
 

Sobre São Paulo 

Dados geográficos 

 

São Paulo é um município brasileiro, capital do estado homônimo e 
principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América Latina. A 
cidade de São Paulo localiza-se na região Sudeste do Estado de São Paulo 
e a sua altitude média é de 760 metros. Ocupa uma área de 1.525 km2. O 
lema da cidade (presente em seu brasão) é a frase latina "Non Ducor, 
Duco", que em português significa: "não sou conduzido, conduzo".  
Décima nona cidade mais rica do mundo, o município representa, 
isoladamente, 12,26% de todo o PIB brasileiro e 36% de toda a produção 
de bens e serviços do estado de São Paulo, sendo sede de 63% das 
multinacionais estabelecidas no Brasil, além de ser responsável por 28% 
de toda a produção científica nacional – segundo dados de 2005. 

População 
Sua região metropolitana tem 19.949.261 habitantes o que a torna a 
sexta metrópole mais populosa do mundo.  

A cidade 

A cidade é mundialmente conhecida, e exerce significativa influência 
nacional e internacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou 
político. Conta com importantes monumentos e museus, como o Memorial 
da América Latina, o Museu da Língua Portuguesa, o MASP, o Parque 
Ibirapuera e a avenida Paulista. Também é considerada uma cidade global 
alfa, sendo a 14ª cidade mais globalizada do mundo, exercendo 
significativa influência em âmbito regional, nacional e internacional. Seu 
atual prefeito é Gilberto Kassab. 

Turismo 

O turismo na cidade de São Paulo destaca-se mais pelo turismo de 
negócios que pelo turismo recreativo. Grandes redes de hotéis cujo 
público-alvo é o corporativo estão instaladas na cidade e possuem filiais 
espalhadas em várias das suas centralidades. São mais de 550 hotéis, 
disponibilizando ao visitante mais de 50.000 quartos. Ver mais em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_de_S%C3%A3o_Paulo 

Informações úteis 

Terminal Rodoviário da Barra Funda 
Rua Mário de Andrade, n.º 664 
Tel.: (11) 3235-0322 
Terminal Rodoviário do Tietê 
Av. Cruzeiro do Sul, n.º 1.800 
Tel.: (11) 3235-0322 
Terminal Rodoviário Jabaquara 
R. dos Jequitibás, s/n.º 
Tel.: (11) 3235-0322 
Aeroporto Internacional de Guarulhos 
Rodovia Hélio Smidt, s/n, Cumbica - Guarulhos - SP  
Tel: (11) 6445-2945 
Aeroporto internacional de Congonhas 
Av. Washington Luís, s/n 
Tel: (11) 5090-9000 
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Teatro Municipal Museu Histórico do Ipiranga 

Saiba mais sobre São Paulo visitando os sites: 
http://www.spcvb.com.br/ 

http://www.metro.sp.gov.br/cultura/guia_sp/guia_sp.shtml 
http://espaber.uspnet.usp.br/espaber/?p=674#comment-104 

http://www.cidadedesaopaulo.com/lista_centros_culturais.pdf 
http://www.cidadedesaopaulo.com/lista_museus.pdf 

http://portal.prefeitura.sp.gov.br 
http://www.cidadedesaopaulo.com/noticias.asp?idMat=773 

http://www.cidadedesaopaulo.com/turismonocentro/ 
http://www.spturis.com/v6/index.php 
http://www.cidadedesaopaulo.com/ 
http://www.spturis.com/turismetro/ 

http://www.cultura.sp.gov.br 
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