3039-6500 

 

JARDINEIRA GRILL 
 

Com mais de 25 anos de tradição em São Paulo, o 

restaurante possui excelente rodízio de carnes 

nobres em um buffet extremamente rico em 

variedades e frutos do mar sempre frescos e 

saborosos que reportam a culinária japonesa com 

os sashimi, sushis, ceviche e outras iguarias. 
 

Em ambiente espaçoso, elegante e iluminado, 

oferece uma experiência gastronômica de 

inegável sofisticação e excelente atendimento.  
 

Oferece inúmeras guarnições, queijos, saladas e 

rechauds de pratos quentes (camarão, shitake, 

plerotus, shimeji, bacahau, cremes, muquecas, 

paella e risotos).  
 

Dentre os cortes estão ovinos (paleta de cordeiro e 

costeletas uruguaias); suínos (leitão à pururuca, 

linguiça calabresa e toscana, costela e lombo); 

aves (coração, coxas e o filets); peixes grelhados 

(salmão, filhote de piraíba e saint peter) e bovinos 

(picanha Argentina, baby beef, alcatra, fraldão, 

entrecot argentino, cupim, costela, costela de tira 

e filet mignon). 
 

https://www.templodacarne.com.br/
mailto:contato@marcosbassi.com.br
https://varandagrill.com.br/pt/
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Além das excelentes sobremesas, possui excelente 

carta de vinhos. 
 

INFORMAÇÕES: 

http://jardineiragrill.com.br/ 

Avenida dos Bandeirantes, 1001 – Vila Olímpia. 

+55 11 3048-0299 

 

RODEIO  
 

A tradicional churrascaria, fundada em 1959, vem 

durante décadas de existência buscando uma 

constante renovação sem perder a sua essência. 

Mantém atualmente duas unidades em São Paulo 

que proporcionam um cardápio clássico do 

churrasco nacional, em ambiente de fina e 

impecável decoração. 
 

Nas entradas o cliente encontra o beef-tea, a 

provoleta, o carpaccio, morcilla, coração de 

frango, costela de porco, muzzarella de búfala, 

pastel aperitivo, linguiça toscana, linguiça 

calabresa e dinamite, além de couverts opcionais 

e vários tipos de saladas. 
 

Dentre as especialidades da cozinha estão os 

risotos, a carne seca à moda, picadinho rodeio, 

hamburguer ‘olivetto’ e steakes; peixes e frutos do 

mar (pintado na brasa, linguado meuniére, salmão 

grelhado, risoto camarão, risoto de bacalhau, 

bacalhau grelhado, ao forno, à portuguesa e 

camarão grelhado c/ shitake na manteiga. 
 

Os grelhados ficam por conta da picanha com 

linguiça, o meio frango, costela de cordeiro, lombo 

de porco e mistos à gaúcha. No menu de 

churrascos estão o bife ancho, picanha, picanha 

fatiada, bife de tira, filet mignon, chateaubriand, t 

bone steak, costela bovina, fraldinha e o prime rib, 

sempre combinados com inúmeros tipos de 

guarnições e cremes. 
 

INFORMAÇÕES: 

http://rodeiosp.com.br/ 

Shopping Iguatemi - Av. Faria Lima, 2232 – Pinheiros. 

+55 11 2348-1111 

Rua Haddock Lobo, 1498 – Jardins. 

+55 11 3474-1333 

 

FOGO DE CHÃO 
 

O restaurante, fundado na década de 60 na 

região sul do Brasil, conta hoje com uma rede de 8 

endereços no Brasil e mais 44 nos Estados Unidos, 

Porto Rico, México e Oriente Médio. 
 

Pelo seu sistema, também conhecido como rodízio 

de carnes, o cliente saboreia todos os cortes 

disponíveis na casa, normalmente servidos no 

próprio espeto – daí o nome, escolhendo a parte e 

o ponto que mais agradar. 
 

No cardápio, estão as Carnes (assado de tira de 

costela, enroladinho de maminha e bacon, 

picanha, filé mignon, ancho, fraldinha, costela 

premium, alcatra, cupim e o costelão – assado 

lentamente); os cortes de frango (enroladinho de 

peito com bacon, peito, coxa e coração); 

cordeiro (costeleta e paleta) e porco (linguiça, 

costela e lombinho). 
 

Entre os peixes estão o salmão assado, salmão 

defumado, pecada amarela e o surubim 

defumado. Os acompanhamentos são as batatas 

temperadas assadas com casca, o tradicional pão 

de queijo, arroz carreteiro, polenta grelhada, 

banana assada, e o feijão mexido – com charque, 

miúdos, linguiça e carnes desfiadas. 
    

Serve buffet completo de saladas com muitas 

surpresas e deliciosas sobremesas, além de extensa 

carta de vinhos. Oferece ainda pratos à la carte, 

happy hour com cardápio variado de porções e 

tabuas e delivery com muitas opções e 

combinações. 
 

INFORMAÇÕES: 

https://fogodechao.com.br/ 

MORUMBI 

Av. Roque Petroni Júnior, 1089 / Lj 241 – Morumbi 

+55 11 5555-6607 / 97065-6874 

CENTER NORTE 

Trav Casalbuono, 120 – Est. A – Vila Guilherme 

+55 11 2089-1736 

JARDINS 

Rua Augusta, 2077 – Jardins 

+55 11 3062-2233 

MOEMA 

Av. Moreira Guimarães, 964 – Moema. 

+55 11 5056-1795 

VILA OLÍMPIA 

Av. dos Bandeirantes, 538 – Itaim Bibi 

+55 11 5505-0791 
 

GALINHEIRO GRILL 
 

Pioneiro em oferecer frango assado no carvão, o 

restaurante está estabelecido na Vila Madalena 

desde 1992. 
 

Prima pelo cuidado com a qualidade dos 

ingredientes e a preocupação em oferecer o 

melhor frango assado na brasa - carro-chefe, que 

vem acompanhado de várias receitas preparadas 

como a polenta frita com queijo, as várias opções 

de linguiças artesanais, servidas em porções. 
 

O menu apresenta vários cortes de carnes 

grelhadas como o cupim, baby beef, costela de 

boi e de porco, picanha, bife ancho, maminha, 

fraldinha, além de diversas saladas, porções, 

petiscos e acompanhamentos. 
 

Oferece ainda menu executivo, com diversas 

opções de pratos. Destaques para a Picanha 

http://jardineiragrill.com.br/
http://rodeiosp.com.br/
https://fogodechao.com.br/
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argentina e o Filé de frango, já famosos pelas 

porções generosas. 
 

Complementam o menu as deliciosas sobremesas, 

sendo as mais procuradas o pudim de leite 

condensado e o brigadeiro. 
 

INFORMAÇÕES: 

Rua Inácio Pereira da Rocha, 231 – Vila Madalena. 

+55 11 3816-3208 / 3816-6023 

www.galinheirogrill.com.br 

 

CHURRASCARIA PONTEIO 
 

Fundada em 1971, a Churrascaria, uma das 

pioneiras em São Paulo, preza pelo espírito, 

tradição e hospitalidade típica do gaúcho, em 

ambiente peculiar, aconchegante e 

atendimento atencioso. 

Mantém elevado padrão de carnes nobres 

servidas à mesa em sistema de rodízio. São 20 

tipos de cortes – alcatra, fraldinha, chorizo, 

maminha, filé mignon com queijo, costela 

premium, costelão, cupim, picanha e baby beef 

de picanha; suínos – costela, panceta, linguiça e 

calabresa, aves – coxa e coração de frango e 

asinha de faisão e cordeiro – paleta e carré. 

A casa disponibiliza farto buffet de saladas 

abastecido com produtos frescos e de 

excelente qualidade, entre eles queijos, salames, 

carpaccio, saladas verdes, saladas com frutos 

do mar, palmitos, aspargos, champignon, ovos 

de codorna, molhos e temperos. 

A casa conta com sushimans profissionais que 

mantém buffet exclusivo de culinária japonesa 

(sushis, uramakis, ceviche, sunomono, sashimis de 

salmão e tilápia). 

Para finalizar um excelente cardápio de 

sobremesas deliciosas (frutas de época, sorvetes, 

pudim, tortas, bolos ou petit gateau), além da 

ampla carta de vinhos de rótulo nacional e 

importado de excelente qualidade. 
 

INFORMAÇÕES: 

https://churrascariaponteio.com.br/ 

Avenida Jaguaré, 1600 – Jaguaré. 

+55 11 3714-7788 / 0813 / 97190-1600  

 

NB STEAK 
 

Fundado em 1990 no bairro de Floresta, Porto 

Alegre, o restaurante chegou em São Paulo em 

2013, sempre mantendo a qualidade dos 

produtos e o impecável atendimento que o tem 

consagrado entre os melhores do ramo no país. 

Proporciona Menu Degustação que une o steak 

house no clima e nos cortes – a maioria 

preparados na grelha, e rodízio no serviço. 

Os 12 cortes, de raças britânicas, caracterizadas 

pelo alto nível de marmoreio são provenientes 

de fazendas do interior de São Paulo, Rio 

Grande do Sul e Uruguai, entre eles: brisket 

defumado, costela gaúcha, costela de porco, 

porcheta, steak NB, bife ancho, costela 

premium, assado de tira, black beef, paleta de 

cordeiro, linguiças e galeto. Apenas dois são 

servidos no espeto: picanha e vazio.  

No cardápio, não faltam as diversas saladas e 

acompanhamentos e porções, além de finas 

sobremesas e excelente Carta de vinhos e 

bebidas.  

Oferece espaço reservado para eventos 

coorporativos e sociais e empório próprio repleto 

de cortes, vinhos e bebidas, com sistema take 

away para retirar no local ou pelo whatsapp. 
 

INFORMAÇÕES: 

https://www.nbsteak.com.br/ 

contato@nbsteak.com.br 

CAMPO BELO 

Av. Vereador José Diniz, 3864 – Campo Belo. 

+55 11 5093-6006 / 99329-5253 

FARIA LIMA 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 140 – Pinheiros. 

+55 11 3031-1204 / 99327-3979 

JARDINS 

Av. Juscelino Kubitschek, 816 – Itaim Bibi. 

+55 11 3078-0999 / 97658-1679 

 

CORRIENTES 348 
 

Inaugurado no bairro de Vila Olímpia em 1997, o 

Corrientes 348 mantém um menu de receitas 

clássicas com um toque contemporâneo, 

preparadas com as melhores matérias-primas e 

corte de carnes nobres de raças britânicas de 

primeira linha, provenientes de prestigiados 

produtores. 

Ao estilo porteño, os cortes são altos, macios e 

suculentos. Destaques para a rueda de achuras 

traz molleja (timo bovino), a morcilla (embutido), 

riñones (rins), chinchulines (tripas) e chorizo 

argentino, além do vacio que sai em tamanhos 

de 300 e 600 gramas.  

Os cortes são sempre acompanhados de uma 

variedade de saladas – destaque para a salada 

completa (alface americana, rúcula, agrião, 

tomate, palmito e cebola), podendo ser 

incrementada com a batata frita mais famosa 

http://www.galinheirogrill.com.br/
https://churrascariaponteio.com.br/
https://www.nbsteak.com.br/
mailto:contato@nbsteak.com.br
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da casa (papatasso provenzal ao murro com 

alho e salsinha). 

Nesta gastronomia argentina não pode faltar as 

famosas empanadas com massa leve, fininha e 

o recheios saborosos com opções de carne com 

passas, queijo, queijo com cebola, queijo com 

alho poró e abobrinha com parmesão e diversas 

outras guarnições, com destaque para a batata 

grelhada com manteiga de ervas 

Para vegetarianos, o restaurante serve o 

Legumbres a La Parrilla, que compreende 

aspargos, cenoura, berinjela, ervilha torta ou 

quiabo, pimentão vermelho e tomate, tudo feito 

na grelha. 

As sobremesas da casa são irrecusáveis, sendo a 

mais pedida a panqueca recheada de doce de 

leite quente e acompanha sorvete de creme ou 

a panqueca de maça. Possui também 

excelente seleção de vinhos. 
 

INFORMAÇÕES: 

https://www.corrientes348.com.br/ 

+55 11 3849-0348 

adm@corrientes348.com.br 

Rua Bela Cintra, 2305 – Consolação. 

+55 11 3088-0276 

Rua Comendador Miguel Calfat, 348 – Vila Nova 

Conceição. 

+55 11 3849-0348 

Rua Doutor Mario Ferraz, 32 – Jardim Europa. 

+55 11 3032-6348 

 

BARBACOA 
 

Barbacoa é uma referência a arte dos índios 

Arawaks que em momentos de celebração 

assavam carnes sobre brasas em uma grelha de 

madeira que dá o nome ao restaurante. 

 

Em respeito à cultura do churrasco, a casa 

funciona desde 1990 mantendo criteriosa 

seleção de carnes e formas de corte e de 

preparo inigualáveis, que proporcionam 

inesquecível experiência gastronômica aos 

clientes. 

 

Possui um rodízio premium, com cortes de 

primeira linha, ótimos acompanhamentos e um 

buffet completo de saladas de extraordinária 

variedade de verduras vegetais, conservas, frios 

e molhos exclusivos. 

 

Entre as carnes estão a alcatra, contra filet, 

costela bovina, costela premium, cupim, filet 

mignon, fraldinha, picanha, prime rib, t-bone, 

cordeiro, carne suína, frango (galeto, coxa e 

coração), javali e os peixes (truta, salmão, 

pintado, pescada, linguado e bacalhau),  

 

As sobremesas são imperdíveis (chocolates, 

frutas e cremes) e a criteriosa seleção de rótulos 

de vinhos completam o menu com requinte.  
 

 

INFORMAÇÕES: 

https://barbacoa.com.br/ 

RODÍZIO 

Rua Dr Renato Paes de Barros, 65 – Itaim Bibi. 

+55 11 3168-5522 

À LA CARTE 

Av. das Nações Unidas, 12.555 – Brooklin Novo. 

+55 11 3043-9244 

À LA CARTE 

Av. Roque Peroni Junior, 1.089 – Vila Gertrudes. 

+55 11 5181-6898 

 

BOVINU’S CHURRASCARIA 
 

 

Com várias unidades na cidade de São Paulo, a 

churrascaria vem diversificando sua atuação 

para atender cada vez mais um maior número 

de apreciadores do bom churrasco. 

Além das unidades que oferecem o tradicional 

rodízio de excelentes carnes nobres que passam 

à mesa a todo segundo, o grupo possui outras 

que oferecem o conceito fast-grill self-service, 

composto de grandes buffets, variedade em 

saladas, pratos quentes e frios, além de um 

buffet de sushis, sashimis e outras iguarias 

orientais e deliciosas sobremesas. 

Em todas o destaque é para a grande 

variedade de carnes nobres, galetos, suínos e 

peixes preparados na hora. 

Vale a pena consultar algumas unidades que 

oferecem, aos sábados, uma feijoada no estilo 

self-service, muito bem preparada, além de ser 

servida em composições separadas, para quem 

prefere apenas o feijão, ou paio, ou outras 

carnes. 

Outras unidades do grupo mantém serviços por 

kilo e happy hour, sem falar no ‘Pizza Grill’ – outro 

conceito que une o grill e a pizza com sistema 

de rodízio de pizza salgadas e doces e buffet de 

entradas e acompanhamentos. 

Há também a recém inaugurada 

‘hamburgueria’ do grupo, com carne de 

altíssima qualidade e diversos 

acompanhamentos e combos e o espaço 

Lucena, para quem gosta de boa música, bons 

petiscos, se reunir com os amigos. 

https://www.corrientes348.com.br/
mailto:adm@corrientes348.com.br
https://barbacoa.com.br/
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INFORMAÇÕES: 

https://www.bovinus.com.br/ 

BOVINUS FAST GRILL 

Av. Paulista, 735 – Bela Vista. 

+55 11 3251-1498 / 3284-7756 

BOVINUS FAST GRILL 

Rua Augusta, 1513 – Consolação. 

+55 11 3253-5440 / 3262-1410 / 3541-3838 

BOVINUS CHURRASCARIA (rodízio) 

Av. Ermano Marchetti, 1058 – Lapa. 
+55 11 3611-0461 

BOVINUS CHURRASCARIA (rodízio) 

Av. Rebouças, 1604 – Pinheiros. 

+55 11 3085-4873 

BOVINUS FAST GRILL 

Rua 15 de Novembro, 250 – Centro Histórico. 

+55 11 3105-6325 / 3104-1525 

BOVINUS KILOS GRILL 

Rua José Bonifácio, 176 – Centro Histórico. 

+55 11 3242-1747 / 3242-2563 

GOLDEN GRILL & PIZZA 

Rua Henri Dunant, 1103 – Santo Amaro. 

+55 11 2589-5407 

GOLDEN GRILL & PIZZA 

Rua Barão do Pombalinho, 60 – Água Branca. 

+55 11 3611-0365 

PAULISTA BURGER 

Rua Augusta, 1499 – Consolação  

+55 11 4564-5504 / 4564-5503 

BOTECO LUCENA 

Avenida Eramno Marchetti, 1058 

+55 11 3671-4172 / 3617-4174 / 3611-8206 

 

 

 

 

 

 

PIZZARIAS 

 

 
 

PIZZARIA SÃO PEDRO 

Famosa na Mooca, desde 1966, o salão da 

pizzaria se transforma em ‘uma vera’ festa 

italiana, principalmente aos finais de semana, 

quando os moradores da região fazem fila para 

saborear as deliciosas pizzas da casa. 

Confecciona pizzas de massa fina, maiores que 

o padrão do mercado (40 cm de diâmetro). 

No cardápio somam mais de 60 sabores e 

combinações, todas imperdíveis e laboradas 

com produtos da mais alta qualidade. 

As opções mais pedidas – moda do chef, 

margherita, muzarela, escarola e bacalhau – 

fazem jus à tradição italiana. 

Em todas as opções de sabores podem ser 

pedidas por combinações diferentes que 

mudam completamente a experiência 

gastronômica do cliente 

Oferece sucos naturais, refrigerantes, 

sobremesas e bebidas, carta de vinhos com 

excelentes rótulos nacionais e internacionais. 

Atende também por sistema delivery. 
 

INFORMAÇÕES: 

http://pizzariasaopedro.com.br/ 

+55 11 2291-8771 / 2693-1893 / 2694-6697 

 

PIZZARIA BRÁZ ELETTRICA 
 

Uma pizzara descolada e moderna, onde as 

pizzas são feitas em fornos elétricos, aliás, são 

eles que inspiraram o nome da casa – vindos da 

Itália e fabricados artesanalmente em Nápoles, 

de alta performance, funcionam por 

eletricidade, com temperatura regulável na 

base e na superfície, assando discos em 90 

segundos e a 480º C. 

O estilo das pizzas é batizado de Neo-napolitan, 

que apresentam massa artesanal leve e de 

fermentação longa (por 24 horas em 

temperatura controlada), mesclando farinhas 

italianas e brasileiras. 

Equilibradas, menos rústicas e montadas como 

se fossem pratos, levam exatos 90 segundos 

para ficarem prontas - ideais para se dobrar e 

comer com as mãos! 

Todas as receitas das pizzas são inspiradas nas 

principais pizzarias do Brooklyn, combinando 

sabores locais e de alta qualidade com a 

pegada urbana e descontraída de Nova York. 

Pizzas: Sr. Falco, Cobraverde, El Dorado, 

Margherita, Calabrese Piccante, Pepperoni ok, 

ok... Mozzarella!, Shroomz, Supreme e Cajupiry 

(opção vegana).  

Destaques: Portuguesa Elettrica (molho de 

tomate, mozzarella, presunto cozido, clara de 

https://www.bovinus.com.br/
http://pizzariasaopedro.com.br/
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ovo, cebolas caramelizadas, azeitona verde, fio 

de gema) e Bráz (Molho de tomate, fatias de 

abobrinha, mozzarella, alho, parmesão). 

Oferece saladas, sobremesas, sucos e bebidas. 

Excelente ponto de encontro, o local fica aberto 

até às 4h da manhã. 
 

 

INFORMAÇÕES: 

https://www.brazelettrica.com.br/ 

+55 11 3061-5132 
 

Endereços: 

Auguxta: Rua Antônio Carlos, 328 – Consolação. 

+55 11 3171-3947 

Pitica: Rua Guaicuí, 38 – Pinheiros. 

+55 11 5555-2353 

Pico: Rua dos Pinheiros, 220 – Pinheiros. 

+55 11 3061-5132 

Leo: Rua Carlos Weber, 576 – Vila Leopoldina. 

+55 11 5555-2048 

Loca: Alameda Campinas, 1289 – Jardim Paulista. 

+55 11 3051-6136 

Tuca: Rua Dr Cândido Espinheira, 338 – Perdizes. 

+55 11 5555-2043 

Centro: Rua Major Sertório, 106 – Vila Buarque. 

Momo: Av. Macuco, 355 – Moema. 

Vila Mariana – Delivery 

+55 11 94364-5722 

 

GALPÃO DA PIZZA 

 

Há 20 anos no bairro da Pompeia, a Casa prima 

pela qualidade e pelo sabor da boa pizza, 

mantendo a fermentação natural, típica da 

Itália e as coberturas tradicionais. 

O Galpão da Pizza é um espaço acolhedor 

propositalmente rústico, com telhas e tijolos 

aparentes – cenário ideal para degustar pizzas 

clássicas e especiais com muito mais charme e 

aconchego. 

O vasto cardápio inclui entradas, saladas, pizzas 

tradicionais (40 sabores), pizzas napolitanas (13 

sabores), veganas (23 sabores), bebidas, 

sobremesas, café e chá. 

As massas, sempre fininhas, são a marca 

registrada da casa, permanecem intocáveis. 

Serve tamanhos diversos, inclusive a broto, e o 

cliente pode optar por substituir a massa 

tradicional pela massa sem glúten. 

Há a novidade, que promete surpreender – pizza 

individual com massa de fermentação natural, 

que inclui opções de cobertura vegana e 

vegetariana. 

As mais pedidas da Casa são a Marguerita e a 

Burrata, e das veganas, os destaques vão para a 

Portugana, que leva presunto vegano, 

mussarela, ovo, palmito e azeitonas, e para a 

Pepperoni, com molho de tomate, calabresa 

apimentada vegana e mussarela. 

Vale lembrar que há também pizzas com queijos 

produzidos a partir de castanhas, como a Ai 

Funghi e pizza de carne de jaca de consistência 

e sabor da fruta (usada ainda verde como 

cobertura da pizza salgada, substituta ao frango 

desfiado), sobre molho de tomate e alho-poró. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.galpaodapizza.com.br 

Rua Dr. Augusto de Miranda, 1156 – Pompéia. 

+55 11 3871-5556 / 3672-4767 

galpaodapizza@gmail.com 

 

PIZZARIA ANGELO 
 

Há 50 anos estabelecida no bairro da Mooca, 

em ambiente familiar e de cantina, a tradicional 

pizzaria é uma excelente opção para quem 

aprecia pizzas com recheios generosos e amplas 

opções. A casa tem um cardápio com mais de 

40 sabores. 

Das tradicionais às mais exóticas, a mais famosa 

é a pizza de Camarão, que leva molho de 

tomate fresco, camarões selecionados, cebola, 

salsa e azeitonas. 

Além das receitas exclusivas da casa, como 

a Pizza Maravilha, Pizza Angelo, Pizza Mooca, 

serve as versões de pizzas doces (banana, 

brigadeiro, chocolate, morango, prestígio e 

Romeu e Julieta), sobremesas deliciosas, sucos 

refrigerantes e excelentes vinhos. 
 

INFORMAÇÕES: 

https://pizzariadoangelo.com.br/ 

Rua Sapucaia, 527 – Belenzinho. 

+55 11 2692-5230 / 2796-7013 / 97236-5230 

https://www.facebook.com/Pizzariadoangelo 

 

TRATTORIA NACIONAL 
 

Inspirada na gastronomia italiana, a antiga 

Pizzaria Nacional continua instalada no bairro de 

Moema, agora com novo nome. É conhecida 

https://www.brazelettrica.com.br/
http://www.galpaodapizza.com.br/
mailto:galpaodapizza@gmail.com
https://pizzariadoangelo.com.br/
https://www.guiadasemana.com.br/sao-paulo/restaurantes/estabelecimento/pizzaria-do-angelo#mapa
https://www.facebook.com/Pizzariadoangelo
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pelas deliciosas massas frescas feitas no local, 

grelhados combinados com vegetais e legumes 

e suas famosas pizzas. 

Preparadas com ingredientes especiais como a 

farinha Caputo e molho de tomate Ciao, 

importados da Itália, as pizzas de massa fina, de 

fermentação longa, são servidas com bordas 

altas, crocantes e recheadas. 

O cardápio, é composto por 3 saladas, 8 

entradas, 18 sabores de pizzas, 9 massas, 6 

grelhados e 4 sobremesas. 

Destaques para a pizza Alcachofra (molho de 

tomate, mozzarella, alcachofra, raspas de limão 

siciliano e orégano) e a pizza Prosciutto Crudo 

(molho de tomate, mozzarella, presunto cru, 

queijo stracchino, tapenade e mini rúcula). 

O novo formato da atual Trattoria, traz um 

moderno e confortável ambiente e novo menu. 

Oferece excelente carta de vinhos, aceita 

reservas e atende também pelo sistema delivey. 
 

INFORMAÇÕES: 

https://www.trattorianacional.com.br/ 

Rua Canario, 480 – Moema. 

+55 11 5052-5729 / 0520 / 95495-8563 

https://www.facebook.com/trattorianacional 

 

PRIMO BASÍLICO 
 

A tradicional e charmosa pizzaria está instalada 

na região do Jardim Paulistano, desde 1991, em 

um casarão rústico, de arquitetura divertida e 

aconchegante. 

A casa leva o conceito pizza-bar com espírito 

moderno e despojado, sendo um lugar ideal 

para esticar a diversão comendo uma boa 

pizza. 

As pizzas são cuidadosamente elaboradas com 

a personalidade tradicional da massa, 

totalmente artesanal, e com excelentes 

ingredientes. 

Hoje com mais de vinte anos de história, a 

pizzaria permanece com todo orgulho e 

vitalidade próprios dessa idade. 

Além dos 35 sabores do cardápio de pizzas, a 

casa serve entradas, com destaque para a 

berinjela ao forno e saladas, com destaque para 

Primo Basilico, além de deliciosas sobremesas 

como o Tiramissu e a Goiabada com Sorvete 

entre elas. 

Dentre as opções de pizzas vale experimentar a 

Basílica (mssarela especial, tomate cereja 

fresquinho e um toque final de pesto de rúcula) 

e a Fritz (molho de tomates, Catupiry, presunto 

defumado, coberta com mussarela). 
 

INFORMAÇÕES: 

https://primobasilico.com.br/ 

Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1864 – Jd América. 

+55 11 3082-8027 / 3083-6421 / 96243-8512 

 

GRAÇA DI NAPOLI 

 

Uma das mais premiadas de São Paulo, a 

pizzaria se encontra no bairro de Santana, zona 

norte da cidade e leva nome da matriarca da 

família dos sócios, a napolitana Dona Graça, e 

também à Napoli, considerada o berço mundial 

da pizza. 

Em ambiente despojado, as pizzas têm requinte 

da alta gastronomia, com o diferencial no 

preparo tradicional e artesanal das massas de 

fermentação longa e natural e blend de farinhas 

de grãos especiais italianos e nacionais, o que 

mantém textura fininha e crocante e que 

desmancha na boca. 

O sucesso garantido do menú de 50 sabores de 

pizzas se deve também ao forno à lenha e ao 

molho feito com tomate italiano moído, sem 

pele, sem semente, sem acidez (Pomodoro 

Sgrondata). 

Outros atrativos são pizzas com ingredientes 

inusitados como alho negro, geleia de vinho 

Malbec, alcachofra e legumes conservados em 

temperos especiais. 

Entre as sugestões de aperitivo estão as 

bruschettas napolitanas e a tradicional burrata. 

As entradinhas e as pizzas são harmonizadas 

com azeites especiais da casa, sempre 

orientados pelo garçon para a pizza solicitada. 
 

INFORMAÇÕES: 

http://www.gracadinapolli.com.br/ 

Rua Dr. César, 704 – Santana. 

+55 11 3477-2030 

reservas@gracadinapolli.com.br 

 

 

https://www.trattorianacional.com.br/
https://www.facebook.com/trattorianacional
https://primobasilico.com.br/
http://www.gracadinapolli.com.br/
mailto:RESERVAS@GRACADINAPOLLI.COM.BR


                       

 

– 138 – 

HAMBURGUERIAS 

 

 
 

PANTCHO’S HOUSE BURGER 

Pantcho’s House Burger, nome dado em função do 

apelido do seu fundador na adolescência, está 

localizado na Vila Olímpia em ambiente 

aconchegante e divertido. 

Faz hambúrgueres artesanais com muito cuidado, 

capricho e qualidade.  

Serve os smash burgers – cheeseburger, royale e 

cheddar smash. Dentre os clássicos – clássico (tipo x-

salada), na brasa (churrasco), gato rei (tipo x-bacon), 

Johnny boi (Defumado). 

Há versões também de hotdog, fritas e vegetarianos. 

Serve bebidas e atende pelo sistema delivery. Os 

defumados se tornaram marca registrada. 

INFORMAÇÕES: 
https://www.pantchoshouse.com/ 

Av. Manuel Alves Soares, 404 – Parque Colonial. 

+55 11 2589-0467 

https://www.facebook.com/Pantchos-House-Burger-

101837701840559 
 

 

RAP BURGUER 

A hamburgueria é dedicada ao Rap no Brasil. Alia no 

seu flow a cultura hip hop (rimas, beats, ritmos e 

grafites) ao sabor dos lanches que levam o nome de 

artistas famosos do Rap. 

Os lanches, Liberdade, Rihanna, Tupac, Djonga, 

Notorius, Mc Soffia, Dexter, Sabotage, Tássia Reis e 

Grandmaster Flash, fazem parte do cardápio 

generoso. A maioria deles têm versão vegetariana. 

Serve entradas, sobremesas e bebidas, tudo ao clima. 

Atende também pelo sistema delivery. 

INFORMAÇÕES: 
https://linktr.ee/rapburguer 

Rua Augusta, 552 – Consolação. 

+55 11 2774-3604 

contato@rapburguer.com.br  
 

VASSOURA QUEBRADA 

Uma hamburgueria temática, com ambiente que 

reporta aos filmes de magia do cinema. 

Os hambúrgueres de 180g são o porcorum, herbas, 

cibum, híbrido (campeão triburguer), kiratsu, pullum e 

curcubita – todos combinados com diversos 

ingredientes e sabores. 

Os hambúrgueres de 100g são o annulos, caramel, 

púrura, viridi e ohogyork curcubita – todos 

combinados com diversos ingredientes e sabores. 

Serve entradas: fritas, anéis de cebola, tiras de frango 

empanado, sandwiches de hambúrgueres de 100g 

ou de 180g. bebidas artesanais, refrigerantes, sucos e 

sobremesas. 

INFORMAÇÕES: 
http://www.vassouraquebrada.com.br/ 

Rua Desembargador do Vale, 836 – Perdizes. 

contato@vassouraquebrada.com.br 
 

THE PITCHERS BURGER AND BASEBALL 

A hamburgueria temática, que respira baseball e 

hambúrguer, é formada por apaixonados pelo 

baseball que conheceram o esporte na infância, 

construíram uma forte amizade em campo, 

chegaram à seleção brasileira e viajaram o mundo 

representando o país. 

A união das paixões Baseball e gastronomia criou a 

casa que oferece o carro chefe – hambúrgueres 

artesanais feitos com qualidade. 

Serve diversas opções de sandwiches: cheese salad, 

cheese salad bacon, cheddar mogiana bacon, tp 

smashed burger, tonfu bacon, amercan cheese 

burger e o burger temático do mês. 

Tem porções de fritas, asinha hot, linguiça artesanal, 

dog out, alho confit e as sobremesas cheesecake, 

choco pie e milkshake. 

Recomendado atualmente pela casa: Cheddar 

Mogiana Bacon (pão, maionese, hamburger 144g, 

queijo cheddar Mogiana da Fazenda Atalaia e 

bacon), Fritas Rústicas (batatas fritas servidas com 

alho e alecrim) e o Cheesecake com calda de 

morango. 

INFORMAÇÕES: 
http://thepitchersburger.com/ 

Rua Dr. Bacelar, 1155 – Vila Clementino. 

+55 11 3578-0959 

Rua Visconde de Itaboraí, 328 – Vila Azevedo. 

+55 11 2768-6375 

contato@thepitchersburger.com 
 

CABANA BURGER 

Inspirado em uma das hamburguerias queridinhas dos 

brasileiros nos Estados Unidos, o Cabana Burger sabe 

fazer um hambúrguer gostoso e conquistar o público. 

Destaques – servidos no pão da casa: Cabana Burger 

(smash burger com american cheese, alface, tomate 

e molho cabana); Sunrise (smash burger com 

cheddar, cebola caramelizada e molho Cabana); 

Oklahoma Crispy (smash burger com american 

https://www.pantchoshouse.com/
https://www.facebook.com/Pantchos-House-Burger-101837701840559
https://www.facebook.com/Pantchos-House-Burger-101837701840559
https://linktr.ee/rapburguer?fbclid=IwAR2uD92gpMKAkqJwcBDvQ4MfCRo8KsAgjqB8YArsX9n-OhkmmSN8YvaQRPE
mailto:contato@rapburguer.com.br
http://www.vassouraquebrada.com.br/?fbclid=IwAR1WqAiubYU_0v0jIUSuyGNpue0bux75BVQdqjSnQYcCfUw1rgDohkfnziE
mailto:contato@vassouraquebrada.com.br
http://thepitchersburger.com/?fbclid=IwAR1QMWxQMEIsf54pZ25F8tXXkmRApVS4RaD8gvd50SMAsspg-XQAIJLd63s
mailto:contato@thepitchersburger.com
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cheese, onion rings e molho Cabana); Bacon Blast 

(smash burger com american cheese, bacon, picles e 

molho Cabana); MyEgg (smash burger, queijo 

cheddar inglês, maionese trufada e ovo caipira frito); 

Crush Burger (dois smash burgers fininhos – 140g de 

carne – com bastante american cheese, cebola e 

picles cortadinhos bem pequenos e molho Cabana); 

Mushroom Burger (cogumelo recheado com 

cheddar, empanado e frito, com alface, tomate e 

molho Cabana) e FlipFlop (Junção do Cabana Burger 

com o Mushroom Burger: alface, tomate e molho 

Cabana). 

Serve diversos acompanhamentos e porções (fritas 

/nuggets), vegetarianos, hot dogs, sobremesas, 

cookies, sorvetes, shakes, bebidas e atende delivery. 

INFORMAÇÕES: 

www.cabanaburger.com.br 
Rua Oscar Freire, 56 – Jardim Paulista. 

+55 11 2638-2378 

Alameda Casa Branca, 890 – Jardim Paulista. 

+55 11 2307-1918 

Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr, 753 – Itaim. 

+55 11 2659-6703 

Av Roque Petroni Júnior, 1089 – Vila Gertrudes (Shopping 

Morumbi). 

(11) 5181-0217 

Av das Nações Unidas, 4777 – Alto de Pinheiros 

(Shopping Villa lobos). 
 

CADILLAC BURGER 

A hamburgueria prioriza a qualidade e o sabor dos 

burgers feitos com carne 100% Grass Fed e de forma 

artesanal. Oferece as melhores carnes, temperos e 

ótimos acompanhamentos. 

A casa possui confortável ambiente temático, com 

decoração, som ambiente e cardápio focados na 

cultura norte americana. 

Comprometidos com a qualidade e a satisfação dos 

clientes o ‘point’ traz o autêntico menu American 

Burger: Chicken wings, home made rustic fries, onion 

rings e pop dog, hambúrgueres, hot dog, sanduíches, 

saladas e carnes (Ribs BBQ e Grilled Rib Eye Steak). 

As sobremesas também são as típicas delícias 

americanas: brownie, cheesecake, apple pie e lemon 

pie. Atende também em sistema delivery. 

INFORMAÇÕES: 
http://www.cadillacburger.com/ 

Rua Juventus, 296 – Mooca. 

+55 11 2273-8074 

cadillacburgercadillac@gmail.com 
 

SAMPA BURGER 

A hamburgueria temática, que homenageia a 

cidade de São Paulo, abriu suas portas em 2017 

oferecendo o que há de melhor no ramo de 

hambúrgueres. 

Produzidos artesanalmente com carne certificada 

100% angus e a mistura própria da casa, os 

hambúrgueres têm qualidade, suculência e sabor 

único. 

Destaque para os mais pedidos: o Burguer do pote de 

cheddar (Burger da casa, queijo cheddar fatiado, 

bacon fatiado, batatas fritas e um pote de cheddar); 

o Veggie (Burger veggie que leva grão de bico e 

chia na massa, queijo cheddar fatiado, alface, 

tomate e cebola roxa) e a Sampa Catupa Fritas (com 

catupiry original, bacon, crispie, mussarela sticks e 

tempero especial). 

Serve combos, porções, sobremesas, bebidas e milk 

shakes. O Mega Milk, de 1,2 litros, é servido direto do 

copo de liquidificador! Atende também por delivery. 

INFORMAÇÕES: 
www.sampaburger.com.br 

Rua Verbo Divino, 934 – Chácara Santo Antônio. 

+55 11 5182-4462 

sampaburger@gmail.com 

 

BIG KAHUNA 

Desde a decoração até o cardápio, tudo é inspirado 

na lanchonete citada no filme Pulp Fiction, escrito e 

dirigido por Quentin Tarantino (1994). 

Aberta em 2013 a casa prepara seus hambúrgueres 

gigantes na churrasqueira a carvão. Destaque ao 

Royale with cheese com 350g de carne. 

São inúmeras combinações e generosos 

hambúrgueres artesanais, hot dogs, cheddars, 

bacons, fritas, shakes, cookies, cheesecakse sorvetes, 

brownies, bebidas, sucos, chás e outras muitas 

surpresas. Atende pelo sistema delivery. 

INFORMAÇÕES: 
https://www.bigkahunaburger.com.br/ 

Alameda Lorena, 53 – Jardim Paulista. 

+55 11 3051-6268 / 7967 
 

JONH’S BURGUER 

Inaugurada em 2017, a Jonh’s Burguer já é 

consagrada uma das melhores hamburguerias de 

São Paulo. 

Oferece diversas opções de sanduíches, entradas e 

acompanhamentos elaborados com qualidade sob 

medida para os apaixonados por Burger, queijo, fritas, 

onion, dadinhos de tapioca, molhos e shakes. 

Os combos são irresistíveis e dentre as especialidades 

estão os blends de 160g combinados com os 

melhores ingredientes e as sobremesas – Apple John´s 

e Esfera Mágica e Churros Bowl Ice Cream. Atende 

delivery também. 

INFORMAÇÕES: 
https://www.johnsburguer.com.br/index.html 

Rua Roque de Morais, 54 – Limão. 

Rua Leme da Silva, 297 – Mooca. 

+55 11 3854-1746 

www.facebook.com/Johns-burguer-1922884107973510/ 
 

 

 

http://cabanaburger.com.br/
http://www.cadillacburger.com/?fbclid=IwAR3jtQEoWcxLJOzmJ3X9EqsYOjbTvs7QZlmBcAKZt_xskEBN91mMaE1YHJY
mailto:cadillacburgercadillac@gmail.com
http://www.sampaburger.com.br/
mailto:sampaburger@gmail.com
https://www.bigkahunaburger.com.br/
https://www.johnsburguer.com.br/index.html
https://www.facebook.com/Johns-burguer-1922884107973510/
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São Paulo possui uma das maiores ofertas hoteleiras da América Latina, com cerca de 400 

hotéis, 45 mil quartos e 80 mil leitos de diversas categorias – de hotelaria de luxo até apart-

hotéis, hostels e hospedagens de baixo custo.  
 

Destes, 71 bandeiras pertencem a 44 redes hoteleiras conhecidas internacionalmente. 
 

São Paulo conta também com um crescente número de imóveis para alugar por meio de 

plataformas digitais e motéis que, além da cobraça por horas, oferecem agora unidades 

habitacionais convencionais e valores por diária. 

 
O antigo Sistema brasileiro de Classificação de 

Meios de Hospedagem (SBClass) em parceria 

com Ministério do Turismo, o Inmetro, a 

Sociedade Brasileira de Metrologia – SBM e a 

sociedade civil, tinha o objetivo de classificar 

simbolicamente por ‘estrelas’ as categorias dos 

diversos Meios de Hospedagem, com intuito de 

divulgar informações para auxiliar turistas, 

brasileiros e estrangeiros, em suas escolhas. 

 Hotel - de 1 a 5 estrelas 

 Hotel Fazenda - de 1 a 5 estrelas 

 Cama & Café - de 1 a 4 estrelas 

 Resort - de 4 a 5 estrelas 

 Hotel Histórico - de 3 a 5 estrelas 

 Pousada - de 1 a 5 estrelas 

 

Com a ampla difusão de ferramentas online e 

sites de comparação, o próprio consumidor 

processa sua informação e avalia os 

estabelecimentos de maneira instantânea. 

Essa facilidade de acesso às opções e 

comparativos de preço, qualidade e satisfação, 

tornou o sistema SBClass lento e obsoleto, 

especialmente pela questão burocrática de 

medir a qualidade por pareceres e opiniões 

técnicas. 

Cada vez mais prevalecem as tendências de 

mercado. O que passa a valer é a média das 

avaliações dos visitantes que pagam e usam as 

instalações. Por exemplo: um viajante de 

negócios pode dar mais valor a um hotel 

silencioso, com internet confiável do que contar 

com piscina ou ser próximo a shoppings centers. 

As redes hoteleiras captaram as tendências e 

segmentaram estabelecimentos por categorias 

econômicas, combinado à necessidade 

prioritária dos clientes. 

HOTEIS DE LUXO 

 

A cidade de São Paulo conta com 3 hotéis 

considerados ’6 estrelas’: o Palácio Tangará, 

próximo ao Parque Burle Marx, no Morumbi, o 

Rosewood, na Bela Vista, próximo à Avenida 

Paulista e o Four Seasons, na Chácara Santo 

Antônio, zona sul (aguardando operação desde a 

pandemia da COVID-19).  
 

HOTEL FOUR SEASONS 
 

 
 

O Primeiro Hotel da bandeira Four Seasons em São 

Paulo está localizado na zona sul de São Paulo, 

contando com 250 acomodações, 2 restaurantes 

de luxo, SPA, piscina indoor/outdoor e salões de 

eventos em 28 andares. A estrutura também 

abrigará 84 Private Resisdences. 

Numa estreia histórica no Brasil, o Four Seasons 

Hotel São Paulo está redefinindo o conceito de 

luxo no poderoso centro comercial e cultural da 

América do Sul. No hotel, o serviço de nível 

internacional encontra a cultura local e as 

empresas globais se misturam a espaços verdes 

exuberantes. 
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Está situado no complexo ‘Parque da Cidade’, 

com 62 mil m² de área aberta à população e 22 

mil m² de área verde, inteiramente planejado para 

o bem-estar dos visitantes e integrado à Praça das 

Fontes, à Praça das Águas e circundado por Pista 

de Cooper, amplas calçadas e ciclovias. 

Fazem parte do Complexo Parque da Cidade 6 

torres comerciais. Duas delas entregues e 

funcionando: a Torre Office Tarumã, com 612 salas 

comerciais, distribuídas em 36 andares, com 5 

subsolos e a Torre Corporativa Sucupira, com 24 

andares de 1.500 m2 completamente “open 

space”, o Shopping Parque da Cidade com 000 

pontos de lojas e serviços e 1.000 vagas de 

estacionamento. 

Obs: Encontra-se temporariamente desativado. 
 

INFORMAÇÕES: 

www.shoppingparquedacidade.com.br/institucion

al/hotel 

Av. Nações Unidas, 14401 – Chác Sto Antônio. 

+55 11 2158-5555 

 

PALÁCIO TANGARÁ 
 

 
 

O Palácio Tangará com sua arquitetura 

neoclássica é o primeiro hotel categoria 6 estrelas 

do Brasil. O empreendimento de alto luxo está 

localizado no Panamby, região do Morumbi, 

circundado pela reserva natural do Parque Burle 

Marx, zona sul da cidade. 

O imponente prédio abriga 141 apartamentos 

super refinados em 5 andares sendo 59 suítes 

com vista para o parque. 

As acomodações são refinadas, com TV tela 

plana, Wi-Fi e máquina de Nespresso. Algumas 

contam com vista panorâmica para o parque. Os 

quartos de categoria mais alta também têm 

varanda ou terraço mobiliado, e as suítes incluem 

área de estar arejada mobiliada e serviço de 

quarto ininterrupto. 

As comodidades incluem um restaurante elegante 

de culinária internacional, lounge sofisticado com 

terraço e dois bares, um deles à beira da piscina. 

Possui spa elegante, piscina coberta, banheira de 

hidromassagem externa e academia. 

INFORMAÇÕES: 

www.oetkercollection.com/pt/hoteis/palacio-

tangara/o-hotel/ 

Rua Dep. Laércio Corte, 1501 – Panamby. 

+55 11 4904-4040 

 

ROSEWWOD SÃO PAULO 
 

 
 

A coleção de hotéis Rosewood, marca respeitada 

em hotelaria pela qualidade e serviço 

excepcional, abrange alguns dos hotéis mais 

icônicos do mundo, tais como o Carlyle, em Nova 

York, ou o Hotel de Crillon, em Paris. 

O Rosewood São Paulo é o primeiro Hotel da rede 

na América do Sul e está localizado no complexo 

Cidade Matarazzo, na Bela Vista, coração da 

Avenida Paulista. 

Possui a imponente ‘Torre Mata Altântica’, com 25 

andares, 104 quartos, 122 suítes privativas e a 

antiga ‘Maternidade Matarazzo (1943)’ foi 

restaurada em todo o seu esplendor para abrigar 

42 quartos de hotel e restaurantes de culinária 

internacional e o Matarazzo Fashion que 

revoluciona o conceito de moda contemporânea. 

O Projeto de interiores traz uma seleção primorosa 

de materiais, objetos e artefatos 100% brasileiros e 

apresenta uma coleção permanente com 400 

obras de 57 artistas brasileiros. 

Oferece: serviço de quarto para hóspedes e 

proprietários 24 horas, chef e fácil acesso ao 

melhor da gastronomia; mordomo pessoal discreto 

e efciente; concierges, inclusive especializados em 

arte, cultura e programações artísticas na cidade. 

INFORMAÇÕES: 

https://hospitalidade.cidadematarazzo.com.br/ 

Rua Itapeva, 435 – Bela Vista. 

+55 11 3385-0717 

https://www.facebook.com/rosewoodsaopaulo 

 

 

 

http://www.shoppingparquedacidade.com.br/institucional/hotel/
http://www.shoppingparquedacidade.com.br/institucional/hotel/
http://www.oetkercollection.com/pt/hoteis/palacio-tangara/o-hotel/
http://www.oetkercollection.com/pt/hoteis/palacio-tangara/o-hotel/
https://hospitalidade.cidadematarazzo.com.br/
https://www.facebook.com/rosewoodsaopaulo
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PRINCIPAIS HOTEIS DA CIDADE 

 

A cidade conta com vasta rede de hotéis 

com excelente infraestrutura para atender 

aos visitantes. A seleção abaixo procura 

listar alguns dos melhores por ordem de 

localização. 
 

AEROPORTO CONGONHAS / MOEMA - IBIRAPUERA 

 

BOURBON CONVENTION 

Av. Ibirapuera, 2927 – Ibirapuera. 

+55 11 2161-2200 

COMFORT IBIRAPUERA 

Av. Sabiá, 825 – Indianópolis. 

+55 11 4673-0255 

ESTANPLAZA – IBIRAPUERA 

Av. Jandira, 501 – Moema. 

+55 11 5059-2800 

ESUÍTES CONGONHAS BY ATLANTICA 

R Henrique Fausto Lancellotti, 6333 – Cpo Belo. 

+55 11 2137-4000 

GRAND MERCURE SP IBIRAPUERA 

Rua Sena Madureira, 1355 – Ibirapuera. 

+55 11 3201-0800 

GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA 

Rua Dr. Diogo de Faria, 1201 - Vila Mariana. 

+55 11 5081-9150 

HOBI HOSTEL AEROPORTO CONGONHAS 

R Otávio Tarquínio Sousa, 1669 - Campo Belo. 

+55 11 96511-6184 

IBIS SP IBIRAPUERA 

Av. Santo Amaro, 1411 - V Nv Conceição. 

+55 11 4380-8877 

IBIS SP CONGONHAS 

R Baronesa de Bela Vista, 801 - Vila Congonhas. 

+55 11 5097-3737 

INTERCITY SÃO PAULO IBIRAPUERA 

Av. Ibirapuera, 2.577 – Moema. 

+55 11 3577-7100 

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS SAO PAULO 

Rua Prof. Filadelfo Azevedo, 717 – V Nv Conceição. 

+55 11 3058-3000 

MELIA IBIRAPUERA 

Av. Ibirapuera, 2534 – Indianópolis. 

+55 11 2164-6000 

MERCURE SP MOEMA TIMES SQUARE HOTEL 

Av. Jamaris, 100 - Torre 1 – Moema. 

+55 11 5053-2500 
 
 

 

 

 

 

 

MERCURE SP IBIRAPUERA PRIVILEGE 

Av. Macuco, 579 – Moema. 

+55 11 5054-7800 

PULLMAN SP IBIRAPUERA 

Rua Joinville, 515 – Ibirapuera. 

+55 11 5088-4000 

TRANSAMÉRICA EXECUTIVE CONGONHAS 

Rua Vieira de Morais, 1960 - Campo Belo. 

+55 11 5094-3377 

TSUE THE PALACE FLATS 

Alameda dos Anapurus, 1.661 – Moema. 

+55 11 5095-2199 

 

 

AEROPORTO INTERNACIONAL GUARULHOS 

 

MARRIOTT SÃO PAULO AIRPORT HOTEL 

Av Min Evandro Lins e Silva, 10/100 - Parque Cecap. 

+55 11 2468-6999 

PULLMAN SP GUARULHOS AIRPORT 

Acesso Base Aérea - Rod. Hélio Smidt, S/N – Cumbica. 

+55 11 2124-5800 

SLEEP INN AEROPORTO DE GUARULHOS – SP 

Av. Natalia Zarif, 2655 - Jardim São Geraldo. 

+55 11 94023-1358 

TRYP – TRANSIT HOTEL SÃO PAULO AIRPORT 

GRU Airoport - Terminal 3 - SP-019 – Cumbica. 

+55 11 2445-8100 

 

 

AVENIDA PAULISTA / JARDINS 

 

ALAMEDA APART HOTEL 

Alameda Santos, 2015 - Jardim Paulista. 

+55 11 3253-6070 

BLUE TREE PREMIUM – PAULISTA 

Rua Peixoto Gomide, 707 – Bela Vista. 

+55 11 3147-7000 

CANOPY BY HILTON SÃO PAULO JARDINS 

Rua Saint Hilaire, 40 - Jardim Paulista. 

+55 11 3509-9610 

CENTRAL PARK JARDINS 

Al Min Rocha Azevedo, 523 - Cerqueira César. 

+55 11 3087-0100 

CLARION FARIA LIMA 

Rua Jerônimo da Veiga, 248 – Jardim Europa. 

+55 11 2197-7550 
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ESTANPLAZA – PAULISTA 

Alameda Jaú 497 – Cerqueira Cesar. 

+55 11 3016-0000 

ETOILE HOTELS JARDINS 

Rua José Maria Lisboa, 1000 – Jd. Paulista. 

+55 11 3088-9822 

GEORGE V CASA BRANCA 

Alameda Casa Branca, 909 - Jardim Paulista. 

+55 11 3067-600 

HOTEL CAD’O’RO SÃO PAULO 

Rua Augusta, 129 – Consolação. 

+55 11 3236-4300 

HOTEL EMILIANO 

Rua Oscar Freire, 384 - Jardim Paulista. 

+55 11 3728-2000 

HOTEL FASANO SÃO PAULO 

Rua Vitório Fasano, 88 - Cerqueira César. 

+55 11 3896-4000 

HOTEL HERITAGE 

Rua Fernando Albuquerque, 122 – Consolação. 

+55 11 3258-4088 

HOTEL MASSIS 

Rua Luis Coelho, 80 – Consolação. 

+55 11 3141-4400 

HOTEL TRIANON PAULISTA 

Alameda Casa Branca, 355 – Jd. Paulista. 

+55 11 2117-4450 

HOTEL WZ JARDINS 

Av. Rebouças, 955 – Cerqueira Cesar. 

+55 11 3069-0000 

IBIS PAULISTA 

Av. Paulista, 2355 - Bela Vista. 

+55 11 3523-3000 

IBIS BUDGET SP JARDINS 

Av. Nove de Julho, 3597 – Jardins. 

+55 11 3886-4600 

IBIS BUDGET SP PARAÍSO 

Rua Vergueiro, 1571 – Paraíso. 

+55 11 5085-5699 

INTERCITY SÃO PAULO PAULISTA 

Rua Haddock Lobo 294 – Cerqueira Cesar. 

+55 11 3123-6200 

INTERCITY INTERATIVE SÃO PAULO JARDINS 

Rua Jose Maria Lisboa, 555 – Jd. Paulista. 

+55 11 2627-3200 

INTERCONTINENTAL SÃO PAULO, AN IHG HOTEL 

Alameda Santos, 1123 – Jardim Paulista. 

+55 11 3179-2600 

L’HOTEL PORTOBAY SP 

Alameda Campinas, 266 - Jardim Paulista. 

+55 11 2183-0500 
 

 

 

 

MAKSOUD PLAZA HOTEL - BY ACCORHOTELS 

Rua São Carlos do Pinhal, 424 – Bela Vista. 

+55 11 3145-8000 

MELIA PAULISTA 

Av. Paulista, 2181 – Consolação. 

+55 11 2184-1600 

MERCURE SP BELA VISTA 

Rua Maestro Cardim, 407 – Paraíso. 

+55 11 2853-7000 

MERCURE SP GRAND PLAZA PAULISTA 

Rua Leôncio de Carvalho, 201 – Paraíso. 

+55 11 2627-6700 

MERCURE SP ALAMEDAS 

Rua Padre João Manuel, 202 – Jardins. 

+55 11 3069-1600 

MERCURE SP JARDINS 

Alameda Itu, 1151 – Jardins. 

+55 11 3089-7555 

MERCURE SP PAMPLONA 

Rua Pamplona, 1315 - Jardim Paulista. 

+55 11 2878-5500 

MERCURE SP PAULISTA 

Rua São Carlos do Pinhal, 87 – Bela Vista. 

+55 11 3372-6800 

NINETY HOTEL – CONVENTION & RESIDENCE SERVICE 

Alameda Lorena, 521 – Jd. Paulista. 

+55 11 3055-6800 

NOVOTEL SP JARDINS 

Alameda Campinas, 1435 - Jardim Paulista. 

+55 11 3886-8500 

PAULISTA HOTEL 

Alameda Casa Branca, 355/363 - Jardim Paulista. 

+55 11 2117-4450 

PERGAMON SP FREI CANECA BY ACCOR 

Rua Frei Caneca, 80 – Consolação. 

+55 11 3123-2021 

PESTANA SÃO PAULO 

Rua Tutóia, 77 – Paraíso. 

+55 11 3059-5000 

QUALITY HOTEL PAULISTA 

Alameda Lorena, 360 - Jardim Paulista. 

+55 11 2627-6000 

RADISSON OSCAR FREIRE 

Rua da Consolação, 3555 - Cerqueira César. 

+55 11 2137-4555 

RADISSON PAULISTA 

Alameda Santos, 85 – Jardins. 

+55 11 2627-100 

REGENT PARK SUITE HOTEL 

Rua Oscar Freire, 533 – Cerqueira Cesar. 

+55 11 3065-5555 
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RENAISSANCE SÃO PAULO HOTEL 

Alameda Santos, 2233 – Jardim Paulista. 

+55 11 3069-2233 

ROYAL JARDINS BOUTIQUE HOTEL 

Alameda Jau, 729 – Jardim Paulista. 

+55 11 4082-0000 

SOUL HOSTEL PAULISTA 

Rua São Carlos do Pinhal, 461 - Bela Vista. 

+55 11 2609-7221 

THE UNIVERSE PAULISTA BY INTERCITY - SÃO PAULO 

Rua Pamplona, 83 - Bela Vista. 

+55 11 3298-6600 

TIVOLI MOFARREJ SÃO PAULO 

Alameda Santos, 1437 - Cerqueira César. 

+55 11 3146-5900 

TRANSAMERICA EXECUTIVE – BELA CINTRA 

Rua Bela Cintra, 1356 – Jd. Paulista. 

+55 11 3066-5000 

TRANSAMERICA EXECUTIVE – JARDINS 

Alameda Lorena, 473 – Jd. Paulista. 

+55 11 3886-8400 

TRANSAMERICA EXECUTIVE – PAULISTA 

Rua São Carlos do Pinhal, 200 – Bela Vista. 

+55 11 3016-7500 

TRANSAMERICA PRIME INTERNATIONAL PLAZA 

Alameda Santos, 981 – Jd. Paulista. 

+55 11 3262-6000 

TRANSAMERICA PRIME PARADISE GARDEN 

Rua Sampaio Viana, 425 – Paraíso. 

+55 11 3888-8499 

TRAVEL INN PAULISTA WALL STREET 

Rua Itapeva, 636 – Bela Vista. 

+55 11 5081-8822 

TRIANON PAULISTA HOTEL 

Alameda Casa Branca, 355/363 - Jd Paulista. 

+55 11 2117-4450 

TRYP BY WYNDHAM SAO PAULO – PAULISTA 

Rua Afonso de Freitas 148, Paraiso. 

+55 11 3059-0999 

UNIQUE HOTEL 

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700 - Jd Paulista. 

+55 11 3055-4700 

VILA GALÉ PAULISTA 

Rua Bela Cintra, 952 – Consolação. 

+55 11 3100-0200 

WYNDHAM SAO PAULO – PAULISTA 

Alameda Campinas, 540 – Jd. Paulista. 

+55 11 2182-0400 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITAIM BIBI / VILA OLÍMPIA 

 

BLUE TREE PREMIUM – FARIA LIMA 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.989 – Itaim Bibi. 

+55 11 3896-7544 

CYCLINN VILA OLÍMPIA 

Rua Fidêncio Ramos, 420 - Vila Olímpia. 

+55 11 97087-4905 

DOUBLE TREE BY HOTEL ITAIM SP BY ATLÂNTICA 

Rua Manuel Guedes, 320 - Itaim Bibi. 

+55 11 3066-2699 

CYCLINN – VILA OLÍMPIA 

Rua Fidêncio Ramos, 420 – Vila Olímpia. 

+55 11 97087-4905 

ETOILE HOTELS ITAIM 

Rua Pedroso Alvarenga, 610 – Itaim Bibi. 

+55 11 3704-0101 

FARIA LIMA CENTURY FLAT 

Rua Pedroso Alvarenga, 1256 - Itaim Bibi. 

+55 11 3089-7512 

GRAND HYATT SP 

Av. das Nações Unidas, 13301 - Itaim Bibi. 

+55 11 2838-1234 

GRAND MERCURE SÃO PAULO ITAIM BIBI 

Rua Tenente Negrão, 200 – Itaim Bibi. 

+55 11 3054-7500 

GRAND MERCURE SP VILA OLÍMPIA 

Rua Olimpíadas, 205 - Vila Olímpia. 

+55 11 2161-4900 

INNSIDE SP ITAIM 

Rua Jesuíno Arruda, 806 - Itaim Bibi. 

+55 11 3704-4400 

LA RÉSIDENCE ITAIM BY MANAGER 

Rua Campos Bicudo, 153 - Itaim Bibi. 

+55 11 3074-6180 

MELIÁ JARDIM EUROPA 

Rua João Cachoeira, 107 – Itaim Bibi. 

+55 11 3702-9600 

MERCURE SAO PAULO JK 

Rua Funchal, 111 – Vila Olímpia. 

+55 11 3046-3800 

MERCURE SAO PAULO VILA OLIMPIA 

Rua Santa Justina, 210 – Vila Olímpia. 

+55 11 3089-6222 

PULLMAN SP VILA OLÍMPIA 

Rua Olimpíadas, 205 - Vila Olímpia. 

+55 11 3049-6622 
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QUALITY SUITES LONG STAY VILA OLIMPIA 

Rua Alvorada, 1009 - Vila Olímpia. 

+55 11 2161-2688 

RADISSON VILA OLÍMPIA 

Rua Fidêncio Ramos, 420 - Vila Olímpia. 

+55 11 4395-3279 

STAYBRIDGE SUITES SÃO PAULO, AN IHG HOTEL 

Av. Bandeira Paulista, 555 – Itaim Bibi. 

+55 11 3706-6600 

THE WORLD – VILA OLÍMPIA 

Rua Gomes de Carvalho, 1.005 – Vila Olímpia. 

+55 11 3049-6700 

TRANSAMERICA CLASSIC VICTORIA PLACE 

Rua Pedroso Alvarenga, 1.088 – Itaim Bibi. 

+55 11 3167-8000 

TRANSAMERICA EXECUTIVE – FARIA LIMA 

Rua Pedroso Alvarenga, 1256 – Itaim Bibi. 

+55 11 3089-7500 

TRYP SP IGUATEMI 

Rua Iguatemi, 150 - Itaim Bibi, São Paulo. 

+55 11 3704-5100 

TRYP SÃO PAULO IGUATEMI HOTEL 

Rua Iguatemi, 150 - Itaim Bibi. 

+55 11 3704-5100 

YOU STAY AT VILA OLIMPIA 

Rua Fidêncio Ramos, 420 - Vila Olímpia. 

+55 11 95799-6000 

 

 

FARIA LIMA / PINHEIROS / VILA MADALENA 

 

ADDRESS FARIA LIMA BY INTERCITY 

Rua Amauri, 513 - Itaim Bibi. 

+55 11 3165-4111 

BLUE TREE PREMIUM FARIA LIMA 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3989 - Itaim Bibi. 

+55 11 3896-7544 

CLARION FARIA LIMA 

Rua Jerônimo da Veiga, 248 - Jd Europa. 

+55 11 2197-7550 

HILTON GARDEN INN REBOUÇAS 

Av. Rebouças, 2636 – Pinheiros. 

+55 11 3531-4800 

GEORGE V – ALTO DE PINHEIROS 

Praça Roquete Pinto, 09 – Pinheiros. 

+55 11 3030-0700 

GOLDEN TOWER SÃO PAULO BY FÊNIX HOTÉIS 

Rua Dep. Lacerda Franco, 148 – Pinheiros. 

+55 11 3094-2200 

IBIS STYLE SÃO PAULO FARIA LIMA 

Rua Tavares Cabral, 61 – Pinheiros. 

+55 11 3093-7200 

L'OPERA HOTEL 

Av. Pedroso de Moraes, 323 – Pinheiros. 

+55 11 3035-1111 

MERCURE SÃO PAULO PINHEIROS HOTEL 

Rua Capote Valente, 500 – Pinheiros. 

+55 11 3069-4000 

QUALITY FARIA LIMA 

Rua Diogo Moreira, 247 – Pinheiros. 

+55 11 2197-7050 

QUALITY SUÍTES OSCAR FREIRE 

Rua Oscar Freire, 1948 – Pinheiros. 

+55 11 2137-4700 

RADISSON BLU SP 

Av. Cidade Jardim, 625 – Pinheiros. 

+55 11 2133-5960 

SELINA MADALENA SÃO PAULO 

Rua Aspicuelta, 237/245 - Alto de Pinheiros. 

+55 11 4934-3992 

THE EXCELLENCE PINHEIROS 

Rua Capote Valente, 500 – Pinheiros. 

+55 11 3069-4050 

 

 

 

BROOKLIN / BERRINI / MORUMBI 

 

APART-HOTEL ADAGIO SAO PAULO – BERRINI 

Rua Sansão Alves dos Santos, 373 – Cidade Monções. 

+55 11 5501-6911 

BLUE TREE PREMIUM – MORUMBI 

Av. Roque Petroni Júnior, 1.000 – Vila Gertrudes. 

+55 11 5187-1200 

BLUE TREE PREMIUM – VERBO DIVINO 

Rua Verbo Divino, 1323 – Chác Sto Antônio. 

+55 11 5683-4600 

BRISTOL THE TIME HOTEL 

Rua Hans Oersted, 115 – Cidade Monções. 

+55 11 5504-1600 

ESTANPLAZA – BERRINI 

Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 853 – Brooklin Novo. 

+55 11 5509-8900 

ESTANPLAZA – INTERNATIONAL 

Rua Fernandes Moreira, 1.293 – Chác Sto Antônio. 

+55 11 3059-3277 

ESTANPLAZA – NAÇÕES UNIDAS 

Rua Guararapes, 1889 – Brooklin Novo. 

+55 11 3055-0000 
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GRAN ESTANPLAZA BERRINI 

Rua Arizona, 1517 - Cidade Monções. 

+55 11 2162-3500 

GRAND HYATT SÃO PAULO 

Av das Nações Unidas, 13301 – Itaim Bibi. 

+55 11 2838-1234 

HILTON SÃO PAULO MORUMBI 

Av das Nações Unidas, 12901 – Brooklin. 

+55 11 2845-0000 

HOTEL TRANSAMERICA BERRINI 

Rua Quintana, 1012 - Brooklin Novo. 

+55 11 5508-5000 

IBIS SP MORUMBI 

Av Roque Petroni Jr 800 Torre I – Brooklin. 

+55 11 3738-3800 

INTERCITY SÃO PAULO BERRINI 

Rua Alcides Lourenço Rocha, 136 - Brooklin Novo. 

+55 11 3878-4500 

INTERCITY NAÇÕES UNIDAS 

R Fernandes Moreira, 1371 - Chác Sto Antônio. 

+55 11 5189-6555 

MERCURE SAO PAULO NAÇOES UNIDAS 

Rua Manoelito Ornellas, 104 – Chác Sto Antônio. 

+55 11 5188-3855 

NOVOTEL SP BERRINI 

Av. Henri Dunant, 792 – Chác Sto Antônio. 

+55 11 2888-6750 

NOVOTEL SP MORUMBI 

Rua Ministro Nélson Hungria, 577 - Vila Tramontano. 

+55 11 3787-3400 

PARK INN BY RADISSON – BERRINI 

Rua Quintana, 934 – Cidade Monções. 

+55 11 5502-3800 

RAMADA ENCORE BY WYNDHAM BERRINI 

Rua Miguel Sutil, 577 - Vila Cordeiro. 

+55 11 4861-1460 

PALÁCIO TANGARÁ - AN OETKER COLLECTION HOTEL 

Rua Dep. Laércio Corte, 1501 – Panamby. 

+55 11 4909-4040 

PARK INN BERRINI 

Rua Quintana, Street, 934 - Cidade Monções. 

+55 11 5502-3800 

SHERATON SÃO PAULO WTC HOTEL 

Av. Nações Unidas, 12559 – Brooklin Novo. 

+55 11 3055-8000 

TRANSAMERICA EXECUTIVE – CHÁC STO ANTÔNIO 

Rua Américo Brasiliense, 2163 – Chác Sto Antônio 

+55 11 5187-2955 

TRYP SÃO PAULO – NAÇÕES UNIDAS HOTEL 

Rua Fernandes Moreira, 1264 – Chác Sto Antônio. 

+55 11 5180-9700 
 

 

 

 

 

 

WYNDHAM SÃO PAULO – BERRINI 

Rua Heinrich Hejlxlrtz , 14 – Cidade Monções. 

+55 11 3573-3900 
 

 

 

CENTRO E OUTROS BAIRROS 

 

APART-HOTEL ADAGIO SÃO PAULO – BARRA FUNDA 

Alameda Olga, 300 – Barra Funda. 

+55 11 4280-6100 

BELA CINTRA STAY BY ATLANTICA RESIDENCES 

Rua Bela Cintra, 521 – Consolação. 

+55 11 4003-4658 

BLUE TREE TOWERS – ANÁLIA FRANCO 

Rua Eleonora Cintra, 960 – Jd. Anália Franco. 

+55 11 2672-7000 

COMFORT NOVA PAULISTA 

Rua Vergueiro, 2740 - Vila Mariana. 

+55 11 2197-7600 

DANN INPLANALTO SÃO PAULO 

Av. Cásper Líbero, 115 - Santa Ifigênia. 

+55 11 3311-7311 

EZ ACLIMAÇÃO HOTEL 

Av. Armando Ferrentini, 668 – Aclimação. 

+55 11 3346-7799 

GO INN JAGUARÉ 

Av. Jaguaré, 1664 – Jaguaré. 

+55 11 3716-2656 

HOLIDAY INN PARQUE ANHEMBI 

Rua Prof Milton Rodrigues,100 - Pque Anhembi. 

+55 11 2107-8844 

HOTEL GRAN CORONA 

Rua Basílio da Gama, 101 – Centro Histórico. 

+55 11 3214-0043 

HOTEL MONCLOA 

Rua Augusta, 646 – Consolação. 

+55 11 3256-2686 

HOTEL PANAMBY SÃO PAULO 

Av. Ordem e Progresso, 115 – Barra Funda. 

+55 11 3103-0500 

HOTEL QUINTINO 

Rua Quintino Bocaiúva, 267 – Centro Histórico. 

+55 11 3107-0155 

IBIS SP ANHEMBI 

Av. Cruzeiro do Sul, 1709 – Santana. 

+55 11 3336-5400 

IBIS SP CENTRO SÃO JOÃO 

Av. São João, 1140 - Centro Histórico. 

+55 11 2878-6400 
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IBIS STYLES SP BARRA FUNDA 

Av Marquês de S Vicente, 1619 - Barra Funda, 

+55 11 3576-5500 

IBIS SP TATUAPÉ 

Rua Filipe Camarão, 547 – Tatuapé. 

+55 11 3500-2450 

INTERCITY SÃO PAULO ANHEMBI 

Rua Marambaia, 357 – Casa Verde. 

+55 11 3855-6300 

ITAMARATI HOTEL 

Av. Vieira de Carvalho, 150 – República. 

+55 11 3361-5595 

LESSENCE MOTEL 

Av. Torres de Oliveira, 600 – Jaguaré. 

+55 11 3765-3160 

LUZ PLAZA SÃO PAULO 

Rua Prates, 145 – Bom Retiro. 

+55 11 2627-3400 

NIKKEY PALACE HOTEL 

Rua Galvão Bueno, 425 – Liberdade. 

+55 11 3207-8511 

NOBILE DOWNTOWN SÃO PAULO 

Rua Araújo, 141 – República. 

+55 11 2137-4600 

NOVOTEL SP CENTER NORTE 

Av. Zaki Narchi, 500 - Vila Guilherme. 

+55 11 2224-4000 

NOVOTEL SP JARAGUA CONVENTIONS 

Rua Martins Fontes, 71 – Centro Histórico. 

+55 11 2802-7000 

PLAZA INN AMERICAN LOFT 

Rua Palestra Itália, 263 – Perdizes. 

+55 11 2125-1800 

PLAZA INN SMALL TOWN FLAT 

Rua Dr. Olavo Egídio, 420 – Santana. 

+55 11 2281-3355 

RAMADA ENCORE SP TIRADENTES 

Av. Tiradentes, 826 - Centro Histórico. 

+55 11 4750-0100 

SAN RAPHAEL HOTEL 

Largo do Arouche,150 – Centro Histórico. 

+55 11 3364-6001 

SP TATUAPÉ AFFILIATED BY MELIÁ 

Rua Serra de Juréa, 351 – Tatuapé. 

+55 11 2942-4900 

THE PARK HALL FLAT SERVICES 

Rua Aracaju, 66 – Higienópolis. 

+55 11 3824-9311 
 

 

 

 

 

TRANSAMERICA EXECUTIVE – PERDIZES 

Rua Monte Alegre, 835 – Perdizes. 

+55 11 3866-1250 

TRYP SÃO PAULO – TATUAPÉ HOTEL 

Rua Serra de Juréia, 351 – Tatuapé. 

+55 11 2942-4900 

TRYP SÃO PAULO – HIGIENÓPOLIS HOTEL 

Rua Maranhão 371 – Higienópolis. 

+55 11 3655-8200 

WYNDHAM GARDEN SP CONVENTION NORTEL 

Av. Luiz Dumont Villares, 400 – Santana. 

+55 11 2972-8111 

 

 

CONSULTA AOS OPERADORES DE TURISMO 

 

Através do site Cadastur, disponibilizado 

pelo Ministério do Turismo, o turista pode ter 

acesso e tirar dúvidas e consultar dados de 

todos os prestadores de serviços turísticos 

oficialmente cadastrados: 

 

 Acampamentos; 

 Agências de Turismo; 

 Meios de Hospedagem; 

 Organizadoras de Eventos; 

 Parques temáticos; 

 Empreendimentos de apoio ao Turismo náutico; 

 Empreendimentos de apoio à pesca esportiva; 

 Casa de Espetáculos; 

 Equipamentos de Animação Turística; 

 Centros de Convenções; 

 Prestadores especializados em segmentos de 

Turismo; 

 Prestadores de Infraestrutura de Apoio para 

Eventos; 

 Locadoras de veículos para Turistas; 

 Parque Aquático e Empreendimento de Lazer; 

 Restaurantes, cafeterias, bar e similares.  

 

INFORMAÇÕES: 

https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/so

u-turista/inicio 

  

 

 

 

 

https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/sou-turista/inicio
https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/sou-turista/inicio
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TEMPLOS 

A cidade conta com inúmeros espaços e edificações de destaque, 

seja por sua relevância arquitetônica ou importância religiosa. 

 

TEMPLO DE SALOMÃO 
 

 
 

Atualmente o Templo de Salomão, 

localizado no bairro do Brás é o maior 

espaço religioso e o ponto turístico mais 

visitado do país. 

O Templo de Salomão proporciona um 

passeio temático e único no mundo. 

Os visitantes regressam ao passado para 

conhecer a réplica fiel do ‘Tabernáculo’ 

com todos os utensílios descritos na Bíblia e 

entender o seu significado para os povos. 

A visitação monitorada se estende pelo 

‘Museu Memorial’, localizado no subsolo do 

‘Cenáculo’, que possui objetos que narram 

a história de Israel, seguindo pela esplanada 

através do ‘Jardim das Oliveiras’ com 

centenárias árvores trazidas de Israel - um 

pedaço da Terra Santa no Brasil. 

O interior do Templo de Salomão tem 

capacidade para 10 mil pessoas e pode ser 

adentrado gratuitamente durante as 

reuniões diárias, em vários horários, onde o 

visitante é levado à experiência da 

conexão direta com o Deus Único 

apresentado na Bíblia Sagrada. 
 

INFORMAÇÕES: 

templo@templodesalomao.org.br 

Avenida Celso Garcia, 805 – Brás. 

+55 11 3573-3641 

www.otemplodesalomao.com 

 

BASÍLICA NSA SRA DA ASSUNÇÃO 
 

 
 

Situada no Largo São Bento, Centro Histórico 

de São Paulo, a Basílica tem arquitetura típica 

do século XVII, inspirada na tradição eclética 

germânica. A decoração interna possui 

afrescos e murais inspirada na Escola de Arte 

de Beuron, de Praga. 

Abriga o Mosteiro de São Bento. Monges 

beneditinos celebram ofícios em forma de 

coro em rito monástico e missa em rito 

romano, ambos com cantos gregorianos. 

Destaques para um relógio, instalado em 1921, 

cujo maquinário, conta com um carrilhão com 

6 sinos afinados e o órgão de 6.000 tubos de 

1954, ambos de fabricação alemã. 

INFORMAÇÕES: 

www.arquisp.org.br/regiaose/paroquias/mosteiros-

igrejas-historicas-oratorios-da-regiao-se/basilica-

nossa-senhora-da-assuncao-mosteiro-de-sao-bento 

Largo São Bento, s/n – Sé. 

+55 11 3328-8799 

regiaose@regiaose.org.br 
 

 

   

https://www.otemplodesalomao.com/jardim-biblico/
mailto:templo@templodesalomao.org.br
http://www.otemplodesalomao.com/
http://www.arquisp.org.br/regiaose/paroquias/mosteiros-igrejas-historicas-oratorios-da-regiao-se/basilica-nossa-senhora-da-assuncao-mosteiro-de-sao-bento
http://www.arquisp.org.br/regiaose/paroquias/mosteiros-igrejas-historicas-oratorios-da-regiao-se/basilica-nossa-senhora-da-assuncao-mosteiro-de-sao-bento
http://www.arquisp.org.br/regiaose/paroquias/mosteiros-igrejas-historicas-oratorios-da-regiao-se/basilica-nossa-senhora-da-assuncao-mosteiro-de-sao-bento
mailto:regiaose@regiaose.org.br
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CATEDRAL METROPOLITANA DA SÉ 
 

 
 

Localizada no marco zero da cidade a 

catedral católica é considerada um dos 

maiores templos de estilo neogótico do 

mundo. 

Embaixo do altar, há uma cripta com piso em 

mármore, escada e colunas em granito e é 

decorada com duas esculturas de Francisco 

Leopoldo e Silva, em mármore de Carrara que 

podem ser vistas em visitas guiadas. 
 

INFORMAÇÕES: 
www.arquisp.org.br/regiaose/paroquias/mosteiros-

igrejas-historicas-oratorios-da-regiao-se/catedral-

metropolitana-nossa-senhora-assuncao-e-sao-paulo-se 

Praça da Sé, s/n – Sé.  

+55 11 3107-6832 

contato@catedraldase.org.br 

 

SOLO SAGRADO 
 

 
 

O espaço foi construído pela Igreja Messiânica 

Mundial do Brasil às margens da represa de 

Guarapiranga, zona sul, com uma arquitetura 

que preza pela preservação ambiental, aliada 

a beleza natural, como um protótipo do 

Paraíso Terrestre! 

O Templo, a céu aberto, comporta 17.500 mil 

pessoas e é construído em forma de anel, 

sustentado por 16 pilares que representam os 

pontos cardeais. Conta com um Centro 

Cultural com espaço para exposições, um 

miniauditório e duas salas para cursos e 

palestras. 

INFORMAÇÕES: 

www.solosagrado.messianica.org.br/ 

Av Prof Hermann Von Ihering, 6567 – Jd Cs Grande. 

+55 11 5087-5000 

agendamento@solosagrado.org.br 

 

MESQUITA BRASIL 
 

 
 

Está localizada na Rua Barão de Jaguara, 

bairro do Cambuci. Foi construída pela 

Sociedade Beneficente Muçulmana e é a 

mais antiga do Brasil. 

Para visitar um templo muçulmano, são 

necessários alguns cuidados. 

Os homens só podem entrar sem sapatos e as 

mulheres, com cabeça, braços e pernas 

cobertos. A arquitetura impressiona, bem 

como os arabescos coloridos que enfeitam a 

parte interna do templo. 

INFORMAÇÕES: 

www.mesquitabrasil.com.br 

Rua Barão de Jaguara, 632 – Cambuci. 

+55 11 3208-6789 

secretaria@mesquitabrasil.com.br 

 

MUSEU DE ARTE SACRA 
 

 
 

http://www.arquisp.org.br/regiaose/paroquias/mosteiros-igrejas-historicas-oratorios-da-regiao-se/catedral-metropolitana-nossa-senhora-assuncao-e-sao-paulo-se
http://www.arquisp.org.br/regiaose/paroquias/mosteiros-igrejas-historicas-oratorios-da-regiao-se/catedral-metropolitana-nossa-senhora-assuncao-e-sao-paulo-se
http://www.arquisp.org.br/regiaose/paroquias/mosteiros-igrejas-historicas-oratorios-da-regiao-se/catedral-metropolitana-nossa-senhora-assuncao-e-sao-paulo-se
mailto:contato@catedraldase.org.br
http://www.solosagrado.messianica.org.br/
mailto:agendamento@solosagrado.org.br
http://www.mesquitabrasil.com.br/
mailto:secretaria@mesquitabrasil.com.br
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O Museu é fruto de convênio entre o Governo 

do Estado e a Mitra Arquidiocesana em 1969, 

instalado na antiga Casa do Capelão na ala 

esquerda térrea do Mosteiro da Luz. 

O acervo começou a ser formado pelo 

recolhimento de imagens sacras de igrejas e 

pequenas capelas de fazendas desativadas. 

Hoje o Museu recolhe, classifica, cataloga, 

expõe e preserva objetos religiosos históricos 

de valor estético, arquitetônico, artístico, 

arqueológico, bibliográfico, arquivístico e 

devocionais. 

Aberto à visitação pública, o Museu também 

promove treinamento, capacitação 

profissional e especialização técnica e 

científica de recursos humanos necessários ao 

desenvolvimento de suas atividades, incentiva 

e apoia a realização de estudos e pesquisas 

sobre arte sacra e história da arte. 

Promove cursos regulares, periódicos ou 

esporádicos de difusão, extensão e de 

treinamento sobre temas ligados ao seu 

campo de atuação. 

INFORMAÇÕES: 

www.museuartesacra.org.br 

Avenida Tiradentes, 676 – Luz. 

+55 11 3326-3336 / 99466-6662 

mas@museuartesacra.org.br 

 

CATEDRAL EVANGÉLICA DE SÃO PAULO 
 

 
 

Nome popular da Primeira Igreja Presbiteriana 

Independente de São Paulo, localizada no 

bairro da Consolação. 

Organizada em 1865, é a primeira igreja 

protestante da cidade. 

Destaque para a arquitetura do templo, com 

arcos em estilo neo-gótico e dois órgãos de 

tubos, o antigo Austim com 1.700 tubos e um 

Gerhard Grenzing de 3.400 tubos de metal 

mais 175 de madeira, cedido pela 

Universidade de São Paulo. 

É possível participar dos cultos com pregações 

cristãs juntamente com recitais e 

apresentações de coral com genuína música 

erudita sacra. 

INFORMAÇÕES: 

www.catedralonline.com.br 

Rua Nestor Pestana, 152 – Consolação. 

+55 11 3138-1600 / 93029-8188 

secretaria@catedralonline.com.br 

 

CATEDRAL METROPOLITANA ORTODOXA 

GREGA 
 

 
 

Também denominado Catedral Ortodoxa 

Antioquina, o templo religioso, localizado no 

bairro do Paraíso. 

Tem sua edificação arquitetônica inspirada na 

basílica de santa Sofia, construída na então 

capital do império Bizantino, Constantinopla, 

atual Stambul. 

Reconhecido como uma herança de fé do 

povo cristão árabe de Brasil, o templo é um 

dos símbolos de pluralidade cultural 

paulistana, inserido no roteiro turístico da 

capital. 

Poucos conhecem seu interior, história e 

diferencial para com outras igrejas. 

INFORMAÇÕES: 

www.catedralortodoxa.com 

Rua Vergueiro, 1.515, Paraíso. 

Fone: +55 11 5097-8610 

catedralortodoxa@uol.com.br 

 

 

 

 

Elaborada por: Assessoria Parlamentar 
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Sansão Pereira, casado, nascido em 1960, é natural de Passagem Franca (MA). Aos 29 anos 

tornou-se cristão, na Igreja Universal do Reino de Deus, dedicando-se há mais de 31 anos à 

Obra de Deus como Ministro e em trabalhos sociais. 

Em 2016 foi o idealizador da ‘UNISOCIAL – A UNIVERSAL AJUDANDO AS PESSOAS’, com o objetivo 

de atender aos mais necessitados, com doações e serviços, mostrando Deus através destas 

ações e ganhando almas para o Seu Reino. 

Sua atuação direta em comunidades e periferias de São Paulo, acompanhando as 

necessidades e a luta dos menos favorecidos, fez com que despertasse o desejo de trabalhar 

politicamente pela melhoria das condições de vida da população. 

Em 2020 concorreu ao cargo de Vereador por São Paulo, sendo eleito para o seu 1º mandato 

com 39.709 votos. 

Neste primeiro ano de mandato o Vereador Sansão Pereira apresentou vários Projetos de Lei: 

 PL 045/2021 – Que define a prática de telemedicina no município de São Paulo – Aprovado por 

unanimidade na Câmara e já sancionado pelo Prefeito de São Paulo. 

 PL 129/2021 – Altera a redação do art. 22 da Lei Municipal nº 17.202, de 16/10/2019, sobre a 

regularização de edificações, condicionada, quando necessário, à realização de obras, nos termos 

da previsão do art. 367 do Plano Diretor Estratégico. 

 PL 153/2021 – Que visa incluir no calendário da cidade de São Paulo o ”Dia de Ação de Graças” e 

da “Virada Social”. 

 PL 154/2021 – Dispõe sobre a Campanha de Conscientização e Valorização e Incentivo da Doação 

de Sangue e/ou Medula Óssea na cidade de São Paulo. 

 PL 238/2021 – Altera a lei nº 14.485, de 19/07/2007, para incluir no calendário da cidade de São 

Paulo o DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS e da VIRADA SOCIAL, e dá outras providências 

 PL 276/2021 – Institui programa de apoio aos setores turístico, hoteleiro, gastronômico, de sistemas 

expositores, de eventos e negócios afetados pelas medidas de isolamento relacionadas ao estado 

de emergência em função da pandemia do covid-19 no âmbito do município de São Paulo. 

 PL 410/2021 – Reconhece as atividades religiosas e locais de culto como serviços essenciais ao 

município de São Paulo antes durante e após em tempos de crises ocasionadas por moléstias 

contagiosas ou catástrofes naturais 

 PL 553/2021 – Dispõe sobre reembolso de despesas de consumo aos clubes da comunidade através 

de emendas parlamentares (CDCs), e outras providências 

Na lista dos 13 mais votados da Câmara Municipal, Sansão Pereira é líder em trabalhos sociais. 

 

                            Por: assessoria parlamentar. 
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