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MIRANTE 9 DE JULHO / MIRA 
Horários: 10h00
Atrativos: Mirante 9 de Julho
Valores: Gratuito

DESCRIÇÃO

O mirante foi construído junto com o tú-
nel que passa pela avenida 9 de Julho e ambos 
foram inaugurados em 1938. Infelizmente ficou 
abandonado durante 76 anos, porém, em 2015 o 
centro cultural foi aberto com o intuito de ocupar 
este espaço público em “desuso” para disseminar 
arte, cultura, história, lazer, gastronomia e enfins, 
sejam para turistas ou moradores locais. A partir de 
Agosto de 2019 o Mirante (agora nomeado MIRA) 
passou a ser gerido por novas mãos e nesta nova 
fase algumas novidades vem ai, como: Restauran-
te urbano (foco na comida brasileira), cafeteria, es-
paço coworking (espaço e internet gratuitos), área 
de reuniões, exposições e cinema. O MIRA tem fá-
cil acesso às linhas de metrô linha verde (Trianon-
-MASP - Av. Paulista). Você pode conhecer mais 
sobre a programação deste espaço visitando as 
redes sociais: @mirantemira

mailto:https://www.instagram.com/mirantemira/?subject=
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SESC PAULISTA 
Horários: 10h30
Atrativos: SESC Paulista
Valores: Gratuito

DESCRIÇÃO

O Sesc Avenida Paulista é um centro de cul-
tura e lazer localizado na Avenida Paulista. Corpo, 
tecnologia e arte são seus principais objetivos, sen-
do assim, o prédio abriga e oferece programações, 
como: oficinas, cursos, apresentações, shows, ex-
posições, artes cênicas e visuais, literatura, etc. A 
unidade conta com uma comedoria e um café com 
preços acessíveis, no mesmo andar (17º andar) há 
também um agradável mirante oferecendo uma vis-
ta 360 graus da cidade.
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EDIFÍCIO MARTINELLI 
Horários: 11h20
Atrativos: Edifício Martinelli
Valores: Gratuito

DESCRIÇÃO

O Edifício Martinelli está localizado no Triân-
gulo/Centro de São Paulo (R. São Bento nº 405; Av. 
São João nº 35 e R. Libero Badaró nº 504). Possui 
este nome, pois, foi idealizado pelo imigrante ita-
liano Giuseppe Martinelli. Inaugurado em meados 
de 1930 o edifício possui 105 (cento e cinco) me-
tros de altura e 30 (trinta) andares; impressionava 
a todos não só pelas dimensões como pela rica 
ornamentação e luxuoso acabamento sendo con-
siderado na época o maior arranha-céu da América 
Latina. Durante décadas o prédio fora abandonado 
e esquecido, no entanto, em 1979 foi reinaugura-
do, sendo ocupado por diversas repartições muni-
cipais, como: Emurb e a Cohab, além de possuir 
várias lojas no piso térreo. Atualmente é possível 
fazer visitas monitoradas ao edifício diariamente 
(11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30 
e 19h30) e gratuitamente; é necessário a chegada 
com antecedência de 30 minutos e com o máximo 
de 15 PAX por visita. Visita as 14h30 / duração 1h.
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EDIFÍCIO MATARAZZO 
Horários: 13h05
Atrativos: Edifício Matarazzo
Valores: Gratuito

DESCRIÇÃO

O grandioso e imponente Edifício Matara-
zzo está localizado no Vale do Anhangabaú junto 
ao Viaduto do Chá. Aberto no final da década de 
1930 apresenta este nome, pois, foi propriedade de 
Francisco Matarazzo Jr. sendo também a sede de 
uma das indústrias da família. Já foi chamado de 
“Banespinha” por ter pertencido a uma das sedes 
do Banco do Estado de São Paulo (até 2003), hoje 
o edifício abriga a sede da Prefeitura de São Paulo. 
O edifício possui 14 (quatorze) andares e em seu 
terraço acomoda um esplêndido jardim com apro-
ximadamente 400 espécies vegetais, um pequeno 
lago com carpas e três incríveis mirantes, sendo 
possível realizar visitas monitoradas diariamente 
(14h30 e 16h30) e gratuitamente; é necessário a 
chegada com antecedência de 1h15 minutos e com 
o máximo de 10 PAX por visita. Chegada às 15h50 
/ visita 16h30 / duração 1h.
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FAROL SANTANDER
-ALTINO ARANTES- 

Horários: 15h45
Atrativos: Farol Santander | Altino Arantes
Valores: R$ 25,00 (inteira) e R$ 12,50 (meia)

DESCRIÇÃO

“Construído para relembrar o passado, mar-
car o presente e iluminar o futuro” o Farol Santan-
der está localizado no centro de São Paulo ao lado 
do Mosteiro de São Bento. Foi construído a partir 
de 1939 para abrigar a sede do Banco do Estado 
de São Paulo. O edifício foi inspirado na arquitetura 
do Empire State (NY). Com 35 andares e 161 me-
tros de altura, é considerado o 3º (terceiro) arranha-
-céu mais alto da cidade. Em 2000, o prédio foi in-
corporado ao patrimônio do Grupo Santander, que 
comprou o Banespa. Já em 2014, houve o tomba-
mento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio His-
tórico (Condephaat). No Farol Santander é possível 
encontrar exposições (acervo fixo ou limitado) que 
contam sobre a história do prédio e da cidade de 
São Paulo, tótens que simulam a abertura de conta 
bancária (como era feito em 1940), mobília (mesas, 
cadeiras, tapetes, etc.) usada nas reuniões da di-
retoria do Banespa, pista de skate, exposições de 
arte imersiva (artistas nacionais e internacionais) e 
por fim um mirante acompanhado de uma cafeteria, 
onde é possível contemplar a cidade a uma altura 
de 160 metros. Chegada às 12h00 / duração 1h40.
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TERRAÇO ITÁLIA
Horários: 17h35
Atrativos: Terraço Itália
Valores: R$ 30,00

DESCRIÇÃO

Em 1948 Evaristo Comolatti desembarcou 
em Santos, pois, a Itália enfrentava seu período 
pós-guerra e consequentemente poucas eram as 
oportunidades de progresso. Já em São Paulo, ao 
longo dos anos, Evaristo fundou empresas que for-
maram o Grupo Comolatti (segmento automotivo). 
Em um dia comum visitou às obras do edifício Itália 
e impressionou-se diante das dimensões da estru-
tura daquele prédio, deparando-se com uma vista 
deslumbrante da cidade que o acolhera; então de-
cidiu presentear a cidade instalando ali um luxuoso 
restaurante, dando início imediato as obras em 29 
de setembro de 1967. O Terraço Itália Restaurante, 
até hoje é um cartão de visita da cidade, o mais 
sofisticado complexo de lazer, gastronomia e even-
tos, com variedade para receber almoços, jantares, 
eventos sociais e corporativos, além de progra-
mações musicais em estilos clássicos e eruditos. 
Em seus 50 (cinquenta) anos de história, mantém 
intacto o alto padrão de seus serviços prestados. 
Possui 4 (quatro) principais espaços: Sala Nobre, 
Sala São Paulo, Sala Panorama e Bar. Ademais é 
possível visitar o seu famigerado terraço no valor 
de R$ 30,00 com direito a um drinque free. Chega-
da às 17h / duração 1h.
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T0KYO 東 京

Horários: 18h40
Atrativos: T0KYO 東 京
Valores: Quartas e Quintas antes das 21h (R$ 
0) após R$ 25,00 (seco), R$ 90,00 consumação 
/ Sextas e Sábados antes das 20h (R$ 0), após 
R$ 40,00 (seco), R$ 90,00 consumação

DESCRIÇÃO

Tokyo está localizada na Rua Major Sertório 
nº 110, há 5 (cinco) minutos do metrô República 
(Linha 3 - Vermelha). Ocupada por um prédio mo-
derno e tombado, possui 9 (nove) andares sendo 
concebido pelo arquiteto Oswaldo Arthur Bratke em 
1949. Para o nosso By-Night escolhemos a balada 
Tokyo que possui um ambiente multifacetado, com 
inúmeras opções de lazer e entretenimento, como: 
Mirante, bar, karaokê, restaurante, exposições, ci-
nema, teatro, design, tattoo, pista de dança com 
vista para o Edifício Copan e Edifício Itália, etc.
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ROTEIRO / HORÁRIOS / TEMPO 
DE PERCURSO / VALORES, ETC:

Mirante 9 de Julho
Chegada: 10h00

Saída: 10h20
(Percurso até o SESC 10min)

SESC
Chegada: 10h30

Saída: 11h00
(Percurso até Edifício Martinelli 20min)

Edifício Martinelli
Chegada: 11h20

12h às 13h - Visita
(Percurso até Matarazzo 5min)

Edifício Matarazzo Chegada: 13h05
14h30 às 15h30 - Visita

(Percurso até Farol Santander 9min)

Farol Santander
Chegada: 15h45

Saída: 17h15
(Percurso até Terraço Itália - a pé 7 min - embarcar 

na Sé e descer na República)

Terraço Itália
Chegada: 17h35

Saída: 18h35
(Percurso até Tokyo 3min)

Tokyo 東 京
Chegada: 18h40

Saída: ...

Total de passagens: R$ 8,60

Valor atrativos: R$ 55,00


