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INTRODUÇÃO
Caro participante, você está prestes a receber informações importantes para sua participação
na conferência Catalisando Futuros Urbanos Sustentáveis, assim como sua estadia na cidade
de São Paulo. Você pode conferir abaixo a programação do evento:
Color legend:
Plenário conjunto

GSPC

Cidade de São Paulo

Programa Cidades Sustentáveis

Segunda-feira, 16 de setembro. Inscrição separada.
City Academy 1
City Academy 2
Planejamento
09:00–17:30
Parcerias Municipais
de Ação Climática
Público-privadas
Terça-feira, 17 de setembro. Inscrição separada.
09:00–17:30

City Academy 1
Planejamento
de Ação Climática

City Academy 2
Parcerias Municipais
Público-privadas

City Academy 3
Desenvolvimento
com Foco em Trânsito

City Academy 4
Planejamento Geográfico
e Espacial

-

City Academy 3
Desenvolvimento
Voltado para o Trânsito

City Academy 4
Planejamento Geográfico
e Espacial

Cidades Sustentáveis:
Compartilhando
Experiências de GEF 6
(14:00-18:00)

Quarta-feira, 18 de setembro. Auditório Oscar Niemeyer e Fundação Bienal.
Notas de Abertura
Troca de Parcerias entre o Banco Mundial e a Cidade de São Paulo

09:30–10:45

Performance Cultural
Intervalo
Mesa Redonda do Prefeito oferecida pela Cidade de São Paulo

11:15 – 12:45

Almoço

14:15
14:45–15:45

Cidades Sustentáveis GEF-6:
Sucessos e Lições Aprendidas

Sampa Verde

16:15–17:15

Cidades Sustentáveis GEF-6:
Sucessos e Lições

Painel de Discussões sobre
Tecnologias Sustentáveis

Intervalo

Cerimônia de Premiação Cidades
Sustentáveis. Lançamento da
Plataforma de Conhecimento e Observatório
de Inovação para Cidades Sustentáveis
Performance Cultural de Matéria Rima
Impacto do Jornalismo no
Desenvolvimento Sustentável

Quinta-feira, 19 de setembro. Fundação Bienal
09:00–10:30

Sessão Temática 1
Planejamento Geográfico e Espacial

Sessão Temática 2
Moradia Inclusiva e Acessível

Sessão Temática 3
O Papel da Gestão Pública na Geração
de Oportunidades. Ofício e Renda

Intervalo
11:00–12:30

Sessão Temática 4
Regeneração Urbana e
Desenvolvimento Fluvial

Sessão Temática 6
Planejamento Urbano: Tratando de
Desigualdades Raciais e de Gênero

Conversas durante o Almoço

12:30-14:00
14:00–15:30

Sessão Temática 5
Biodiversidade Urbana e
Contabilidade de Capital Natural

Sessão Temática 7
Financiamento de Desenvolvimento
Urbano Sustentável

Sessão Temática 8
Desenvolvimento Voltado
para o Trânsito

Sessão Temática 9
Participação Social: Caminhos para
Problemas de Administração Pública

Intervalo
Fechamento da Conferência
Resumindo pontos principais de cada sessão

16:00–16:30
Sexta-feira, 20 de setembro. Inscrição separada.
09:00–14:00

Visitas a Locais
Uma oportunidade para aprender como uma das maiores cidades do mundo está reagindo a seus desafios de sustentabilidade

INSCRIÇÕES
Inscrições ocorrerão da seguinte forma:
18 de setembro: 8:00 – 16:00 – Auditório Oscar Niemeyer
18 de setembro: 12:00 – 16:00 – Fundação Bienal, 3º andar
19 de setembro: 8:30 – 16:30 – Fundação Bienal, 3º andar
Lembre-se de trazer um documento seu com foto. Confira o mapa abaixo com as localizações
dos prédios da Fundação Bienal de são Paulo:

   
     

Confira o endereço no Google Maps:
https://goo.gl/maps/GrU19dqbnbC7Jyup9

SITE DO EVENTO
Favor acessar o site do evento www.cidadessustentaveis.org.br/conferencia2019/ para ver
a agenda, informações de contato e outras informações em suas versões mais atualizadas.

VISTO
O Visto para pessoas de nacionalidade estrangeiras é conferido
por seus respectivos consulados.
Todas as informações necessárias para requerer seu visto estão disponíveis
no Portal Consular do Ministério Brasileiro de Relações Exteriores:
www.portalconsular.itamaraty.gov.br/vistos-para-viajar-ao-brasil

AEROPORTO E TRANSPORTE:
Voos internacionais para São Paulo pousam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na cidade de
Guarulhos, localizada na área metropolitana de São Paulo. A distância entre o aeroporto e o Parque
Ibirapuera é de 31 km. O aeroporto é utilizado por grandes companhias aéreas.
Para mais informações, visite o site:
www.gru.com.br/en/institutional
Alguns voos internacionais podem pousar no Aeroporto Internacional
de Viracopos, localizado em Campinas, a 95 km da capital.
Mais informações no site:
www.viracopos.com/home.html

Transporte do aeroporto ao seu destino
pode ser feito através de taxis convencionais, disponíveis
na área de desembarque, ou por aplicativos de transporte
urbano privado, como Uber ou 99Taxi, disponíveis
na Apple Store e Google Play.
O custo do trajeto é caro devido à distância e condições
de trânsito.

LOCALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA
A conferência acontecerá, nas proximidades do Parque Ibirapuera, nos seguintes locais:
- 18 de setembro: Auditório Oscar Niemeyer e Fundação Bienal
- 19 de setembro: Fundação Bienal
- 20 de setembro: Visitas a locais: lugares a serem definidos – Com inscrição separada
Confira o endereço no Google Maps:
https://goo.gl/maps/DjxvjnxPTs2nRiZ99
O Pavilhão Coccillo Matarazzo da Fundação Bienal de São Paulo foi projetado pelo arquiteto Oscar
Niemeyer. O prédio é um verdadeiro ícone da arquitetura modernista brasileira e está listado como
sítio de Herança Histórica.
Niemeyer foi um arquiteto brasileiro muito conhecido por seu estilo modernista. Tornou-se conhecido
por seus projetos e construções em Brasília, nos anos 1950, cidade que se tornaria capital brasileira
em 1960. Recebeu o Prêmio Pritzker de Arquitetura em 1988 e alguns de seus projetos mais recentes
incluem o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (1996), o Museu Oscar Niemeyer (2002), em
Curitiba, a Cidade Administrativa de Minas Gerais (2010), o Centro Cultural Internacional Oscar
Niemeyer da Espanha (2011) e o Memorial Luiz Carlos Prestes (projeto de 2012 concluído em 2017).
Oscar Niemeyer faleceu no dia 5 de dezembro de 2012.

ACOMODAÇÕES
Algumas recomendações para sua estadia:
InterContinental São Paulo Alameda Santos, 1123 - Jardins, São Paulo - SP, 01419-001
https://tinyurl.com/yxr9tavf

Hotel Unique Av. Brigadeiro Luis Antonio, 4700 – Jardim Paulista, São Paulo – SP, 01402-002
http://www.hotelunique.com.br/

Hotel Pullman São Paulo Ibirapuera Rua Joinville, 515 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04008-011
https://tinyurl.com/y3cc296d

Hotel Gran Mercure São Paulo Ibirapuera R. Sena Madureira, 1355, Bloco 1 – Ibirapuera, São Paulo – SP, 04021-051
http://www.grandmercure.com/pt/GRAND-MERCURE-SAO-PAULO

Hampton Park São Paulo Jardins Alameda Campinas, 1213 - Jardins, São Paulo - SP, 01404-001
https://tinyurl.com/yxe9kas8

Fênix Hotel Moema Av. Lavandisca, 262 – Moema, São Paulo – SP, 04515-010
https://tinyurl.com/yyue737r

Green Place Ibirapuera R. Dr. Diogo de Faria, 1201 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04037-004
https://tinyurl.com/y5nh8msz

Hotel Ibis São Paulo Ibirapuera Av. Santo Amaro, 1411 – Vila Nova Conceição, São Paulo – SP, 04505-002
https://tinyurl.com/y43yeyw2

Por favor, faça sua reserva através de sua agência de viagens ou diretamente com os hotéis,
a menos que organizadores tenham entrado em contato diretamente com você.

TRANSPORTE PÚBLICO E ALTERNATIVAS
Você pode utilizar serviços como Uber ou 99Taxi, mas caso queira usar transporte público, há
estações de metrô disponíveis a 15 minutos de caminhada. Use o aplicativo Citymapper, disponível
na Apple Store e Google Play, para mais informações sobre transporte público em São Paulo.
Você pode utilizar alternativas como bicicletas e patinetes, que podem ser alugados através
de aplicativos como Yellow e Grin Scooters, disponíveis na Apple Store e Google Play.
Veja abaixo o mapa metroviário da cidade de São Paulo para se guiar.

METRO

IDIOMA
O idioma oficial do Brasil é o português. O país não possui uma segunda língua oficial e inglês
não é comumente falado. Nos pontos turísticos de São Paulo, algumas pessoas possuem
um certo conhecimento do idioma.
Tenha certeza de que, na conferência, durante todas as principais atividades e a maioria
das sessões temáticas, será providenciado interpretação para diversos idiomas.

TEMPO NA CIDADE DE SÃO PAULO
A cidade de São Paulo tem um tempo imprevisível. Você pode se sentir nas 4 estações do ano em
um único dia, com manhãs mais frias, tardes quentes e uma leve redução de temperatura no fim
do dia.
A temperatura deve variar entre11°C (52°F) e 22°C (72°F), mas a temperatura pode ser ainda mais
alta, já que o evento ocorrerá próximo ao começo da primavera.
Por este motivo, ter roupas para tempo
ameno e frio mediano é uma ótima opção.

FUSO HORÁRIO
O Brasil é um país que cobre uma vasta área, tendo três fusos horários. A cidade de São Paulo, no
entanto, adota o mesmo tempo que a capital, chamado “horário oficial de Brasília”, que é três
horas a menos que o Horário do Meridiano de Greenwich (GMT).

MOEDA/DINHEIRO
A moeda brasileira é o Real e sua taxa de câmbio pode
variar muito. A variação é normalmente em torno de:
• 1 dólar americano = 4 reais
• 1 Euro = 4.4 reais
Você encontra casas de câmbio monetário no aeroporto
e principais shoppings de São Paulo.
Cartões de crédito Visa, Mastercard e American
Express são aceitos nos principais hotéis,
restaurantes e shoppings da cidade.

ELETRICIDADE E TOMADAS
A voltagem na cidade de São Paulo é 110V, mas alguns hotéis possuem tomadas de 220V.
O plugue de tomada padrão brasileiro é único e diferente dos do resto do mundo. É o plugue NBR
14136, baseado no padrão internacional IEC 60906-1, com três pinos, como se pode ver na figura.
Certifique-se que seus equipamentos são compatíveis com a voltagem local.
Considere trazer um adaptador de tomada.

SERVIÇOS MÉDICOS, NÚMEROS DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA
No Brasil, serviços de saúde pública também atendem estrangeiros. É conhecido como SUS,
o Sistema Único de Saúde. Para ser atendido, você deve procurar uma Unidade de Emergência,
conhecida como UPA, ou ligue para o número 192 para contatar o Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência. É importante, no entanto, que você possua seguro de saúde de viagem.
Hospitais na área:
Público:
IAMSPE – Hospital do Servidor Público Estadual
Av. Ibirapuera, 981 – Vila Clementino, São Paulo – SP, 04038-034
Aberto 24 horas
Privado:
Unidade Ibirapuera – Hospital Israelita Albert Einstein
Av. República do Líbano, 501 – Moema, São Paulo – SP, 04501-000
Aberto 24 horas

Utilize as seguintes informações de contato em casos de emergência:
Site da Polícia Federal: http://www.pf.gov.br
Número de telefone da Polícia Militar: 190
Número de telefone da Polícia Civil: 197
Número de Telefone do corpo de Bombeiros: 193

SEGURANÇA
São Paulo é uma cidade grande, portanto evite andar,
após as 8 da noite, em ruas vazias e isoladas.
Além disso, mantenha-se atento a seus pertences
valiosos, como joias e relógios.

SAIBA MAIS SOBRE A CIDADE
São Paulo é uma cidade com inúmeras atrações. Para ajudá-lo a conhecer o melhor que a cidade
tem a oferecer, nós listamos alguns lugares para você.

AVENIDA PAULISTA
A Avenida Paulista é um dos principais centros financeiros e culturais da
cidade, o que atrai milhares de visitantes e turistas todos os dias. Além de
haver diversas opções de lojas e restaurantes, a avenida é lar do museu mais
famoso de São Paulo, o MASP, diversos cinemas e grandes livrarias.

MASP
Um dos mais importantes museus do Hemisfério Sul, o Museu de Arte de São
Paulo conta com uma coleção de aproximadamente 8 mil peças, incluindo
artistas famosos como Cândido Portinari e Anita Malfatti, e aquisições
internacionais como obras de Picasso e Van Gogh. Uma atração por si só, o
prédio é uma majestosa estrutura de concreto sustentada apenas por seus
quatro pilares vermelhos. https://masp.org.br/

PINACOTECA
Projetada em 1895, o prédio que, atualmente, abriga a Pinacoteca Estadual foi
o primeiro museu de arte de São Paulo. Naquele tempo, foi construído para ser
o Liceu de Artes e Ofícios, uma instituição que instruía técnicos e artesãos. A
arquitetura do museu em si é digna de visita. Ela permite que visitantes
apreciem obras de arte sob iluminação natural. https://pinacoteca.org.br/

TEATRO MUNICIPAL
Inspirado pela Ópera de Paris, o Theatro Municipal é uma das principais
atrações de São Paulo. Desde sua construção, em 1903, foi submetido a
diversas restaurações para modernizar a construção sem perder o glamour dos
anos 1900. O teatro exibe apresentações de escolas de dança e música e, em
dias sem performances agendadas, visitantes podem entrar no teatro para
conhecer. https://theatromunicipal.org.br/

SAIBA MAIS SOBRE A CIDADE
MERCADO MUNICIPAL
Uma das atrações turísticas mais populares do centro de São Paulo é o Mercado
Municipal de São Paulo. Com mais de 12,600 m², o mercadão, como é chamado,
reúne mercadores de todos as partes da cidade que vendem de tudo, de frutas a
temperos e bacalhau. Muita gente visita o mercado para experimentar o famoso
sanduiche de mortadela.
https://www.mercadomunicipalsp.com/

MUSEU DO FUTEBOL
A história do jogo é contada através de fotos, vídeos musicais e memorabilia.
Após assistir, ler e ver tudo sobre um dos esportes mais famosos do mundo,
visitantes têm uma chance de se tornarem jogadores profissionais. Na sala Jogo
de Corpo, visitantes podem cobrar pênalti e medir a velocidade de seus chutes.
https://www.museudofutebol.org.br/

MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO
O Museu de Arte Moderna de São Paulo localiza-se em meio ao verde do Parque
Ibirapuera e oferece a visitantes um mundo repleto de experiências, cores, formas
e obras de arte inesperadas. A Missão do MAM é tornar a arte moderna e
contemporânea acessível ao maior número de pessoas possível. As esculturas,
expostas em um jardim público, são obras de Burle Marx e permite que visitantes
experienciem parte do museu. A fachada, coberta pelo grafitti dos Gêmeos,
assegura que a coleção do MAM vai além da arte convencional.
https://mam.org.br/

PLAYLISTS DE MÚSICA BRASILEIRA
Para ajudá-lo a entrar no espírito e aprender mais sobre a cultura do país,
selecionamos algumas músicas para você escutar.
https://open.spotify.com/playlist/6pXJPaAjIa6nk59tYq91Ed?si=TivnSn__TxiwI
Wv0ywd7Zw
https://open.spotify.com/user/brasilmusicexchange/playlist/02b4ZXc397vYPi1
nAtA8u2?si=1UsU2rvxQ0O-Ja2AjL3sbg

