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Consulte este calendário, saiba mais e organize-se para aproveitar os eventos e programas que acontecem durante 
todo o ano nesta metrópole antenada, que vibra, se antecipa às tendências e, cada vez mais, firma-se como grande 
pólo de cultura e conhecimento do País. Constate que a cidade é um destino de negócios consagrado. São mais de 
90 mil eventos, por ano. Das grandes feiras que ocorrem no país, 75% têm sede aqui. Mas a cidade não é apenas a 
capital de negócios na América Latina, a cidade é também o maior centro de entretenimento da região. São mais 
de 260 salas de cinema, 160 teatros, mais de 40 centros culturais e 110 museus, além de inúmeras casas notur-
nas para algumas das noites e baladas mais agitadas do planeta. Sem falar nas compras – 45 shopping centers e 
dezenas de ruas de comércio especializado. E na gastronomia, mais de 12 mil restaurantes, com 52 especialidades 
de cozinha de todas as partes do mundo. E quando vier a negócios, para uma feira, congresso ou convenção, fique 
mais um dia e deixe São Paulo e toda a sua gama de opções surpreender você. Por motivos assim, descobrir e viven-
ciar esta metrópole, repleta de conhecimento, tendências, cheiros, cores e sabores, é uma chance imperdível e uma 
experiência única. Permita-se seduzir pela diversidade cultural desta cidade gentil, que agrada a todos os gostos. 
Você vai sentir como é bom ser paulistano. “Deixe São Paulo surpreender você” -  
Visite: www.cidadedesaopaulo.com e www.fiquemaisumdia.com.br

Check this calendar regularly for information that will allow you to organize your schedule to take advantage of the 
events and activities that take place throughout the year in this vibrant, and trend-setting metropolis  that, with 
each passing day, it is being recognized as the center for culture and knowledge in Brazil.  São Paulo is a consoli-
dated business travel destination and in fact, over 90,000 events are held here each year.  
Of the major fairs that take place in the country 75% are held here. But we are not only the business capital of Latin 
America, we are also a major entertainment center. We have more than 260 cinemas, 160 theaters, more than 40 
cultural centers and more than 110 museums, as well as countless exciting nightclubs. Not to mention shopping 
– with 45 shopping malls and dozens of specialty streets. And gastronomy – there are more than 12 thousand 
restaurants with 52 kinds of cuisine from every part of the world. And when visiting the city on business or for a 
convention, congress or trade fair, stay an extra day and let São Paulo and its amazing array of options surprise you. 
For these reasons, it’s very worth your while to discover this metropolis, full of learning, trends, aromas and colors. 
We are sure that São Paulo will surprise you. Let yourself be seduced by the cultural diversity of this gentle city, that 
pleases all kinds of tastes. You’ll get a better understanding of what it is to be a paulistano. “Let this city surprise 
you!” – visit: www.cidadedesaopaulo.com and www.fiquemaisumdia.com.br

Consulta este calendario, aprende más y organízate para aprovechar los eventos y programas que ocurren durante 
el año todo en esta metrópoli moderna, que vibra, se anticipa a las tendencias y, a cada día más, se afirma como un 
gran polo de cultura y conocimiento en Brasil. Comprueba que la ciudad es un destino de negocios consagrado. Son 
más de 90 mil eventos por año. 
De las grandes ferias que ocurren en el País, 75% tienen su sede aquí. Pero no somos apenas la capital de los nego-
cios de América Latina, también somos un gran centro de entretenimiento. Son más de 260 cines, 160 teatros, más 
de 40 centros culturales y más de 110 museos, aparte de innumerables casas nocturnas para una de las noches 
más agitadas del planeta. Sin hablar de compras – con 45 shoppings y decenas de calles de comercio especiali-
zado. Y en gastronomía – hay más de 12 mil restaurantes, con 52 tipos de cocina de todas partes del mundo. Y 
cuando vienes a negocios, para una feria, congreso o convención, quédate un día más y deja São Paulo y toda su 
gama de opciones sorprenderte. Por motivos así, vale la pena descubrir esta metrópolis, repleta de conocimiento, 
tendencias, aromas y colores. Estamos seguros de que São Paulo te va a sorprender. Déjate seducir por la diversidad 
cultural de esta ciudad gentil que a agrada a todos los gustos. Vas entender mejor lo que es ser paulistano. “¡Deja 
que esta ciudad te sorprenda!” – visite: www.cidadedesaopaulo.com y www.fiquemaisumdia.com.br
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ViVa TUdO qUe a cidade de SãO PaUlO OfeRece
cUlTURa, enTReTenimenTO, mOda, TendÊnciaS, eVenTOS, BaladaS, cOmPRaS, cOnhecimenTO, diVeRSidade.

enjOy all ThaT The ciTy Of SãO PaUlO haS TO OffeR
CuLturE, ENtErtAiNmENt, FAShiON, trENDS, EVENtS, NightLiFE, ShOPPiNg, EDuCAtiONAL ACtiVitiES, DiVErSitY.

ViVe TOdO lO qUe la ciUdad de SãO PaUlO Te OfRece
CuLturA, ENtrEtENimiENtO, mODA, tENDENCiAS, EVENtOS, ViDA NOCturNA, COmPrAS, CONOCimiENtO, DiVErSiDAD.
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jUlhO

cenTRO de VanGUaRda e cOnhecimenTO.
Cidade antenada e geradora de tendências, 

São Paulo sempre esteve na vanguarda dos 
grandes movimentos culturais que mudaram 

comportamentos e costumes, como, por 
exemplo, a Semana de Arte Moderna de 1922, 

o primeiro passo do modernismo no Brasil.  
A ousadia da capital paulista também pode 
ser encontrada nos projetos arquitetônicos 

da cidade, seja no Museu de Arte de São Paulo 
(Masp), projetado pela italiana Lina Bo Bardi, 

ou ainda no novíssimo hotel Unique, de Ruy 
Ohtake. Na área de ensino e pesquisa, a  

Universidade de São Paulo (USP) aparece 
entre as 100 melhores universidades  

públicas do mundo e no ranking anual do 
jornal britânico “The Times” como a primeira 

da América do Sul.

SÃO PAULO É VANGUARDA
Onde PaSSeaR – O Memorial da América Lati-

na, de Oscar Niemeyer, além de sua arquitetu-
ra única, cumpre uma importante função 

social. Ele foi idealizado para ser um espaço 
de integração e informação dos países latino-

americanos, suas raízes e culturas.
Onde cOmeR – Nos restaurantes de comida 

contemporânea, é possível experimentar  
sabores únicos, fruto das criações dos mais 

ousados e premiados chefs da cidade.
Onde cOmPRaR – As galerias de arte da 

região dos Jardins ou as lojas de design da 
Vila Madalena apresentam as mais recentes 

tendências em arte e decoração.
Onde aPRendeR – A cidade de São Paulo 

abriga o Museu da Língua Portuguesa, o 
primeiro voltado exclusivamente a esse 

idioma no mundo. Localizado na Estação da 
Luz, é um museu interativo, que tem como 

principais temas, além do idioma, a literatura 
e a história.

JULY – JULIO
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fRancal - 40ª feiRa inTeRnaciOnal de calÇadOS, 
aceSSÓRiOS de mOda, mÁqUinaS e cOmPOnenTeS
FrANCAL - 40th iNtErNAtiONAL ShOES, FAShiON ACCESSOriES, 
mAChiNES AND COmPONENtS FAir
FrANCAL - 40ª FEriA iNtErNACiONAL DE CALZADOS, ACCESOriOS 
DE mODA, mÁQuiNAS Y COmPONENtES
daTa/daTe/fecha: 1 a 4/7
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Francal Feiras
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão de Exposições Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 1.209
fOne/PhOne/Tel: (11) 6226-3100
SiTe: www.feirafrancal.com.br
e-mail: feiras@francal.com.br
OBSeRVaÇõeS: A Francal, maior feira de moda e negócios do 
setor em toda América Latina, é o evento mais importante do 
ano para os fabricantes brasileiros junto ao mercado interno e 
o melhor cenário para as relações comerciais com o mercado 
internacional.

SimPÓSiO linGUaGem: TeSTeS PaRa aValiaÇãO dOS 
diSTúRBiOS e eSTUdOS de caSOS de RecUPeRaÇãO da 
fUnÇãO 
SYmPOSium LANguAgE: tEStS tO ASSESS DiSOrDErS AND ASE 
StuDiES OF rECOVErY OF FuNCtiON 
SimPOSiO iDiOmA: PruEBAS PArA EVALuAr LOS trANStOrNOS Y 
StuDiOS DE CASO DE rECuPErACióN DE LA FuNCióN
daTa/daTe/fecha: 04/07
lOcal/VenUe/lOcal: (a definir)
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Memc Assesso-
ria em Eventos
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 4242-2595
e-mail: memc@memc.com.br
SiTe: www.memc.com.br

ReciclamaiS SOUTh ameRican exPO
rECiCLAmAiS SOuth AmEriCAN ExPO
rECiCLAmAiS SOuth AmEriCAN ExPO
daTa/daTe/fecha: 06 a 08/07

lOcal/VenUe/lOcal: Expo Center Norte
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rua José Bernardo Pinto, 
333
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Revista Recicla-
Mais
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 3814-0227
e-mail: reciclamais@reciclamais.com
SiTe: www.reciclamais.com
deScRiÇãO dO eVenTO: Feira internacional para os remanufat-
uradores de cartuchos para impressora representa, hoje em 
dia, uma grande central de soluções integradas e é reconhec-
ida como a feira mais importante do setor realizada no Brasil 
e no mundo.

 inTeRTOOlinG BRaSil 2009 – feiRa e cOnGReSSO 
inTeRnaciOnal de TecnOlOGia de feRRamenTaS
iNtErNAtiONAL tEChNOLOgY ExhiBitiON AND CONFErENCE 
FEriA Y CONgrESO iNtErNACiONAL DE tECNOLOgíA DE hEr-
rAmENtALES
daTa/daTe/fecha: 07 a 10 /07
lOcal/VenUe/lOcal: Expo Center Norte
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn:Rua José Bernardo Pinto, 333 
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Messe Brasil 
Feiras e Promoções Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (47) 3451-3000
e-mail: feiras@messebrasil.com.br
SiTe: www.intertooling.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A Intertooling Brasil tem o objetivo de 
reunir o segmento brasileiro de ferramentais para mostrar ao 
mercado nacional e internacional toda a capacidade e com-
petência dos nossos profissionais do segmento de ferramen-
tais. O evento tem um perfil de atrair um público altamente 
técnico, fato que proporciona aos seus participantes maior 
eficácia nos negócios e respostas mais diretas às oportuni-
dades apresentadas.

GeOBRaSil SUmmiT – 10º cOnGReSSO e feiRa inTeRnaciOnal 
de GeOinfORmaÇãO 
10th iNtErNAtiONAL gEOiNFOrmAtiON CONgrESS AND ExhiBitiON 

Museu de Arte Moderna
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10º CONgrESO Y FEriA iNtErNACiONALES DE gEOiNFOrmACióN
daTa/daTe/fecha: 14 a 16 /7
lOcal/VenUe/lOcal:Centro de Convenções Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5 - Jabaquara
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Reed Exhibitions 
Alcantara Machado S/A
e-mail:info@geobr.com.br
SiTe: www.geobr.com.br

fRancal 2009 – 41ª feiRa inTeRnaciOnal de calÇadOS, 
aceSSÓRiOS de mOda, mÁqUinaS e cOmPOnenTeS 
41St iNtErNAtiONAL ShOES, FAShiON ACCESSOriES, mAChiNES 
AND COmPONENtS 
41ª FEriA iNtErNACiONAL DE CALZADOS, ACCESOriOS DE mODA, 
mÁQuiNAS Y COmPONENtES
daTa/daTe/fecha:14 a 17/7
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão de Exposições  Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn:  Francal Feiras e 
Empreendimentos Ltda
fOne/PhOne/Tel: (11) 2226-3100
e-mail: atendimento@francal.com.br
SiTe: www.feirafrancal.com.br/2009
deScRiÇãO dO eVenTO: Maior feira de moda e negócios do 
setor em toda a América Latina, a Francal é o evento mais 
importante do ano para os fabricantes brasileiros junto ao 
mercado interno e o melhor cenário para as relações comer-
ciais com o mercado internacional. Consolidada como a mais 
internacional feira do continente americano, destes segmen-
tos, pelo grande volume de compradores internacionais que 
vêm ao Brasil em busca de qualidade e do design brasileiro.

34º WORld cOnGReSS WSaVa, 34º cOnGReSSO mUndial 
PaRa VeTeRinÁRiOS de PeqUenOS animaiS, 30º cOnGReSSO 
BRaSileiRO da ancliPeVa (cBa) e 9º cOnGReSSO PaUliSTa 

de VeTeRinÁRiOS de PeqUenOS animaiS (cOnPaVePa) 
34th WOrLD CONgrESS WSAVA, 34th ANNuAL WOrLD SmALL 
ANimAL VEtEriNArY ASSOCiAtiON CONgrESS, 30th ANCLiPEVA 
(CBA) BrAZiLiAN CONgrESS AND 9th PAuLiStA SmALL ANimAL 
VEtEriNArY ASSOCiAtiON CONgrESS
34º WOrLD CONgrESS WSAVA, 34º CONgrESO ANuAL muNDiAL 
DE VEtEriNAriOS DE PEQuEñOS ANimALES, 30º CONgrESO 
BrASiLEñO DE ANCLiPEVA (CBA) Y 9º CONgrESO PAuLiStA DE 
VEtEriNAriOS DE PEQuEñOS ANimALES
daTa/daTe/fecha: 21 a 24 /7
lOcal/VenUe/lOcal: Hotel Transamérica
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida das Nações Unidas, 18.591
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn:  Nielsen Business 
Media Brasil
fOne/PhOne/Tel: (11) 4613-2019
e-mail: ana.elia@nielsen.com
SiTe: www.wsava2009.com
DeScRiÇãO dO eVenTO: O Congresso Mundial WSAVA acontece 
todos os anos em um continente diferente e é realizado por 
um membro do WSAVA (Associação Mundial de Veterinários 
de Pequenos Animais). Será realizado pela ANCLIPEVA Brasil 
(Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos 
Animais) e organizado pela Nielsen Business Media Brasil.

fiPan 2009 – 20ª feiRa inTeRnaciOnal de PanificaÇãO, 
cOnfeiTaRia e dO VaRejO indePendenTe de alimenTaÇãO
FiPAN 2009 – 20th iNtErNAtiONAL FAir FOr BAkErY, CONFEC-
tiONErY AND thE iNDEPENDENt rEtAiL FOOD
FiPAN 2009 – 20ª FEriA iNtErNACiONAL DE PANADEríA, 
CONFitEríA Y EL iNDEPENDiENtE DE VENtA AL POr mENOr DE 
ALimENtOS
daTa/daTe/fecha: 21 a 24 /7
lOcal/VenUe/lOcal: Expo Center Norte
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rua José Bernardo Pinto, 333
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Associação dos 
Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo
fOne/PhOne/Tel: (11) 3159-4223

Edifício COPAN
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e-mail: fipan@fipan.com.br
SiTe: www.fipan.com.br

7º PeT SOUTh ameRica – feiRa inTeRnaciOnal de 
PROdUTOS e SeRViÇOS PaRa a linha PeT e VeTeRinÁRia
7th iNtErNAtiONAL trADE ShOW tO thE LAtiN AmEriCA PEt 
iNDuStrY
7ª FEriA iNtErNACiONAL DE PrODuCtOS Y SErViCiOS DE LA 
LiNEA PEt Y VEtEriNAriA
daTa/daTe/fecha: 22 a 24/7
lOcal/VenUe/lOcal: (Não definido)
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Nielsen Business 
Media Brasil
fOne/PhOne/Tel: (11) 4613-2019
SiTe: www.petsa.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A maior e principal feira anual inter-
nacional de produtos e serviços para a linha pet e veterinária 
da América Latina, é a melhor oportunidade para entrar em 
contato com as milhares de empresas do setor no Brasil e 
América Latina. O público é 100% profissional, que garante q 
qualidade e o resultado do evento.

SeRiGRafia SiGn 2009 – 19ª feiRa inTeRnaciOnal de 
mÁqUinaS, eqUiPamenTOS e PROdUTOS PaRa SeRiGRa-
fia e SinaliZaÇãO
SErigrAFiA SigN 2009 – iNtErNAtiONAL FAir FOr mAChiNErY, 
EQuiPmENt AND PrODuCtS FOr SCrEENPriNtiNg AND SigNS
SErigrAFiA SigN 2009 – 19ª FEriA iNtErNACiONAL DE mAQui-
NAriA, EQuiPOS Y PrODuCtOS PArA LA SErigrAFíA Y SigNOS
daTa/daTe/fecha:  22 a 25/7
lOcal/VenUe/lOcal: Expo Center Norte
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rua José Bernardo Pinto, 333
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Grupo Sertec
fOne/PhOne/Tel: (11) 2941-3400
e-mail: gruposertec@gruposertec.com.br
SiTe: www.gruposertec.com.br/eventos-serigrafia-sign.asp
deScRiÇãO dO eVenTO: Palco dos lançamentos das novas 
tecnologias dos segmentos, a grande procura por mais e mais 
visitantes, todos os anos, consolida a importância da feira e 
consagra seu crescimento a cada edição, sempre trazendo 
novidades para complementar as necessidades do mercado.

 BiO BRaZil faiR 2009 – 5ª feiRa inTeRnaciOnal de 
PROdUTOS ORGânicOS e aGROecOlOGia
5th iNtErNAtiONAL OrgANiCS AND AgrOECOLOgY FAir 
5ª FEriA iNtErNACiONAL DE PrODuCtOS OrgÁNiCOS Y Agr-
OECOLOgíA
daTa/daTe/fecha: 23 a 26 de julho de 2009
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão da Bienal – Parque do Ibi-
rapuera
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Pedro Álvares 
Cabral, s/n
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Francal – Feiras 
e Empreendimentos Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 2226-3100
e-mail: feiras@francal.com.br
SiTe: www.biobrazilfair.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A Bio Brazil Fair nasceu da neces-
sidade do setor de realizar um grande evento, com a missão 

fundamental de geração de negócios, abertura de novas 
fronteiras e troca de conhecimentos. Durante a feira realizam-
se palestras técnicas, Fórum Latino Americano de Agricultura 
Orgânica e Sustentável, reunindo nomes importantes do setor, 
profissionais do mercado e autoridades, discutindo o futuro 
deste mercado.

 naTURal Tech 2009 – 5ª feiRa inTeRnaciOnal de 
alimenTaÇãO SaUdÁVel, PROdUTOS naTURaiS e Saúde 
5th iNtErNAtiONAL NAturAL PrODuCtS, FOOD AND hEALthY 
FAir 
5ª FEriA iNtErNACiONAL DE PrODuCtOS NAturALES, ALimENt-
ACióN SALuDABLE Y SALuD
daTa/daTe/fecha: 23 a 26 de julho de 2009
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão da Bienal – Parque do Ibi-
rapuera
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Pedro Álvares 
Cabral, s/n
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Francal – Feiras 
e Empreendimentos Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 2226-3100
e-mail: feiras@francal.com.br
SiTe: www.naturaltech.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A Natural Tech é um evento especial-
mente desenvolvido para lançar e promover os mais recentes 
estudos e lançamentos em alimentos funcionais e saudáveis, 
fisioterápicos, nutracêuticos, suplementos alimentares, 
produtos naturais, diet e light, cosmecêuticos e medicina 
complementar. Seu objetivo comercial e tecnológico vem de 
encontro com a tendência de crescimento de mercado verifi-
cada pelas indústrias do setor.

 exPO mUndO da BOla 2009 
2009 WOrLD ExPO OF thE BALL 
2009 ExPOSiCióN muNDiAL DE LA BOLA
daTa/daTe/fecha: 29 de julho a 02 de agosto de 2009
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão de Exposições  Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 
1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: SPE EXPO Mundo 
da Bola Promotora de Eventos Ltda

 feiRa da GeSTanTe, BeBÊ e cRianÇa 
PrEgNANt WOmEm, BABY AND ChiLD FAir 
FEriA DEL gEStANtE, BEBé Y NiñO
daTa/daTe/fecha: (fim do mês de julho)
lOcal/VenUe/lOcal: Expo Center Norte
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rua José Bernardo Pinto, 
333
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Fixa Promotora
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 5084-6199
e-mail: feiradobebe@terra.com.br
SiTe: www.feiradobebe.com.br/sp

 31º Sendai TanaBaTa maTSURi – feSTiVal daS eS-
TRelaS 
31St SENDAi tANABAtA mAtSuri – FEStiVAL OF StArS
 31º SENDAi tANABAtA mAtSuri – FEStiVAL DE LAS EStrELLAS
daTa/daTe/fecha: (a definir)
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lOcal/VenUe/lOcal: Praça da Liberdade e Ruas Adjacentes
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Acal e Associ-
ação Miyagui Kenjin-Kai
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 3208-5090
e-mail: acalliberdade@terra.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: Apresentação de danças folclóricas 
orientais, taikô (tambores), show musical, karaokê, oficinas e 
origami (dobraduras de papel), kirigami (arte de papéis corta-
dos), shodô (caligrafia japonesa), sumiê (pintura japonesa), 
etc.

 SãO PaUlO faShiOn Week – 2ª ediÇãO 
SãO PAuLO FAShiON WEEk - 2ND EDitiON 
SãO PAuLO FAShiON WEEk – 2ª EDiCióN
daTa/daTe/fecha: (a definir)
Organização/Organization/Organización: São Paulo Fashion 
Week
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cUlinÁRia Vai dO exÓTicO aO TRadiciOnal.  
Quem nunca experimentou um kimchi e nem 

sabe o que é bastrmá não pode deixar de con-
hecer essas duas iguarias encontradas em 

poucos lugares do Brasil. Imergir nos restau-
rantes de culinária tradicional em São Paulo 
já é uma experiência única. Descobrir novos 

sabores, então, é muito melhor. A cidade 
dispõe de mais de 12,5 mil restaurantes, rep-
resentando 52 tipos de culinárias diferentes. 

Em tempo: kimchi é uma deliciosa acelga 
temperada de origem coreana e bastrmá é a 

saborosa carne seca armênia.

SÃO PAULO É GASTRONOMIA
Onde PaSSeaR – O Mercado Municipal oferece 

enorme variedade de produtos, que incluem 
desde temperos e frutas exóticas a uma 

grande variedade de vinhos. O destaque fica 
para o pastel de bacalhau e o sanduíche de 

mortadela. A arquitetura do mercado e seus 
vitrais tornam o passeio ainda mais agradável.
Onde cOmeR – A grande variedade de restau-
rantes de qualidade e de diferentes culinárias 

torna a escolha difícil. As festas das comuni-
dades, principalmente a italiana, oferecem 

boa comida, aliada a música e diversão. 
A mais tradicional é a da Nossa Senhora 

Achiropita, que ocorre no Bixiga nos fins de 
semanas de agosto.

Onde cOmPRaR – A Rua Paula Souza, próxima 
ao Mercadão, é o paraíso dos chefs, profis-

sionais ou amadores.
Onde aPRendeR – A cidade tem várias esco-

las de culinária com cursos rápidos que en-
sinam da alta gastronomia às comidas mais 
rotineiras e tipicamente brasileiras, como o 

“arroz com feijão”.

AUGUST – AGOSTO

©
 A

nd
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7º cOnGReSSO de ReciclaGem em OfTalmOlOGia da USP
7º uSP CONgrESS ON OPhthALmOLOgY uPDAtE
7º cOnGReSO de acTUaliZaciÓn en OfTalmOlOGia de la USP
daTa/daTe/fecha: 01/08 e 02/08
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Convenções Rebouças
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Av. Rebouças, 600
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Instituto de 
Oftalmologia J. Britto / Agência Creative Solution
fOne/PhOne/Tel: (11) 5575-0254
e-mail: atendimento@creativesolution.com.br 
SiTe: www.congressousp.com.br 

exPO mUndO da BOla 2009
2009 WOrLD ExPO OF thE BALL
2009 exPOSiciÓn mUndial de la BOla
daTa/daTe/fecha: 29 de julho a 02 /8
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão de Exposições  Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: SPE EXPO Mundo 
da Bola Promotora de Eventos Ltda

8º cOnGReSSO BRaSileiRO de aGRiBUSineSS 
AgriBuSiNESS BrAZiLiAN CONgrESS
8th AgriBuSiNESS BrAZiLiAN CONgrESS
8º cOnGReSO BRaSileñO de aGROneGOciOS
daTa/daTe/fecha: Agosto de 2009 (dia ainda não definido)
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Convenções do WTC Hotel
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida das Nações Unidas, 12.559
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Associação 
Brasileira de Agribusiness / Wenter Eventos
fOne/PhOne/Tel: (11) 3285-3100
e-mail: abag@abag.com.br e/ou comunicacao@abag.com.br
SiTe: www.abag.com.br

BRaZil PROmOTiOn – 7ª feiRa de PROdUTOS e SeRViÇOS 
PROmOciOnaiS, BRindeS e PReSenTeS cORPORaTiVOS 
BrAZiL PrOmOtiON - 7th FAir OF PrOmOtiONAL PrODuCtS, 
giFtS AND COrPOrAtE giFtS 
 BRaZil PROmOTiOn - 7ª feRia de PROdUcTOS de PROmOciÓn, 
ReGalOS y ReGalOS de emPReSa
daTa/daTe/fecha: 04 a 06 /8
lOcal/VenUe/lOcal: Transamérica Expo Center
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn:  Avenida Dr. Mário Villas Boas 
Rodrigues, 387
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Forma Editora Ltda
fOne/PhOne/Tel: (11) 3723-5200
e-mail: marketing@freeshop.com.br
SiTe: www.brazilpromotion.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: O evento apresenta as principais novi-
dades e lançamentos do ano em serviços e produtos promo-
cionais, brindes, produtos corporativos, produtos e serviços 
para a realização de eventos, soluções para merchandising 
no ponto-de-venda, serviços de marketing, serviços gráficos, 
empresas de licenciamento de marcas e personagens.

mOVimaT – 14º SalãO da lOGíSTica, mOVimenTaÇãO, 
aRmaZenaGem, TRanSPORTe e emBalaGem de maTe-
RiaiS
mOVimAt – 14th LOgiStiCS, hANDLiNg, StOrAgE, trANSPOrtA-
tiON AND PACkAgiNg mAtEriALS trADE ShOW
mOVimaT – 14º SalÓn de la lOGíSTica, maniPUlaciÓn, alma-
cenamienTO, TRanSPORTe y emBalaje de maTeRial
daTa/daTe/fecha:  04 a 07/8
lOcal/VenUe/lOcal: Expo Center Norte
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rua José Bernardo Pinto, 333
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn:  Imam Feiras e 

Restaurante 
Fasano ©

 R
Al

ex
an

dr
e 

Di
ni

z

semestre_2_2009.indd   10 4/12/2008   12:53:13



AG
OS

TO
/A

UG
US

T/
AG

OS
TO

11www.cidadedesaopaulo.com

Promoções Ltda
fOne/PhOne/Tel: (11) 5575-1400
e-mail: comercial@imam.com.br
SiTe: www.imam.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A Movimat oferece uma pesquisa 
abrangente do desenvolvimento e tendências na gestão e 
controle do fluxo de materiais. Reúne todos os produtos e 
serviços relacionados à logística, processos e alternativas 
e os apresenta convenientemente em um único local. Você 
encontrará usuários, consultores, integradores e todos os 
envolvidos nas decisões de compra de tecnologia, produtos e 
serviços de logística. 

cOnGReSSO de eSTéTica 2009
2009 ESthEtiCS CONgrESS
2009 cOnGReSO de eSTéTica 
daTa/daTe/fecha: 06 a 09 /8
lOcal/VenUe/lOcal: Palácio das Convenções do Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Fagga Promoção 
de Eventos S/A
fOne/PhOne/Tel: (21) 3521-1500
SiTe: www.congressoestetica.com.br

PhOTOimaGeBRaSil – 16ª feiRa inTeRnaciOnal de 
imaGem 
16th iNtErNAtiONAL FAir OF imAgE
16ª feRia inTeRnaciOnal de imaGen
daTa/daTe/fecha: 11 a 14 /8
lOcal/VenUe/lOcal:Centro de Exposições imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos imigrantes, Km 
1,5 - Jabaquara
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Reed Exhibitions 

Alcantara Machado S/A
e-mail: info@photoimagebrazil.com.br
SiTe: www.photoimagebrazil.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A 16ª edição do PhotoImageBrasil 
apresentará as últimas novidades em fotografia tradicional, 
digital e tudo ligado ao segmento, reunindo em um mesmo 
lugar os principais fabricantes, representantes e importadores 
de equipamentos e acessórios fotográficos. Paralelamente, 
serão realizados congressos e conferências, eventos que 
juntam transformam oportunidades em grandes negócios.

inTeROP SãO PaUlO
iNtErOP SãO PAuLO
inTeROP SãO PaUlO
daTa/daTe/fecha: 11 a 13 de agosto de 2009
lOcal/VenUe/lOcal:Transamérica Expo Center
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Dr. Mário Villas Boas 
Rodrigues, 387
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: CMP Information 
Brazil
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 4689-1935
e-mail: info@cmpi.com.br
SiTe: www.interopsaopaulo.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: Interop é o principal evento de Busi-
ness Technology. O conceito mundial da Interop aborda as 
tecnologias utilizadas para dar suporte aos processos de 
negócios e aumentar a competitividade das empresas.

xx feiRa naciOnal de maTeRiaiS e eqUiPamenTOS PaRa 
SaneamenTO
xx NAtiONAL FAir OF mAtEriALS AND EQuiPmENt FOr SANitA-
tiON
xx feRia naciOnal de maTeRialeS y eqUiPO PaRa el Sa-

Restaurante 
Figueira Rubayat©
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neamienTO
daTa/daTe/fecha:12 a 14 /8
lOcal/VenUe/lOcal: Expo Center Norte
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rua José Bernardo Pinto, 333
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: AESABESP – As-
sociação dos Engenheirosa da Sabesp e Acqua Consultoria
fOne/PhOne/Tel: (11) 3871-3626
e-mail: fenasan@acquacom.com.br
SiTe: www.fenasan.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A Fensan é hoje consolidada e recon-
hecida como uma das mais importantes feiras do setor de 
saneamento realizadas no Brasil e no exterior. É uma das ativi-
dades realizadas pela Aesabesp, anualmente, desde 1990.

exPOlaZeR 2009 – 16ª feiRa inTeRnaciOnal de PiSci-
naS & SPaS, aRqUiTeTURa e PaiSaGiSmO 
16th iNtErNAtiONAL SWimmiNg POOL & SPAS, ArChitECturE 
AND gArDENiNg FAir 
16ª feRia inTeRnaciOnal de PiScinaS & SPaS, aRqUiTecTURa 
y jaRdinaje
daTa/daTe/fecha: 12 a 15 /08
lOcal/VenUe/lOcal:exPO Center Norte
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rua José Bernardo Pinto, 
333
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Francal – Feiras 
e Empreendimentos Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 2226-3100
e-mail: feiras@francal.com.br
SiTe: www.feiraexpolazer.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A Expolazer é a maior feira de 
negócios da América do Sul para o setor de lazer, diversões 
e entretenimento. Sob este conceito, reúne os principais 
fabricantes de piscinas e acessórios, decoração para exte-
riores, brinquedos para parques temáticos, playgrounds, 
jogos sociais, etc. Anualmente, a feira traz as novidades para 
lojistas, construtores, profissionais de parques, distribuidores 
e importadores. A variedade de lançamentos e atividades 
paralelas transformam a feira num importante gerador de 
negócios e ponto de referência para atualização profissional.

38ª hOUSe & GifT faiR SOUTh ameRica
38th hOuSE & giFt FAir SOuth AmEriCA
38ª hOUSe & GifT faiR SOUTh ameRica
daTa/daTe/fecha: 15 a 18/8
lOcal/VenUe/lOcal: Expo Center Norte
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rua José Bernardo Pinto, 333
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Grafite Feiras e 
Promoções
fOne/PhOne/Tel: (11) 2105-7000
SiTe: www.grafitefeiras.com.br/novo/house.asp
deScRiÇãO dO eVenTO: É uma feira profissional, líder de 
mercado e a maior do setor de artigos para casa da América 
Latina. É única que permite, no mesmo local e em curto 
espaço de tempo, interagir com mercado, sentir o cliente olho 
no olho, divulgar, promover, estabelecer ação contrária a da 
concorrência, prospectar mercado, lançar novos produtos e 
serviços, realizar vendas programadas, contactar represen-
tantes, entre tantas outras possibilidades.

fenaVem 2009 – feiRa inTeRnaciOnal de VendaS e 

exPORTaÇõeS de mÓVeiS
FENAVEm 2009 - iNtErNAtiONAL FAir OF FurNiturE SALES 
AND ExPOrtS
fenaVem 2009 - feRia inTeRnaciOnal de mOBiliaRiO de 
VenTaS y exPORTaciOneS
daTa/daTe/fecha: 17 a 21/8
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão de Exposições  Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Messe Frankfurt 
Feiras Ltda

xxi cOnVenÇãO dOS cOnTaBiliSTaS dO eSTadO de SãO PaUlO
xxi CONVENtiON OF ACCOuNtANtS OF SãO PAuLO StAtE
xxi cOnVenciÓn de cOnTadOReS del eSTadO de SãO PaUlO
daTa/daTe/fecha:  19 a 21/8
lOcal/VenUe/lOcal: Palácio das Convenções do Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Conselho Region-
al de Contabilidade do Estado de São Paulo
fOne/PhOne/Tel: (11) 3824-5356
e-mail: convecon@convecon.com.br
SiTe: www.convecon.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A Convenção dos Contabilistas do 
Estado de São Paulo realizada a cada dois anos, proporciona 
aos profissionais da Contabilidade uma oportunidade ímpar de 
se atualizar e, ao mesmo tempo, conhecer o que há de mais 
moderno com referência a negócios e produtos diretamente 
ligados à profissão.

exPOlic – feiRa inTeRnaciOnal de licenciamenTO 
LiCENSiNg iNtErNAtiONAL FAir 
feRia inTeRnaciOnal de licenciamienTO
daTa/daTe/fecha: 19 e 20 de agosto de 2009
lOcal/VenUe/lOcal:Centro de Exposições Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn:Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5 
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Cipa Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 5585-4355
e-mail: cipa@cipanet.com.br
SiTe: www.cipanet.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: O setor de licenciamento indica clara-
mente a necessidade de ter um ponto de encontro anual, para 
que os mais experientes e os que pretendem entrar neste 
mundo possam conhecer as mais variadas técnicas, nos 
mais diferentes níveis de conhecimento. Com este conceito 
a Expolic tem como missão reunir os principais interessados 
em aprender e trocar oportunidades.

cOnVenÇãO naciOnal SeichO-nO-ie dO BRaSil
NAtiONAL CONVENtiON SEiChO-NO-iE iN BrAZiL
cOnVenciÓn naciOnal SeichO-nO-ie en BRaSil
daTa/daTe/fecha:  23 /8
lOcal/VenUe/lOcal: Palácio das Convenções do Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Seicho-No-Ie do Brasil

SimPÓSiO Sae BRaSil: TeSTeS e SimUlaÇõeS 
SumPOSium SAE BrAZiL:tEStiNg AND SimuLAtiONS 
SimPOSiO Sae BRaSil: PRUeBaS y SimUlaciOneS
daTadaTa/daTe/fecha: 24 de agosto de 2009  
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lOcal/VenUe/lOcal:Centro de Convenções Milenium 
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rua Doutor Bacelar, 1043 
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Sae Brasil 
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 3287-2033
e-mail: saebrasil@saebrasil.org.br 
SiTe: www.saebrasil.org.br 

 SeminÁRiO de SeRViÇOS GeRenciadOS de Ti e TelecOm
SEmiNAr OF mANAgED SErViCES ti AND tELECOm 
SeminaRiO de SeRViciOS adminiSTRadOS de Ti y TelecOm 
daTa/daTe/fecha: 25/08
lOcal/VenUe/lOcal:Paulista Plaza
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Converge Even-
tos
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 3138-4600
e-mail: info@convergecom.com.br
SiTe: www.convergeeventos.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: 2ª edição da nova fronteira das 
aplicações móveis, num evento inteiramente dedicado às 
inovações que transformaram a realidade dos negócios.

TecnOcaRne 2009 – 9ª feiRa Técnica de PROdUTOS 
PaRa a indúSTRia de caRne
9th tEChiNiCAL FAir OF PrODuCtS FOr thE mEAt iNDuStrY 
9ª feRia Técnica de PROdUcTOS PaRa la indUSTRia de la 
caRne
daTa/daTe/fecha: 25 /08
lOcal/VenUe/lOcal:Centro de Exposições Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: BTS Feiras, 
Eventos e Editora Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 3234-7725
e-mail: btsp@btsp.com.br
SiTe: www.btsp.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: Organizada e realizada pela Brazil 
Trade Shows, a Tecnocarne é o maior evento para o setor 
frigorífico na América Latina. Promovida bienalmente (reali-
zação intercalada com a feira MercoAgro, nos anos pares), 
a Tecnocarne conta com cerca de 650 empresas exposito-
ras nacionais e internacionais que representam diversos 
setores dentro da industrialização da carne, entre máquinas, 
embalagens, regrigeração, ingredientes e demais produtos 
e serviços. Durante a feira, são realizados eventos paralelos 
como simpósios e cursos.

SeT 2009 BROadcaST & caBle – feiRa inTeRnaciOnal de 
TecnlOGia em eqUiPamenTOS e SeRViÇOS PaRa enGenhaRia 
de TeleViSãO, RadiOfUSãO e TelecOmUnicaÇõeS 
SEt 2009 BrOADCASt & CABLE – iNtErNAtiONAL FAir OF tEChNOLOgY 
iN EQuiPmENt AND SErViCES FOr tELEViSiON ENgiNEEriNg, BrOAD-
CAStiNg AND tELECOmmuNiCAtiONS
SeT 2009 BROadcaST & caBlle – feRia inTeRnaciOnal de 
eqUiPamienTO y SeRViciOS PaRa inGenieRia deTeleViSiÓn, 
RadiOfUSiÓn y TelecOmUnicaciOne 
daTa/daTe/fecha:  26 a 28 /8
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Exposições Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Certame Display 

Montagens e Locação de Equipamentos S/C Ltda
fOne/PhOne/Tel: (11) 5067-6767
e-mail: bc@certame.com
SiTe: www.broadcable.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A Broadcast & Cable é o principal 
evento de Engenharia de Televisão, Rádio e Telecomunicações 
da América Latina direcionado a profissionais, empresários 
e executivos do mercado de produção e distribuição de 
conteúdo eletrônico de multimídia, incluindo TV aberta e por 
assinatura, rádio, internet, indústria, produção e telecomuni-
cações.

fiicaV 4ª feiRa inTeRnaciOnal da indúSTRia dO cinema 
e aUdiOViSUal – fiicaV 
4th iNtErNAtiONAL FAir OF thE FiLm AND thE AuDiOViSuAL 
iNDuStrY – FiiCAV 
4ª feRia inTeRnaciOnal de la indUSTRia del cine y aUdiOViSUal
daTa/daTe/fecha:  26 a 28/8
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Exposições Imigrantes, Km 
1,5
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Certame Display 
Montagens e Locação de Equipamentos S/C Ltda
fOne/PhOne/Tel: (11) 5067-6767
e-mail: fiicav@certame.com
SiTe: www.fiicav.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: Encontro da indústria do cinema e 
do audiovisual realiza em 2009 sua quarta edição que se 
divide em 3 segmentos: Exposição, Seminário e Mercado de 
Conteúdo Audiovisual com rodada de negócios e encontro de 
co-produção.

P-mec – PhaRmaceUTical machineRy & eqUiPmenT 
cOnVenTiOn SOUTh ameRica 
P-mEC – PhArmACEutiCAL mAChiNErY & EQuiPmENt CONVEN-
tiON SOuth AmEriCA
P-mec – PhaRmaceUTical machineRy & eqUiPmenT cOnVen-
TiOn SOUTh ameRica
daTa/daTe/fecha: 26 a 28 /08
lOcal/VenUe/lOcal:Transamérica Expo Center
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn:  Avenida Dr. Mário Villas Boas 
Rodrigues, 387
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: CMP Information 
Brazil
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 4689-1935
e-mail: info@cmpi.com.br
SiTe: www.pmec-sa.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A P-MEC South America – Feira 
Internacional de Fornecedores de Equipamentos, Máquinas e 
Soluções para a Indústria Farmacêutica é um evento bienal, 
acontecerá em 2009 e retornará ao Brasil apenas em 2011. A 
expectativa é de apresentar ao setor farmacêutico uma área 
de exposição de 12 mil metros quadrados, duas vezes maior 
que a sua primeira edição em 2007.

 cOncReTe ShOW 2009 SOUTh ameRica
CONCrEtE ShOW 2009 SOuth AmEriCA
cOncReTe ShOW 2009 SOUTh ameRica
daTa/daTe/fecha: 26 a 28 /08
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lOcal/VenUe/lOcal:Transamérica Expo Center
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Dr. Mário Villas Boas 
Rodrigues, 387
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Sienna Interlink
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 4689-1935
e-mail: concrete@concreteshow.com.br
SiTe: www.concreteshow.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: É o maior evento internacional de 
tecnologia em concreto para a construção civil na América 
Latina. Segue a tendência mundial na organização de eventos 
profissionais segmentados e com um público altamente 
dirigido.

ViTa deRm 2009
2009 VitA DErm
ViTa deRm 2009
daTa/daTe/fecha: 30 e 31/08
lOcal/VenUe/lOcal: Palácio das Convenções do Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 
1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: MF 1000 Fran-
quia de Cosmético Ltda

 SimPÓSiO Sae BRaSil: TendÊnciaS nO SeTOR aUTOmO-
TiVO 
SYmPOSium SAE BrAZiL: trENDS iN AutOmOtiVE iNDuStrY 
SimPOSiO Sae BRaSil: TendenciaS de la indUSTRia aUTOmO-
TRiZ
daTa/daTe/fecha: 31/08  
lOcal/VenUe/lOcal:WTC Hotel 
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida das Nações Unidas, 
12559 
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Sae Brasil  
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 3287-2033
e-mail: saebrasil@saebrasil.org.br 
SiTe: www.saebrasil.org.br 

 feiRa da GeSTanTe, BeBÊ e cRianÇa 
PrEgNANt WOmEm, BABY AND ChiLD FAir 
feRia del GeSTanTe, BeBé y niñO
daTa/daTe/fecha: (fim do mês de agosto)
lOcal/VenUe/lOcal:Centro de Eventos São Luís
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn:Rua Luís Coelho, 323 
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Fixa Promotra
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 5084-6199
e-mail: feiradobebe@terra.com.br
SiTe: www.feiradobebe.com.br/sp

 feSTa de nOSSa SenhORa de achiROPiTa 
Our LADY OF AChirOPitA FEStiVAL 
fieSTa de nUeSTRa SeñORa de la achiROPiTa
daTa/daTe/fecha: (a definir)
e-mail: festa@achiropita.org.br
SiTe: www.achiropita.org.br
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SeTemBRO

OPÇõeS VeRdeS nãO falTam na cidade.
Quem pensa que São Paulo é uma selva 
de pedra, não sabe do que está falando. 

De acordo com a Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente a cidade possui mais de 50 

parques, que somam uma área total de 11,2 
milhões de metros quadrados ou 13 met-
ros quadrados para cada habitante. Entre 
os destaques estão o Parque Estadual da 

Serra da Cantareira, a maior floresta urbana 
natural do país, a área de proteção ambiental 

Capivari-Monos, um pedaço enorme de Mata 
Atlântica em plena São Paulo que possui duas 

aldeias indígenas e uma rica fauna, além do 
tradicional Parque do Ibirapuera, reduto de 

paulistanos e turistas

SÃO PAULO É VERDE
Onde Se hOSPedaR – Próximo aos parques 

do Trianon, na Avenida Paulista, e do Ibi-
rapuera, próximo à avenida 23 de Maio. Outra 

dica é o Albergue da Juventude, localizado em 
pleno Parque do Jaraguá.

Onde PaSSeaR – Em qualquer um dos mais 
de 50 parques da cidade. Há ainda várias 

praças e ruas arborizadas pela cidade.
Onde cOmeR – A culinária vegetariana, que 

inclui os restaurantes indianos, é facilmente 
encontrada. Outra opção é a feira de produtos 

orgânicos no Parque da Água Branca, todos 
os sábados pela manhã.

Onde Se exeRciTaR – Na praça da Paz, no 
Parque do Ibirapuera, pratica-se  

tai chi chuan diariamente.

SEPTEMBER – SEPTIEMBRE
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SimPÓSiO Sae BRaSil TendÊnciaS e inOVaÇãO nO SeTOR 
aUTOmOTiVO
SYmPOSium SAE BrAZiL iNNOVAtiON AND trENDS ON AutOmOtiVE 
SECtOr
SIMPOSIO SAE BRASIL TENDENCIAS Y INOvACCIÓN EN EL SECTOR 
AUTOMOTIvO
daTa/daTe/fecha: 01/09
lOcal/VenUe/lOcal: WTC Hotel São Paulo
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Av. Nações Unidas, 12.559
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: SAE BRASIL
SiTe: www.saebrasil.org.br 

eScOlaR PaPeR BRaSil – 23ª feiRa inTeRnaciOnal 
de PROdUTOS, SeRViÇOS & TecnOlOGia PaRa eScOlaS, 
eScRiTÓRiOS e PaPelaRiaS 
23rD iNtErNAtiONAL FAir OF PrODuCtS, SErViCES & tEChNOLOgY 
FOr SChOOLS, OFFiCES AND StAtiONErY StOrES 
23ª FERIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS, SERvICIOS Y TEC-
NOLOGíA PARA ESCUELAS, OFICINAS Y PAPELERíAS
daTa/daTe/fecha: 01 a 04/9
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão de Exposições  Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Francal Feiras e 
Empreendimentos Ltda
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 2226-3100
e-mail: feiras@francal.com.br
SiTe: www.escolarpaperbrasil.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A Escolar Paper Brasil é considerada 
como referência de lançamentos de produtos e abastecimen-
to do varejo desses segmentos principalmente na América 
Latina. Uma das maiores feiras do mundo do setor, e a maior 

do continente americano tanto em área de exposição como 
em número de visitantes, é realizada estrategicamente no 
segundo semestre do ano, período em que o varejo brasileiro 
se prepara para a renovação de estoques.

inn 2009 – encOnTRO inTeRnaciOnal de leiTOReS 
imPlanTneWS
iNN 2009 - iNtErNAtiONAL mEEtiNg OF rEADErS imPLANt-
NEWS
INN 2009 - REUNIÓN INTERNACIONAL DE LOS LECTORES IM-
PLANTNEwS
daTa/daTe/fecha:  03 a 05/9
lOcal/VenUe/lOcal: Palácio das Convenções do Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: VM Comuni-
cações

deSfile de 07 de SeTemBRO 
miLitArY AND CiViC PArADE
DESFILE DEL 07 DE SEPTIEMBRE 
daTa/daTe/fecha: 07 /9
lOcal/VenUe/lOcal: Sambódromo
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: São Paulo 
Turismo S/A

10ª analiTica laTin ameRica – feiRa inTeRnaciOnal de 
TecnOlOGia PaRa laBORaTÓRiOS, anÁliSeS, BiOTecnOlOGia 
e cOnTROle de qUalidade 
iNtErNAtiONAL ExhiBitiON OF LABOrAtOrY tEChNOLOgY, 
ANALYSES, BiOtEChNOLOgY AND QuALitY CONtrOL 
FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGíA PARA LABORATORIOS, 
ANáLISIS, BIOTECNOLOGíA Y CONTROL DE CALIDAD
daTa/daTe/fecha: 08 a 10 /9
lOcal/VenUe/lOcal: Transamérica Expo Center
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Dr. Mário Villas Boas 
Rodrigues, 387
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Nielsen Business 
Media Brasil
fOne/PhOne/Tel: (11) 4613-2003
e-mail: silvia.barbugian@nielsen.com
SiTe: www.analiticanet.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A Analitica reafirma-se, em sua 10ª 
edição, como a única e maior feira internacional da América 
Latina com foco exclusivo em tecnologia para o setor laborato-
rial, onde você pode mostrar tecnologia para laboratórios, 
análises, biotecnologia e controle de qualidade. É a melhor 
oportunidade para entrar em contato com as mais impor-
tantes indústrias consumidoras do universo laboratorial, 
direcionada ao público profissional, que garante q qualidade e 
resultado do evento.

Vii BRaZil ScRaPBOOkinG ShOW
Vii BrAZiL SCrAPBOOkiNg ShOW
vII BRAzIL SCRAPBOOkING SHOw
daTa/daTe/fecha: 09 a 12 /9
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Eventos São Luís
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn:  Rua Luís Coelho, 323 – 
Cerqueira Cezar - SP
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: WR São Paulo 

Horto Florestal©
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Feiras e Congressos
fOne/PhOne/Tel: (11) 3722-3344
e-mail:  wrsp@wrsaopaulo.com.br
SiTe: www.brazilscrapbookingshow.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: Feira para quem gosta e faz decoração 
de álbuns e técnicas em papel.

 adVenTURe SPORT faiR – feiRa de eSPORTeS e TUR-
iSmO de aVenTURa 
SPOrtS AND ADVENturE tOuriSm FAir 
FERIA DE DEPORTES Y TURISMO DE AvENTURA
daTa/daTe/fecha: 10 a 13 de setembro de 2009
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Exposições Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: MG Adventure 
Eventos Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 3816-2227
e-mail: info@adventurefair.com.br
SiTe: www.adventurefair.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A Adventure Sport Fair tem papel im-
portante no mercado de turismo de aventura, para a indústria 
de roupas, calçados e equipamentos para os praticantes de 
esportes de aventura ou simplesmente para os consumidores 
que adotam a aventura como estilo de vida.

xViii cOnGReSSO BRaSileiRO de ecOnOmiSTaS
xViii BrAZiLiAN CONgrESS OF ECONOmiStS
XvIII CONGRESO BRASILEÑO DE ECONOMISTAS
daTa/daTe/fecha: 14 a 17 /9
lOcal/VenUe/lOcal: Palácio das Convenções do Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Conselho Re-

gional de Economia

eqUiPOTel 2009 – 47ª feiRa inTeRnaciOnal de eqUiPamenTOS, 
PROdUTOS e SeRViÇOS PaRa hOTéiS, flaTS, mOTéiS, ReSTaURanTeS, 
faST-fOOdS, lanchOneTeS, cOZinhaS indUSTRiaiS, hOSPiTaiS e 
SimilaReS
47th iNtErNAtiONAL FAir OF EQuiPmENtS, PrODuCtS AND 
SErViCES FOr hOtELS, FLAtS, rEStAurANtS, FASt-FOODS, 
SNACk-BArS, iNDuStrY kitChEN, hOSPitALS AND 
daTa/daTe/fecha: 14 a 17 /9
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão de Exposições  Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Equipotel Feiras 
Edições e Pomoções Ltda
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 5574-5166
e-mail: feiras@equipotel.com.br
SiTe: www.novaequipotel.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A maior e mais completa feira de 
hotelaria e gastronomia da América Latina. No mesmo espaço, 
ocorrem diversos eventos simultâneos, que atraem visitação 
e interesse do público, no Brasil e no exterior.

3ª eqUiP fOOd & dRinkS 2009
3rD EQuiP FOOD & DriNk 2009
3ª EqUIP FOOR & DRINk 2009
daTa/daTe/fecha: 14 a 17/09
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão de Exposições do Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 
1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Equipotel Feiras, 
Edições e Promoções Ltda. 
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 5574-5166
e-mail: feiras@equipotel.com.br

Parque do Ibirapuera
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SiTe: www.novaequipotel.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: Salão de alimentos e bebidas, voltado 
para o mercado de refeições fora do lar. Uma das principais 
atrações é arena gastronômica, arena subdividida em diver-
sos núcleos focados na preparação, degustação e palestras 
informativas para o setor.

4ª eqUiP SPa & WellneSS 2009
4th EQuiP SPA & WELLNESS 2009
4ª EqUIP SPA & wELLNESS 2009
daTa/daTe/fecha: 14 a 17 de setembro de 2009
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão de Exposições do Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 
1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Equipotel Feiras, 
Edições e Promoções Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 5574-5166
e-mail: feiras@equipotel.com.br
SiTe: www.novaequipotel.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: Feira que acompanha a tendência 
mundial de criar serviços para o exclusivo segmento de spas, 
montados em hotéis e outros estabelecimentos que oferecem 
aos seus usuários atividades de bem estar.

iS exPO – inGRedienTeS e SOlUÇõeS PaRa a indúSTRia 
alimenTícia 
iNtErNAtiONAL ExhiBitiON FOr iNgrEDiENtS AND SOLutiONS 
FOr thE FOOD iNDuStrY 
EXPO INGREDIENTES Y SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
daTa/daTe/fecha: 15 a 17 /9
lOcal/VenUe/lOcal: (Não definido) 
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Nielsen Business 
Media Brasil

fOne/PhOne/Tel: (11) 4613-2016
e-mail: fabio.gandini@nielsen.com
SiTe: www.expois.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A EXPO IS Exposição Internacional de 
Ingredientes e Soluções para a Indústria Alimentícia é consid-
erada o maior fórum de soluções e tecnologia para o desen-
volvimento de novos produtos, onde as empresas podem 
mostrar ao mercado: aromas, aditivos, semi-manufaturados 
(polpa de frutas, frutas secas, confeitos, carnes, etc), ingredi-
entes orgânicos, comodities.

i cOnGReSSO inTeRnaciOnal de meiO amBienTe SUB-
TeRRâneO
i iNtErNAtiONAL CONgrESS OF ENVirONmENt SuBtErrANEAN
I CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE SUBTERRá-
NEO
daTa/daTe/fecha: 15 a 18 de setembro de 2009
lOcal/VenUe/lOcal: Centro Fecomércio de Eventos
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rua Doutor Plínio Barreto, 
285 
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Acqua Consulto-
ria
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 3871-3626
e-mail: cimas@abas.org
SiTe: www.abas.org/cimas
deScRiÇãO dO eVenTO: No intuito de suprir a grande lacuna 
existente pela ausência de um evento internacional técnico-
científico com enfoque especializado e exclusivo no meio 
ambiente subterrâneo, a ABAS tem o prazer de organizar o I 
Congresso Internacional de Meio Ambiente Subterrâneo.

32º encOnTRO cOmeRcial BRaZTOa
32ND trADE mEEtiNg BrAZtOA
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32ª rEuNióN COmErCiAL BrAZtOA
daTa/daTe/fecha:  17 e 19 /9
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Convenções Frei Caneca
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rua Frei Caneca, nº 569 - 
Bela Vista - SP
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Braztoa
fOne/PhOne/Tel: (11) 3259-9500
e-mail: braztoa@braztoa.com.br
SiTe: www.braztoa.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: O Encontro Comercial Braztoa 
destaca-se entre outros eventos do setor por ser fundamen-
talmente profissional e ter características diferenciadas. O 
acesso ao evento é restrito aos agentes de viagem do Brasil. 
De forma direta e profissional as operadoras e patrocinadores 
fornecem informações operacionais e negociam seus produ-
tos para 2009/2010. O Encontro Comercial Braztoa conseguiu 
ao longo dos anos firmar-se como referencia de organização 
e profissionalismo no segmento de viagens. A aprovação 
dos nossos expositores e visitantes retrata a importância do 
evento.

feBRaVa – 16ª feiRa inTeRnaciOnal de RefRiGeRaÇãO, aR-
cOndiciOnadO, VenTilaÇãO, aqUecimenTO e TRaTamenTO 
dO aR 
16th iNtErNAtiONAL rEFrigErAtiON , Air-CONDitiONiNg, VENtiLAtiON, 
hEAtiNg AND Air trEAtmENt trADE FAir
16ª FERIA INTERNACIONAL DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO, 
vENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AIRE
daTa/daTe/fecha: 22 a 25 /9
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Convenções Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes. Km 
1,5 - Jabaquara
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn:  Reed Exhibitions 
Alcantara Machado S/A
e-mail: info@febrava.com.br
SiTe: www.febrava.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: Grande sucesso do setor de 
refrigeração,aquecimento, ventilação, automação e trata-
mento do ar, a Febrava é a maior feira da América Latina e 
segunda melhor no continente americano. Ocasião perfeita 
para a apresentação de soluções e tecnologias inovadoras. 
Os visitantes e compradores terão a oportunidade de apreciar 
toda a tecnologia de ponta e as principais novidades do mer-
cado nacional e internacional.

 4º  imOBiliÁRiO de SãO PaUlO 
4th SãO PAuLO EStAtE ExhiBitiON 
4º SALÓN INMOBILIARIO DE SAN PABLO
daTa/daTe/fecha:  24 a 27 /9
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão de Exposições  Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Reed Exhibitions 
Alcantara Machado S/A
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 3060-5000
e-mail: info@sisp.com.br
SiTe: www.sisp.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO:  O maior stand de vendas da América 
Latina o Salão Imobiliário  São Paulo reúne todos os segmen-
tos da indústria imobiliária para realizar negócios, apresentar 
novidades e dinamizar um setor de decisiva importância no 

contexto econômico e social e que vem apresentando o maior 
índice de crescimento e investimentos.

exPOlife – feiRa inTeRnaciOnal da Vida SaUdÁVel
 iNtErNAtiONAL hEALthY LiFE FAir
FEIRA INTERNACIONAL DE LA vIDA SALUDABLE
daTa/daTe/fecha: 25 a 27 de setembro de 2009
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Exposições Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Cipa Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 5585-4355
e-mail: cipa@cipanet.com.br
SiTe: www.cipanet.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A Expolife tem como foco a melhoria 
continuada de qualidade de vida, do ser humano e do meio-
ambiente onde vive. Aberta ao público, os visitantes poderão 
encontrar produtos – alimentos funcionais, orgânicos e 
naturais, além de suplementos nutricionais e cosméticos 
– serviços, equipamentos, terapias, tratamentos, projetos 
ambientais e empreendimentos, tudo o que se refere ou que 
tenha por objetivo uma vida melhor. Com uma proposta ampla 
e inovadora, com os olhos no futuro, esta feira é um marco de 
mudança na concepção de vida das pessoas.

ii SimPÓSiO de aTUaliZaÇãO mUlTidiSciPlinaR em TRan-
STORnOS PSiqUiÁTRicOS: aValiaÇãO e inTeRVenÇãO
ii SYmPOSium OF muLtiDiSCiPLiNArY uPDAtE iN PSYChiAtriC 
DiSOrDErS: ASSESSmENt AND iNtErVENtiON
II SIMPOSIO DE ACTUALIzACIÓN MULTIDISCIPLINAR EM TRAN-
STORNOS PSIqUIáTRICOS: EvALUACIÓN Y INTERvENCIÓN
daTa/daTe/fecha: 26 de setembro de 2009
lOcal/VenUe/lOcal: (a definir)
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Memc Assesso-
ria em Eventos
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 4242-2595
e-mail: memc@memc.com.br
SiTe: www.memc.com.br

cOSmeTic cOSméTica – 19ª feiRa inTeRnaciOnal da 
BeleZa 
19th iNtErNAtiONAL BEAutY trADE FAir
19ª FERIA INTERNACIONAL DE LA BELLEzA
daTa/daTe/fecha: 26 a 29/9
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão de Exposições Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Reed Exhibitions 
Alcantara Machado S/A
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 3060-5000
e-mail: cosmetica@reedalcantara.com.br
SiTe: www.cosmetica.expo.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A Cosmética é um evento ímpar na 
área de cosméticos, higiene e beleza. Novidades tecnológi-
cas e produtos serão lançados e apresentados durante os 
quatro dias de realização do evento. O maior objetivo da feira 
é manter a qualidade do público e o foco de seus visitantes/
compradores.

exPO mOney – edUcandO e fORmandO inVeSTidOReS
ExPO mONEY – EDuCAtiNg AND FOrmiNg iNVEStOrS
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EXPO MONEY – EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS INvERSORES
daTa/daTe/fecha: 17 a 19/09
lOcal/VenUe/lOcal: Transamérica Expo Center
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Dr. Mário Villas Boas 
Rodrigues, 387
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Trade Network 
Participações Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 3094-3442
e-mail: comercial@expomoney.com.br
SiTe: www.expomoney.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A Expo Money traz os principais temas 
de Educação Financeira e sobre o Mundo dos Investimentos, 
de forma prática e objetiva, fazendo com que as pessoas 
interajam com o mercado de investimentos. Os eventos 
Expo Money foram desenvolvidos com uma dinâmica toda 
especial para tornar o assunto investimento mais acessível ao 
participante, sem deixar de contemplar temas do interesse do 
investidor experiente, pela possibilidade única de ampliar seus 
conhecimentos, desenvolver novas frentes para seu perfil de 
investidor.

 exPOmUSic 2009 – 26ª feiRa inTeRnaciOnal da 
múSica – inSTRUmenTOS mUSicaiS, ÁUdiO, ilUminaÇãO 
e afinS
26th iNtErNAtiONAL muSiC FAir – muSiCAL iNStrumENtS, 
SOuND AND LightiNg
26ª FERIA INTERNACIONAL DE MúSICA – INSTRUMENTOS MUSI-
CALES, AUDIO, ILUMINACIÓN Y AFINES
daTa/daTe/fecha: (a definir)
lOcal/VenUe/lOcal: Expo Center Norte
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rua José Bernardo Pinto, 
333
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Francal – Feiras 
e Empreendimentos Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 2226-3100
e-mail: feiras@francal.com.br
SiTe: www.expomusic.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A Expomusic – maior feira de música 
da América Latina é o grande momento do segmento musical 
quando músicos e profissionais se atualizam com os lança-
mentos e produtos das grande marcas de instrumentos mu-
sicais, áudio, iluminação e acessórios. Movimenta negócios 
que representam parcelas significativas do faturamento anual 
do setor, estimulando o desenvolvimento da indústria musical 
no país. A Expomusic é o evento esperado pelos profissionais 
da música em geral. 
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daS PRinciPaiS feiRaS dO PaíS 75%  
acOnTecem aqUi. Segundo a ICCA , que faz 

o ranking de cidades com mais eventos 
internacionais no mundo, São Paulo é o maior 
destino neste quesito das Américas. A capital 

paulista é sede de 90 mil eventos por ano, e 
tem, em média, uma feira de negócios a cada 

três dias. São congressos, feiras, convenções, 
shows internacionais, grandes festas,  

eventos automobilísticos, entre outros.  
A cidade é a única da América Latina a receber 

uma prova do Grande Prêmio de Fórmula 1. 
Outros grandes eventos são: Corrida de São 

Silvestre, a Couromoda, a SP Fashion Week e 
as Bienais de Arte e Arquitetura.

SÃO PAULO É EVENTOS
Onde Se hOSPedaR – Próximo aos centros 

de convenções e locais de realização dos 
eventos é uma grande comodidade.

Onde PaSSeaR – Aproveitar a vinda e ficar 
mais um dia para conhecer melhor a cidade. 

Passear a pé pelo Centro ou pela avenida 
Paulista já permite experimentar um pouco da 

alma paulistana.
Onde Se diVeRTiR – Após um longo dia de 

evento, cair na noite de São Paulo é uma boa 
pedida. As baladas da Vila Olímpia ou Vila 

Madalena abrangem diversos ritmos.
Onde Se PROGRamaR –  

O site www.cidadedesaopaulo.com  
disponibiliza o calendário dos principais 
eventos que ocorrem na cidade. Lá tam-

bém constam diversas dicas de passeios, a 
programação cultural da cidade, e ainda uma 

seção com endereços de hotéis  
e restaurantes por região.

OCTOBER –OCTUBRE
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12ª fiaflORa exPOGaRden - feiRa inTeRnaciOnal de 
PaiSaGiSmO, jaRdinaGem e flORicUlTURa
12ND FiAFLOrA ExPOgArDEN - LANDSCAPiNg, gArDENiNg AND 
FLOWErS iNtErNAtiONAL FAir
12° FIAFLORA EXPOGARDEN - FERIA INTERNACIONAL DE PAISA-
JISMO, JARDINERIA Y FLORICULTURA
daTa/daTe/fecha: 1 a 4/10
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: T&T Feiras e 
Exposições
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Exposições Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, km 
1,5
fOne/PhOne/Tel: (11) 3845-0828
SiTe: www.expogarden.com.br
e-mail: fiaflora@uol.com.br
OBSeRVaÇõeS: Principal evento profissional e de negócios da 
cadeia de produtos e serviços de Paisagismo, Jardinagem, 
e Floricultura da América Latina. Eventos simultâneos: 11ª 
Mostra Paisagismo, 11º Congresso Brasileiro de Paisagismo e 
6º Espaço Fiaflora de Design Floral.

SãO PaUlO BOaT ShOW 2009 
SãO PAuLO BOAt ShOW 2009
SãO PAULO BOAT SHOw 2009
daTa/daTe/fecha: 01 a 06/10
lOcal/VenUe/lOcal: Transamérica Expo Center
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Dr. Mário Villas Boas 
Rodrigues, 387
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: G.R. Um Editora 
Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 2186-1000
e-mail: info@boatshow.com.br
SiTe: www.boatshow.com.br

aRT mUndi - 6ª feiRa mUndial de aRTeSanaTO
Art muNDi - 6th WOrLD hANDiCrAFt FAir
ART MUNDI - 6ª FERIA MUNDIAL DE ARTESANIAS
daTa/daTe/fecha: 02 a 11 /10
lOcal/VenUe/lOcal: Expo Center Norte
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Travessa Casalbuono, 120 - 
Vila Guilherme
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Diretriz Em-
preendimentos S/A
fOne/PhOne/Tel: (41) 3075.1100
e-mail: diretriz@diretriz.com.br
SiTe: www.diretriz.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: Considerada a principal  feira de 
artesanato internacional e nacional no país, juntamente com 
as edições de DF e RJ, a Art Mundi reúne em média por edição, 
cerca de 1000 artesãos de 30 países e 27 estados brasileiros 
e um público visitante de 70 mil pessoas.

TÁxi POinT – feiRa BRaSileiRa dOS fORnecedOReS 
PaRa O SeTOR de TÁxi
BrAZiLiAN tAxi SuPPLiErS FAir
FERIA BRASILEÑA DE LOS PROvEDORES PARA EL SECTOR DEL 
TAXI
daTa/daTe/fecha: 02 e 03 de outubro de 2009
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Exposições Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Cipa Ltda
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 5585-4355
e-mail: cipa@cipanet.com.br
SiTe: www.cipanet.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: O setor de táxi está em pleno desen-

Virada Cultural –  
Piano na Rua
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volvimento tecnológico e de prestação de serviços. Com o 
objetivo de concentrar em um ponto de encontro os principais 
fornecedores e os profissionais de táxi, é que surge a Táxi 
Point.

SÓ PaRa mUlheReS
ONLY FOr thE WOmEN
SOLAMENTE PARA MUJERES
daTa/daTe/fecha: 02 a 04 /10
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Exposições Imigrantes, Km 
1,5
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Cipa Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 5585-4355
e-mail: cipa@cipanet.com.br
SiTe: www.cipanet.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO:O primeiro evento segmentado no 
Brasil dirigido exclusivamente ao público feminino, com a 
proposta de ser O Encontro Nacional da Mulher Moderna e de 
oferecer informação atualizada, bem-estar e entretenimento 
para o público feminino.

xVi cOnGReSSO PaUliSTa de faRmacÊUTicOS 2009
xVi CONgrESS OF PhArmACEutiCAL PAuLiStA 2009
XvI CONGRESO DE LOS FARMACéUTICOS PAULISTA 2009
daTa/daTe/fecha: 03 a 06/10
lOcal/VenUe/lOcal: Palácio das Convenções do Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 
1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Conselho Region-
al de Farmácia do Estado de São Paulo

TeRmOTech – ii feiRa indUSTRial de TecnOlOGiaS 
TéRmicaS / feiRa indUSTRial dO GÁS
ii thErmAL tECNOLOgiES iNDuStriAL ExhiBitiON E FEigAS 
 / gAS iNDuStriAL FAir
daTa/daTe/fecha: 06 a 08/10
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Exposições imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Grupo Cipa
fOne/PhOne/Tel:  (11) 5585-4355
e-mail: feira@cipanet.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: O segmento de tecnologias térmicas, 
impulsionado pela disponibilidade do gás natural cresce 
initerruptamente por mais de meia década no país, gerando 
oportunidades de negócios para empresa de todos os portes.

infOimaGem 2009 – cOnGReSSO e feiRa SOBRe GeRen-
ciamenTO eleTRônicO de dOcUmenTOS
CONgrESS AND ExhiBitiON ON mANAgEmENt OF ELECtrONiC 
DOCumENtS
CONGRESO Y FERIA SOBRE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELEC-
TRÓNICOS
daTa/daTe/fecha: 06 a 08/10
lOcal/VenUe/lOcal: ( a definir)
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 3081-9829
e-mail: infoimagem@cenadem.com.br
SiTe: www.cenadem.com.br

deScRiÇãO dO eVenTO: As Infoimagens foram idealizadas 
para disseminar o ECM – Enterprise Content Management 
e GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Tecno-
logias associada, todas voltadas para o completo e eficaz 
gerenciamento do ciclo de vida de informações, documentos 
e conteúdos.

meTalTech – feiRa indUSTRial de TecnOlOGiaS em 
meTaiS
iNDuStriAL WirE FAir
FERIA INDUSTRIAL DE LA TECNOLOGíAS EM METAIS
daTa/daTe/fecha: 06 a 08/10
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Exposições Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Cipa Ltda
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 5585-4355
e-mail: cipa@cipanet.com.br
SiTe: www.cipanet.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO:Metaltech – evento único em toda 
América Latina, já atingiu a sua maturidade e o seu objetivo de 
ponto de encontro de negócios e tecnologia do setor, fruto da 
sua excelente organização e engajamento da classe empre-
sarial brasileira, suprindo a constante necessidade de troca de 
informações.

exPOBOmBaS – feiRa inTeRnaciOnal de BOmBaS, 
mOTOBOmBaS e aceSSÓRiOS
iNtErNAtiONAL PumPS, mOtOPumPS & ACESSOriES trADE 
ShOW
FERIA INTERNACIONAL DE LAS BOMBAS, MOTOBOMBAS & ACES-

Feira do  
Automóvel ©
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SORIOS
daTa/daTe/fecha: 06 a 08/10
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Exposições Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Cipa Ltda
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 5585-4355
e-mail: cipa@cipanet.com.br
SiTe: www.cipanet.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO:Ponto de encontro técnico-comercial 
de quem fornece e consome produtos e serviços do setor de 
bombas e motobombas, a Expobombas é uma oportunidade 
real para os setores petroquímico, petrolífero, de gás, ali-
mentício, metalúrgico, celulose, entre outros, mostrarem toda 
a sua diversidade para seu público.

exPOVÁlVUlaS – feiRa inTeRnaciOnal de VÁlVUlaS 
indUSTRiaiS e aceSSÓRiOS
iNtErNAtiONAL iNDuStriAL VALVES & ACESSOriES trADE 
ShOW
FERIA INTERNACIONAL DE LAS vALvULAS INDUSTRIALES Y ACES-
SORIOS
daTa/daTe/fecha: 06 a 08/10
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Exposições Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Cipa Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 5585-4355
e-mail: cipa@cipanet.com.br
SiTe: www.cipanet.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO:A Expoválvulas é um evento dedicado 
ao setor de válvulas industriais que vem mostrar toda a sua 
diversidade para seu público de uma só vez, diminuindo os 
custos de promoção e tendo como resultado uma relação 
custo-benefício muito acima de qualquer outro evento.

feiGÁS – feiRa indUSTRial dO GÁS
gAS iNDuStriAL FAir
FERIA INDUSTRIAL DEL GáS
daTa/daTe/fecha: 06 a 08/10
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Exposições Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Cipa Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 5585-4355
e-mail: cipa@cipanet.com.br
SiTe: www.cipanet.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO:É a feira que engloba o setor de gás 
natural, acessórios, componentes, equipamentos, treina-
mentos e publicações, que tem o propósito de reunir em um 
mesmo ambiente, profissionais e empresas de importância 
na área, tanto fornecedores como compradores, criando 
assim uma sinergia técnica, comercial, política, estratégica, 
representativa, bem como de negócios.

TUBOTech – V feiRa inTeRnaciOnal de TUBOS, cOn-
exõeS e cOmPOnenTeS, exPOValVUlaS 2009 – ii feiRa 
inTeRnaciOnal de VÁlVUlaS indUSTRiaiS e aceSSÓRiOS 
– exPO BOmBaS 2009 – iii feiRa inTeRnaciOnal de 
BOmBaS, mOTOBOmBaS e aceSSÓRiOS

daTa/daTe/fecha: 06 a 08/10
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Exposições Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Grupo Cipa
fOne/PhOne/Tel: (11) 5585-4355
e-mail: feira@cipanet.com.br
SiTe: www.feirasnacipa.com.br/tubotech
deScRiÇãO dO eVenTO: A Tubotech é uma feira que vem 
edição a edição se superando, no número de expositores, em 
área, volume de negócios e inovações tecnológicas.

 SalãO dUaS ROdaS
tWO WhEELS trADE ShOW 
SALÓN DOS RUEDAS 
daTa/daTe/fecha: 07 a 12/10
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão de Exposições  Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 
1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Reed Exhibitions 
Alcantara Machado S/A

aGROeneRGy – feiRa inTeRnaciOnal de TecnOlOGiaS 
PaRa PROdUÇãO e diSTRiBUiÇãO de eneRGiaS limPaS e 
RenOVÁVeiS
iNtErNAtiONAL tEChNOLOgiES FAir OF PrODuCtiON AND DiS-
triButiON OF CLEAN AND rENEWED ENErgiES
FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGíA PARA LA PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGíA RENOvABLE Y LIMPIA
daTa/daTe/fecha: 07 a 09 de outubro de 2009
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Exposições Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Cipa Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 5585-4355
e-mail: cipa@cipanet.com.br
SiTe: www.cipanet.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO:Em todos os lugares do mundo o 
sentimento é o mesmo. O mundo precisa de outras fontes 
de energia. As existentes, além de serem finitas, poluem em 
demasia o meio ambiente e contribuem de forma acelerada 
para a deterioração do nosso planeta. A Agroenergy tem como 
objetivo reunir em um mesmo espaço empresas ligadas às en-
ergias limpas e renováveis, oferecendo assim, soluções para 
as necessidades mundiais de energia.

caRBOnO ZeRO feiRa e cOnfeRÊncia
CArBON FrEE FAir AND CONFErENCE
CARBONO CERO FERIA Y CONFERENCIA
daTa/daTe/fecha: 07 a 09/10
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Exposições Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Cipa Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 5585-4355
e-mail: cipa@cipanet.com.br
SiTe: www.cipanet.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: O grande interesse de toda a socie-
dade provoca forte demanda por informações de qualidade e 
de credibilidade sobre todos os aspectos relacionados com a 
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questão do Aquecimento Global do Planeta. A Feira Carbono 
Zero se insere nesse cenário como uma valiosa ferrramenta 
de aproximação entre as partes que movimentam esse tema, 
inclusive no Brasil.

cOnGReSSO PaUliSTa de GaSTROenTeROlOGia
PAuLiStA CONgrESS OF gAStrOENtErOLOgY
CONGRESO PAULISTA DE GASTROENTEROLOGíA
daTa/daTe/fecha: 10 a 12/10
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Convenções Rebouças
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Rebouças, 600
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Malu Losso 
Relações Públicas e Eventos Ltda
fOne/PhOne/Tel:  (11) 3865-5354

xx cOnGReSSO anUal de edUcaÇãO dO SinPeem 2009
xx ANNuAL CONgrESS OF EDuCAtiON OF SiNPEEm 2009
XX CONGRESO ANUAL DE EDUCACIÓN DE SINPEEM 2009
daTa/daTe/fecha: 26 A 30 /10
lOcal/VenUe/lOcal: Palácio das Convenções do Anhem bi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 
1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: SINPEEM – Sindi-
cato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de 
São Paulo

 fenaTRan 2009 – 17º SalãO inTeRnaciOnal dO TRanS-
PORTe 
17th iNtErNAtiONAL trANSPOrt iNDuStrY trADE ShOW
17º SALÓN INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE 
daTa/daTe/fecha: 26 a 30 /10
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão de Exposições  Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 
1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Reed Exhibitions 
Alcantara Machado S/A
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 3060-5000
e-mail: info@fenatran.com.br
SiTe: www.fenatran.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: A Fenatran 2009 apresentará um 
crescente avanço tecnológico no setor de transporte de carga, 
trazendo aos seus visitantes/compradores grandes oportuni-
dades de negócios. A Fenatran é considerada a maior feira téc-
nica de transporte da América Latina, apresentando produtos 
e equipamentos necessários para o transporte internacional, 
principalmente o rodoviário.

cORTe & cOnfORmaÇãO de meTaiS – feiRa e cOnGReS-
SO
CuttiNg & FOrmiNg OF mEtALS - FAir AND CONgrESS
CORTE Y CONFORMACIÓN DE METALES – FERIA Y CONGRESO
daTa/daTe/fecha: outubro de 2009
lOcal/VenUe/lOcal: Expo Center Norte
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rua José Bernardo Pinto, 
333
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Aranda Eventos
fOne/PhOne/Tel: (11) 3824-5300
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nOVemBRO

SiGa OS PaSSOS de qUem cOnhece.
Paulistano não é somente quem nasceu 
na cidade, mas também quem a adotou, 

como milhares de pernambucanos, baianos, 
gaúchos, fluminenses, entre outros, além de 

estrangeiros de diversos países. A mistura de 
origens faz com que a essência do paulistano 

seja múltipla e ao mesmo tempo única. O 
que todos têm em comum? Talvez o amor 

pela cidade e o cafezinho, que permite uma 
pausa para uma conversa com os amigos. 
O paulistano também adora se divertir em 

teatros, cinemas e baladas, comer bem e 
fazer compras.

SÃO PAULO DOS PAULISTANOS
Onde PaSSeaR – Nas feirinhas de fim de se-

mana. Aos sábados, a Praça Benedito Calixto 
fica repleta de antiguidades e artesanato. 

Aos domingos, é a vez da tradicional feira de 
antiguidades do Masp e da feira da Liberdade, 
que oferece artigos orientais e pratos típicos.

Onde cOmeR – São Paulo tem centenas de 
pizzarias, todas com variado cardápio de sab-

ores e tipos de massas. Sair da cidade sem 
experimentar uma é quase uma heresia.

Onde cOmPRaR – Nos 66 shoppings centers 
da cidade. Além de uma vasta quantidade 
de lojas, concentram diversas opções de 

entretenimento, que vão desde cinemas a 
boliches e teatros.

Onde iR à nOiTe – Emendar uma peça de 
teatro com jantar e terminar a noite em um 

boteco na Vila Madalena.

NOvEMBER –NOvIEMBRE
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feileiTe – feiRa inTeRnaciOnal da cadeia PROdUTiVa 
de leiTe
iNtErNAtiONAL miLk iNDuStrY trADE FAir
FERIA INTERNACIONAL DE LA CADENA PRODUCTIvA DE LA LECHE
daTa/daTe/fecha: 03 a 07/11
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Exposições Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Agrocentro 
Empreendimentos e Participações Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 5067-6767
e-mail: feileite@agrocentro.com.br
SiTe: www.feileite.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: Comprometida com a informação e 
ciente da importância como ferramenta geradora de negócios 
e no processo de desenvolvimento, a Feileite propõe a inter-
ação do público visitante com os principais segmentos da ca-
deia produtiva, presentes ao evento: laticínios, maquinários, 
insumos, genética e veterinária.

 xi fimai/ Simai – feiRa e SeminÁRiO inTeRnaciOnal de 
meiO amBienTe indUSTRial e SUSTenTaBilidade
xi FimAi/ SimAi – iNtErNAtiONAL iNDuStriAL ENVirONmENt 
AND SuStAiNABiLitY FAir
XI FERIA INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL Y 
SOSTENIBILIDAD
daTa/daTe/fecha: 04 a 06/11
lOcal/VenUe/lOcal: Expo Center Norte
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rua José Bernardo Pinto, 
333 
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Ambientepress 
Produções SS Ltda.
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 3917-2878
e-mail: rmai@uol.com.br
SiTe: www.fimai.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: Considerada como a mais importante 
feira do setor de Meio Ambiente Industrial na América Latina, a 
Fimai apresenta-se como excelente opção para mostrar o que 
há de melhor e mais avançado em nível mundial, sendo uma 
grande atrativo para investidores e empresários nacionais e 
internacionais que desejam estreitar contatos com empresas 
do setor, fazer negócios e expandir sua rede de relacionamen-
tos comerciais.

VendaSP 2009
VENDASP 2009
vENDASP 2009
 daTa/daTe/fecha: 07 /11
lOcal/VenUe/lOcal: Palácio das Convenções do Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Av. Olavo Fontoura, 1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: ADASP – Associ-
ação de Distribuidores e Atacadistas de Produtos Industriali-
zados do Estado de São Paulo

5ª cOnfeRÊncia BRaSileiRa de eSTaBilidade de en-
cOSTaS
5th BrAZiLiAN CONFErENCE OF StABiLitY OF SLOPES
5ª CONFERENCIA BRASILEÑA DE ESTABILIDAD DE ENCONSTAS
daTa/daTe/fecha: 08 a 10 /11
lOcal/VenUe/lOcal: Universidade Anhembi Morumbi

endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rua Casa do Ator, 275
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 3871-3626
e-mail: cobrae2009@acquacon.com.br
SiTe: www.acquacon.com.br/cobrae2009
deScRiÇãO dO eVenTO: O evento é destinado aos profission-
ais que atuam na área de pesquisas científicas e aplicadas, 
projetistas, construtores, consultores, estudantes e demais 
interessados nos temas da conferência.

 qUímica & PeTROqUímica – feiRa inTeRnaciOnal PaRa 
a indúSTRia qUímica e PeTROqUímica
iNtErNAtiONAL FAir FOr ChEmiCAL AND PEtrOChEmiCAL
FERIA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA qUíMICA Y PETRO-
qUíMICA
daTa/daTe/fecha: 09 a 12 /11
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão de Exposições Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Avenida Olavo Fontoura, 
1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Reed Exhibition 
Alcantara Machado S/A
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 3060-5000
SiTe: www.quimica-petroquimica.com.br
deScRiÇãO dO eVenTO: O único evento especializado do setor 
químico e petroquímico na América do Sul, onde os exposi-
tores apresentarão máquinas, equipamentos, acessórios e 
serviços a um público altamente qualificado. Uma excelente 
oportunidade para impulsionar vendas, lançar produtos, 
reforçar a imagem de marca da empresa e conquistar novos 
clientes.

encOnTRO naciOnal SOBRe PSicOlOGia dO eSPORTe: 
TeORia e PRÁTica
NAtiONAL mEEtiNg ON PSYChOLY OF SPOrt: thEOrY AND 

Vista Aérea
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PrACtiCE
ENCUENTRO NACIONAL DE PSICOLOGIA DEL DEPORTE: TEORíA Y 
PRáCTICA
daTa/daTe/fecha: 13 e 14/11
lOcal/VenUe/lOcal: (a definir)
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Memc Assesso-
ria em Eventos
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 4242-2595
e-mail: memc@memc.com.br
SiTe: www.memc.com.br

SUPeR caSaS Bahia
SuPEr CASAS BAhiA FAir
FERIA SUPER CASAS BAHIA
daTa/daTe/fecha: 15 a 30/11
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão de Exposições do Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Av. Olavo Fontoura, 1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Casas Bahia 
Comercial 

SimPÓSiO Sae BRaSil: PROPUlSãO e maTRiZ eneRGéTica
SYmPOSium SAE BrAZiL: PrOPuLSiON AND ENErgY mAtrix
SIMPOSIO SAE BRASIL: PROPULSIÓN Y MATRIz ENERGéTICA
daTa/daTe/fecha: 16/11
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Convenções Milenium
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rua Doutor Bacelar, 1043
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Sae Brasil 
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 3287-2033
e-mail: saebrasil@saebrasil.org.br
SiTe: www.saebrasil.org.br

encOnTRO BRaSileiRO de cOmUnicaÇãO
BrAZiLiAN mEEtiNg OF COmmuNiCAtiON
SALÓN BRASILEÑO DE LA COMUNICACIÓN
daTa/daTe/fecha: 24 a 26/11
lOcal/VenUe/lOcal: Palácio das Convenções do Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Av. Olavo Fontoura, 1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: AESP – Associ-
ação das Emissoras de Rádio e Tv de São Paulo

feiRa da GeSTanTe, BeBÊ e cRianÇa
PrEgNANt WOmEm, BABY AND ChiLD FAir
FERIA DEL GESTANTE, BEBé Y NIÑO
daTa/daTe/fecha: (a definir)
lOcal/VenUe/lOcal: Centro de Exposições Imigrantes
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Rodovia dos Imigrantes, Km 
1,5
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Fixa Promotora
TelefOne/PhOne/Tel: (11) 5084-6199
e-mail: feiradobebe@terra.com.br
SiTe: www.feiradobebe.com.br/sp

GRande PRÊmiO BRaSil de fORmUla 1
BrAZiLiAN grAND Prix OF FOrmuLA 1
GRAND PRIX DEL BRASIL DE FORMULA 1
daTa/daTe/fecha: 30/10 a 01/11
lOcal/VenUe/lOcal: Autódromo de Interlagos “José Carlos 
Pace”
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Av. Senador Teotônio Vilella, 
261

ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: FIA – Federação 
Internacional de Automobilismo
SiTe: www.gpbrasil.com 
OBSeRVaÇõeS: Maior evento do automobilismo do mundo e a 
única prova da categoria no continente latinoamericano, o GP 
Brasil é a última rodada da temporada.
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deZemBRO

aPROVeiTe a VaRiedade de OfeRTaS na
cidade. Não há tantas opções em nenhuma 

outra cidade do País. São 66 shoppings, onde 
o consumidor encontra de tudo, e quase 60 
ruas de comércio especializado, entre elas 
redutos sofisticados como a região da Rua 

Oscar Freire, nos Jardins. Como contraponto, 
há um local de comércio popular inigualável 
no País – a Rua 25 de março e adjacências, 

onde se vende de tudo: de tecidos e bijuterias 
a produtos eletrônicos. Por isso, São Paulo é 
o paraíso de todos os tipos de compradores 

– qualquer produto pode ser encontrado nas 
feiras, bazares, lojas, shoppings e ruas com-
erciais. Durante o ano inteiro há novidades a 
bons preços em São Paulo. Mas há ocasiões 

em que tudo fica mais barato, como por 
exemplo em fevereiro,quando os shoppings 

realizam o Liquida SP, com descontos de até 
70%. No entanto, é em novembro e dezembro 
que acontecem os bazares de instituições de 

caridade, designers e artistas plásticos.

SÃO PAULO É COMPRAS
Onde PaSSeaR – Nas ruas arborizadas dos 
Jardins, como a Oscar Freire, uma das oito 
ruas mais luxuosas do planeta, segundo a 

consultoria Excellence Mistery Shopping 
International.

Onde cOmeR – Nas praças de alimentação 
dos shoppings e feirinhas típicas ou nos 

cafés dos Jardins. Onde comprar – Em lojas 
de rua, feiras, bazares e shopping centers. 

Onde Se diVeRTiR – Há lojas e supermerca-
dos que funcionam 24 horas por dia, além 

dos shoppings da cidade que no mês de 
dezembro trabalham com horários ampliados.

JUNE – JUNIO
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xx cOnGReSSO BRaSileiRO de ciTOPaTOlOGia
xV cOnGReSSO laTinO-ameRicanO de ciTOlOGia
xx CELLuLAr PAthOLOgY BrAZiLiAN CONgrESS
xV LAtiN AmEriCAN CONgrESS OF CYtOLOgY 
XX CONGRESO BRASILEÑO DE PATOLOGíA DE LA CéLULA
Xv CONGRESO LATINOAMERICANO DE CITOLOGíA 
daTa/daTe/fecha: 1 a 5/12
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Sociedade 
Brasileira de Citopatologia
lOcal/VenUe/lOcal: A definir
fOne/PhOne/Tel: (21) 2255-7502
SiTe: www.citopatologia2008.com.br
e-mail: contato@citopatologia2008.com.br

SUPeR caSaS Bahia
SuPEr CASAS BAhiA FAir
FERIA SUPER CASAS BAHIA
daTa/daTe/fecha: 01 de dezembro a 09 de janeiro de 2010
lOcal/VenUe/lOcal: Pavilhão de Exposições do Anhembi
endeReÇO/addReSS/diRecciÓn: Av. Olavo Fontoura, 1209
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Casas Bahia 
Comercial Ltda

41º TOyO maTSURi na liBeRdade
41St tOYO mAtSuri iN LiBErDADE
41º TOYO MATSURI ENLIBERDADE
Data: (a definir)
lOcal/VenUe/lOcal: Praça da Liberdade e Ruas Adjacentes
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Acal – Associ-
ação Cultural e Assistencial da Liberdade
fOne/PhOne/Tel: (11) 3208-5090
e-mail: acalliberdade@terra.com.br

39ª feSTa dO BOlinhO da PROSPeRidade – mOTi TSUki 
39ª FEStA DO BOLiNhO DA PrOSPEriDADE – mOti tSuki 
39ª FESTA DO BOLINHO DA PROSPERIDADE – MOTI TSUkI 
daTa/daTe/fecha: 31 de dezembro de 2009
lOcal/VenUe/lOcal: Praça da Liberdade 
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Acal – Associ-
ação Cultural e Assistencial da Liberdade
fOne/PhOne/Tel: (11) 3208-5090
e-mail: acalliberdade@terra.com.br

cORRida da SãO SilVeSTRe
SãO SiLVEStrE iNtErNAtiONAL rACE 
CARRERA DE SãO SILvESTRE
daTa/daTe/fecha: 31 de dezembro de 2009
lOcal/VenUe/lOcal: Ruas de São Paulo
e-mail: faleconosco@saosilvestre.com.br
SiTe: www.saosilvestre.com.br

ReVeillOn na aV. PaUliSTa
NEW YEAr’S EVE ON PAuLiStA AVENuE
AÑO NUEvO EM LA AvENIDA PAULISTA
daTa/daTe/fecha: 31 de dezembro de 2009
lOcal/VenUe/lOcal: Avenida Paulista
ORGaniZaÇãO/ORGaniZaTiOn/ORGaniZaciÓn: Prefeitura de São 
Paulo
SiTe: www.cidadedesaopaulo.com

Avenida Paulista

©
 M

ar
co

s 
Hi

ra
ka

w
a

semestre_2_2009.indd   30 4/12/2008   12:53:20



Concepção e conteúdo: Diretoria de Turismo e Entretenimento
Projeto gráfico e diagramação: Rene Perol
Os meses indicados são os que os eventos costumam ocorrer. Todas as atrações e/ou informações que constam neste calendário 
estão sujeitas a mudanças e alterações sem aviso prévio. Mais informações: www.cidadedesaopaulo.com, www.visitesaopaulo.com, 
www.ubrafe.com.br. O objetivo da São Paulo Turismo é promover a cidade de São Paulo de forma independente e sem nenhum vínculo 
com os estabelecimentos, eventos e feiras mencionados.

 Prestigie o receptivo local. Consulte www.cidadedesaopaulo.com

Project concept and text editing: Diretoria de Turismo e Entretenimento
Graphic design and art editing: Rene Perol
The months shown above are those in which these events are normally held. All the attractions and/or information included in this 
calendar are subject to change or alteration without notice. For more information: www.cidadedesaopaulo.com, www.visitesaopaulo.
com, www.ubrafe.com.br. The objective of São Paulo Turismo is to promote the City of São Paulo independently, and without any specific 
relationship with the establishments, events and fairs mentioned.

To contact a local incoming travel agent, visit www.cidadedesaopaulo.com

Proyecto gráfico y edición de arte: Rene Perol
Los meses indicados son aquellos en que los eventos suelen ocurrir. Todas las atracciones y/o informaciones que constan en este 
calendario están sujetas a cambios y alteraciones sin aviso previo. Más informaciones: www.cidadedesaopaulo.com , www.visitesao-
paulo.com, www.ubrafe.com.br. El objetivo de São Paulo Turismo es el de promover la ciudad de São Paulo de forma independiente y sin 
ningún vínculo con los establecimientos, eventos y ferias mencionados. 
 
Prestigia tu agiente de viajes local. Consulta: www.cidadedesaopaulo.com

(info)

São Paulo Turismo S/A • Av. Olavo Fontoura, 1209 • Parque Anhembi, São Paulo (SP) • CEP 02012-021 • tel. (11) 2226-0400
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inSiRa SeU eVenTO neSTe calendÁRiO: calendaRiO.eVenTOS@SPTURiS.cOm
iNCLuDE YOur EVENt iN thiS CALENDAr: CALENDAriO.EVENtOS@SPturiS.COm

INCLUYA SU EvENTO EN ESTE CALENDáRIO: CALENDARIO.EvENTOS@SPTURIS.COM
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