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São Paulo Expo

Terça a Sexta, das 11h às 20h



o evento

De 23 a 26 de maio de 2023, a maior cidade do 
hemisfério sul será também o centro do debate 
latino-americano sobre a inovação e o desenvolvimento 
no setor da saúde. Pela 30ª vez, São Paulo sediará a 
Hospitalar, o maior e mais relevante evento do setor em 
todo o continente.

A novidade é que, além da inovação e da tecnologia 
presente na área de exposição e nos congressos, a partir 
de 2023, o evento será realizadono centro de exposições 
mais moderno da América Latina: o São Paulo Expo,
um espaço com infraestrutura completa e
excelente localização. 

Resultado da evolução permanente e do crescimento 
da Hospitalar, a mudança para este novo endereço 
passa oferecer ainda mais conforto e facilidades para 
expositores e visitantes – sobretudo para aqueles que 
querem participar deste grande evento e ainda 
aproveitar a maior metrópole do país.
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o espaço: São Paulo Expo

Um espaço moderno que possibilita uma experiência 
única para todos os públicos, com infraestrutura 
completa:

 Estrutura contemporânea e localização privilegiada, 
em uma área livre da restrição municipal de veículos

 10 minutos do aeroporto de Congonhas e do
 Rodoanel Mário Covas

 850 metros do metrô Jabaquara

 8,6 mil vagas disponíveis no estacionamento, sendo
 que 4,5 mil vagas são cobertas

 Auditório modulares para criar palestras, seminários
 e ações de relacionamento

 Restaurante fixo com capacidade para atender
 600 pessoas simultaneamente

 Ar condicionado em todo o pavilhão
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gastronomia
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gastronomia
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Na mais cosmopolita das cidades brasileiras, os bares e restaurantes são um espetáculo à parte. Confira o que há de mais 
interessante na região, ou mesmo aqueles que valem o deslocamento para outras regiões da cidade.



restaurantes em Moema
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La Pasta Gialla
Alameda dos Arapanés, 1004

11 5051.9292

Ladrillo Parilla Argentina
Avenida Pavão, 454

11 3562.6499

Fogo de Chão
Avenida Moreira Guimarães, 964

11 5056.1795

Toro Sushi
Alameda dos Anapurus, 1430

11 2386.6966

Gajos
Alameda dos Arapanés, 1307

11 5543.9749

La Ventana
Rua Tuim, 61
11 5051.1733

Hannover
Avenida Cotovia, 445

11 5561.5411

Casa do Don
Avenida Ibirapuera, 2835

11 5096.1502

Fotos meramente ilustrativas.



bares em Moema
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Quintal do Espeto
Avenida Dos Carinás, 520

11 5095.6565

Tonton Jazz e Music Bar
Alameda dos Pamaris, 55

11 3804.0858

Armazén Paulista
Alameda Jauaperi, 570

11 5052.3106

Willi Willi Bar
Alameda dos Pamaris, 30

11 5533.0020

Viana Bar Grill
Alameda dos Aicás, 1219

11 2538.8048

Steel Bar SP
Alameda dos Jurupis, 1796

11 3477.1070

Bar do Juarez
Avenida Jurema, 324

11 5052.4449

Bar do Alemão SP
Avenida Juriti, 651

11 5052.8333

Fotos meramente ilustrativas.



restaurantes em Campo Belo
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Jucalemão
Rua Nhu-Guaçu, 303

11 5531.4747

Churrascaria Estância
Avenida Vereador José Diniz, 3271

11 5093.3717

Angello Cucina
Rua Sonia Ribeiro, 33

11 5096.2979

Fotos meramente ilustrativas.



restaurantes em São Caetano do Sul
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Si Señor
11 4221.4610

Andiamo
11 4233.8604

Madero Steak House
11 4224.1465

Casa Porteña
11 4234.2240

Outback Steak House
11 4221.3925

Restaurante América
11 5644.2222

ALGUMAS DAS OPÇÕES DE RESTAURANTES DO SHOPPING PARK SÃO CAETANO

Fotos meramente ilustrativas.



onde
comprar
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compras na região do São Paulo Expo
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Shopping Ibirapuera

Ponto de referência no bairro de Moema. Atrai o público
pela facilidade de acesso e variedade de lojas, contando
com seis pisos de estacionamento e mais de 400 opções
de lojas entre compras e serviços!

Avenida Ibirapuera - Indianópolis - São Paulo

Aberto: Segunda à Sexta das 10h as 22h

8km de distância do pavilhão



compras na região do São Paulo Expo
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Shopping Plaza Sul

Com um público mensal de aproximadamente 750 mil
pessoas e 220 lojas, o Shopping Plaza Sul é uma referência
para quem mora, estuda e trabalha nas regiões do 
Jabaquara, Jardim da Saúde, Vila Mariana, Aeroporto, 
Aclimação, Planalto Paulista, Ipiranga e municípios do
ABCD.

Praça Leonor Kauppa, 100 - Jardim da Saúde - SP

Aberto: Segunda a sábado: 10h às 22h
Domingos e feriados: 14h às 20h

4km de distância do pavilhão



compras na região do São Paulo Expo
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Shopping Pátio Paulista

Rua Treze de Maio, 1947 - Bela Vista - São Paulo

Aberto: Segunda a sábado: 10h às 22h

Domingos e feriados: 14h às 20h

Hoje, o Shopping Pátio Paulista tornou-se um verdadeiro ponto de 
encontro dos paulistanos dos mais diversos grupos sociais. Além das 
276 lojas e mais de 50 restaurantes, a localização privilegiada e de 
fácil acesso é um diferencial: o Shopping está entre a Avenida Paulista 
e a Avenida 23 de Maio e próximo à diversas estações de metrô.

10km de distância do pavilhão



compras na região do São Paulo Expo
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Shopping Park São Caetano

O Shopping Park São Caetano está localizado no novo
bairro da cidade o Espaço Cerâmica. Totalmente planejado
e sustentável, possui 218 lojas, sendo 15 âncoras e
megalojas distribuídas em dois pisos. Contando com
2475 vagas de estacionamento.

Alamenda Terracota, 545 - Espaço Cerâmico

Aberto: Segunda à Sábado das 10h30 as 22h30

Domingos e feriados das 14h as 20h

12km de distância do pavilhão



turismo
e lazer

hospitalar.com

O município cosmopolita do Brasil!

Entre as dez maiores metrópoles do mundo está a capital que anualmente recebe milhões de turistas atraídos pela programação badalada que 
a cidade tem a oferecer. Na São Paulo que não dorme, o destaque vai para a promoção da Cultura e de eventos importantes do circuito fashion, 
dos esportes, das artes e da diversidade. Nela acontecem a famosa São Paulo Fashion Week, a Bienal Internacional de Arte, a Fórmula 1 e uma 
das mais concorridas edições do mundo da Parada do Orgulho LGBT.

Além da possibilidade de realizar negócios, São Paulo é um excelente destino para quem busca turismo e lazer. Então, por que você não fica 
alguns dias a mais e descobre tudo o que a cidade tem a oferecer? Conheça alguns pontos turísticos que não podem ficar de fora do seu passeio!



MASP
(Museu de Arte de São Paulo
Assis Chateaubriand)
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Avenida Paulista, 1578  |  Bela Vista  |  SP
01310-200  |  Brasil

masp.org.br

Localizado desde 1968 em edifício projetado pela 
arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi, é 
considerado um dos mais importantes 
exemplares da arquitetura brasileira.
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Praça da Luz, 2  |  Cep: 01120-010  |  São Paulo
55 11 3324.1000  |  Brasil

O mais antigo museu da capital ocupa um edifício 
projetado pelo brasileiro Ramos de Azevedo e 
construído em 1900, na região central. Também 
considerado uma das maiores relíquias entre os 
espaços de cultura do país.

Pinacoteca do Estado
de São Paulo

pinacoteca.org.br
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Avenida Paulista  |  01311-200
São Paulo  |  Brasil

A mais internacional das avenidas da cidade é um 
dos centros �nanceiros da metrópole e está 
localizada em uma das regiões mais altas do 
município. Hospeda espaços importantes de 
entretenimento e cultura e é onde ocorre a maior 
Parada do Orgulho Gay do mundo.

Avenida Paulista

saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/pontos-turisticos/avenida-paulista
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Mercado Municipal
de São Paulo
(Mercadão)

Rua Cantareira, 306  |  Centro Histórico
01024-900  |  São Paulo  |  Brasil

capital.sp.gov.br/turista/gastronomia

Localizado no centro histórico em área de 12.600 
metros quadrados, seus cerca de 300 expositores 
comercializam frutas, verduras, cereais, carnes, 
temperos e produtos alimentícios requintados de 
todo o mundo.
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Parque Ibirapuera

Avenida Pedro Álvares Cabral  |  Vila Mariana
04094-050  |  São Paulo  |  Brasil

ibirapueraparque.com.br

Dos parques urbanos mais fotografados do 
planeta, teve seus jardins projetados por Roberto 
Burle Marx, e abriga construções históricas com 
museus, espaços de shows e a famosa marquise 
desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer.



Para mais informações:

visitantes.hospitalar@informa.com

Faça a sua reverva aqui:

hospitalar@feirasecongressos.com.br
(11) 93464-3019  / (11) 5033-3137
www.feirasecongressos.com.br/feira-hospitalar-2023

Promoção e Organização

23 a 26 de maio de 2023

São Paulo Expo

Terça a Sexta, das 11h às 20h


