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//Apresentação
São Sebastião do Paraíso, cidade contemplada por
rica natureza. Como solo fértil, clima favorável e posiçãogeográfica privilegiada, tem sua economia baseada principalmente na agricultura e pecuária, com forte expansão na indústria, serviços e educação.
Paraíso está próxima à grandes centros como Belo
Horizonte, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Franca,
além do Triângulo Mineiro.
É de fácil acesso, pois cortam o município as rodovias BR-265, BR-491, MG-050 e a rodovia estadual L836.
Por todos estes motivos, a dministração mostra que
em São Sebastião do Paraíso pode se viver cada vez melhor.
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//Localização
São Sebastião do Paraíso é um município do Estado de Minas Gerais, situado na divisa com o Estado de
São Paulo, na microrregião de mesmo nome.
A população estimada em 2017 em São Sebastião
do Paraíso era de 70.533 habitantes.
A área é de 814,925 km².
O município tem como principal atividade a produção de Café, destacando-se também na produção
de frutas como Abacate (maior produtor da variedade
Breda do Brasil), Figo, Pêssego, Laticínios e indústria de
Sutura e Moda Íntima
A tradicional festa da Congada atrai um grande
número de turistas da região. É realizada todos os anos
em São Sebastião do Paraíso, acontece de 26 a 30 de
dezembro, com os desfiles dos ternos de Congo e Moçambique na Praça Comendador José Honório (Matriz),
sempre a partir das 19h30.
A Congada Paraisense é uma festividade de cunho
religioso, introduzida no município por escravos africanos, desde a fundação da cidade em 1821.
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//Pontos Turísticos
A nossa cidade possui vários pontos turísticos:
• Arena Olímpica João Mambrini
• Casa da Cultura Antônio Carlos Pinheiro de Alcântara
• Cristo Redentor (Morro do Baú)
• Estância Hidromineral Água Azul
• Estância Hidromineral e Hotel Fazenda Termópolis
• Estância Lobo da Montanha
• Hotel Fazenda Leão de Judá
• Igreja Matriz de São Sebastião
• Morro da Mesa (Distrito de Guardinha)
• Morro do Baú de Santa Cruz (Rodovia MG-050)
• Museu Municipal Napoleão Joele (Casa da Cultura)
• Parque da Lagoinha (Praça Santa Paula Frassinetti)
• Parque Municipal da Serrinha (Rodovia BR-265)
• Praça da Fonte Luminosa (Centro)
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//Arena Olímpica
Conforto e padrão internacional
Inaugurada em 26 de março de 2010, a Arena Olímpica “João Mambrini” conta com quadra poliesportiva com
dimensões oficiais, tendo piso “flutuante” de madeira, placar eletrônico, palco com camarins, arquibancadas para
3.500 pessoas acesso para portadores de necessidades
especiais a todos os pisos através de rampas e elevadores,
conforto e padrão internacional.
Concebida para atender de maneira integrada profissionais e amadores do esporte, a Arena Olímpica oferece
ainda alojamento para até 600 atletas, restaurante, academia completa, vestiários com duchas e salas de massagem, salas para aquecimento, consultório médico e auditório. Também dispõe de sala de vídeo e multimídia para
encontros e palestras.
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Há de se ressaltar que a quadra foi demarcada, para
os jogos de basquetebol, obedecendo as novas regras
da Federação Internacional de Basquete – FIBA. Entre as
modificações estão: o formato do garrafão, (retangular com
4,90m de largura) e a distância da linha dos três pontos ( ampliada para 6,75m aumentando em meio metro a sua segurança para os usuários).
A Arena Olímpica também conta com área reservada
para camarotes e para imprensa, lanchonetes, banheiros,
monitoramento de segurança por câmeras, estacionamento, além de espaço administrativo que abriga a estrutura da
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura.

Av. Monsenhor Mancini, 775 - Vila Dalva,
São Sebastião do Paraíso - MG, 37950-000
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//Casa Da Cultura

“Antônio Carlos Pinheiro de Alcântara”
A antiga Estação Ferroviária Mogiana, teve seu prédio construído em 1914, funcionando até 1977 com trens
de passageiros, depois até 1986 transportando cargas de
cimento da companhia Cimentos Itaú.
Teve os trilhos retirados em 1990, sendo então preservado e tombado historicamente. É desde 7 de outubro de
2006, a sede da “Casa da Cultura”, um dos locais mais visitados em São Sebastião do Paraíso.
O lugar também abriga o Museu Histórico Municipal
“Napoleão Joele”. O Museu está aberto gratuita e diariamente ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e
das 13h às 17h e aos sábados, das 8h às 13h.
Ele é gerido diretamente pelo Departamento de Cultura e vem cumprindo com fidelidade a destinação para a qual
foi criado. No local se encontra a Sala de Exposições Permanentes e Temporárias; o Centro de Memória, com seção de
fotos antigas; a Biblioteca de livros antigos e raros; a Biblioteca de autores Paraisenses; a Sala Multimeios, destinada a
oficinas de arte, exibição de vídeos entre outros.
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É desenvolvido também o Projeto de Educação Patrimonial, em parceria com as escolas do município, que,
agendando previamente, trazem seus alunos para visitas
monitoradas ao museu, proporcionando-lhes um “passeio
cultural” instrutivo, através do qual conhecem a história
da cidade, bem como seu processo de formação, figuras
marcantes, vida cotidiana e costumes através dos tempos.
Na Praça cultural, aos sábados à partir das 10:00h são
ministradas aulas de Yoga gratuitas, e durante a semana,
aulas de Tai Chi Chuan às segundas e quartas-feiras e nas
terças e quintas-feiras o Programa Vida Ativa, com atividades voltadas para pessoas da 3ª Idade.
Também aos sábados, acontece a Feira da Estação,
dos feirantes municipais, com produtos hortifrutigranjeiros, queijos, doces, comidas típicas e artesanato à partir
das 06:00h até às 13:00h.

Av. Oliveira Rezende, 509 - Braz, São Sebastião
do Paraíso - MG, 37950-000
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//Termópolis

Hotel e Estância Balneária
As primeiras menções sobre a existência da Estância
Balneária Termópolis, datam da década de 20, mais precisamente 1921, ano de fundação da primeira fonte e construção do hotel (em estilo colonial).
Colocadas precisamente pelas “Mãos de Deus”, as
fontes termais minerais se entrelaçam com uma paisagem rústica, porém belíssima, aos pés de lindas montanhas a 825 m, e em meio a um vale; uma benção que faz
com que o local seja um marco em lazer, turismo e saúde
em todo o país.
A estância é procurada por um público interessado
em suas águas termais minerais, não só pelos seus banhos de imersão à 30º, mas também por suas ações terapêuticas no tratamento de diversas doenças, tais como
reumatismo, distúrbios gastrointestinais, cálculos renais e
doenças de pele.
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As nascentes das águas minerais termais provenientes do solo, quando afloram à superfície trazem consigo
em dissolução, diversos sais minerais, resultado de seu
contato ao passar pelas rochas. Esse manancial hidrotermal, tem uma vazão aproximada de 400 mil litros por hora
que mantém suas piscinas (3 azulejadas e 2 naturais), dispensando todo e qualquer tratamento químico.
A Estância oferece várias atrações como:
• Bocha
• Campo de Futebol de Areia
• Piscina natural coberta
• Quadra de Tênis
• Quadra de Vôlei e Peteca
• Redário
• Sala de Convenções
• Salão de Jogos
• Sauna
Possui ainda para atividades outdoor:
• Arvorismo
• Brinquedoteca
• Lago com pedalinhos
• Lago para pesca
• Parque Infantil
• Passeio a cavalo e charrete
• Tirolesa
• Trilha Ecológica

Rodovia BR 265 km 605 - Termópolis Zona Rural, São Sebastião do Paraíso - MG,
37950-000
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//Igreja da Matriz
A Igreja Matriz de São Sebastião começou a ser erguida em 1821, ainda com título de capela, nas terras doadas
pela família Maciel.
Sua torre principal foi inaugurada em 19/01/1941, onde
abriga os três maiores sinos do Brasil (fundidos na Itália
em 1929) encomendados e doados por Dolores Pimenta
de Pádua, e o corpo da igreja foi concluído no ano de 1942.
A Matriz de São Sebastião possui um estilo eclético,
embora seus vitrais e detalhamentos da entrada principal
nos remetem ao estilo Art Nouveau.
A igreja possui uma forma simétrica e é rica em detalhes. No exterior, predomina o “ar” neoclássico.
Assim como outras construções históricas da cidade,
a Matriz de São Sebastião é sempre uma referência na região devido ao estilo que tem. É também um meio de nos
contar as histórias dos nossos antepassados e nos faz valorizar cada vez mais nossas culturas.
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Os fundos da Igreja são inspirados nas absides dasBasílica de Roma.
A entrada lateral possui um arco que nos remete aos
arcos romanos.
Os vitrais, são inspirados no estilo internacional de arquitetura e de artes decorativas, a Art Noveau e Renascentista, que foi muito apreciado de 1890 até os anos de 1920.
O interior da Matriz de São Sebastião possui colunatas de ordem dórica.
A Igreja da Matriz está localizada na Praça Comendador José Honório, no centro da cidade, sendo visitada por
muitos turistas por sua beleza característica das grandes
Igrejas da Europa.
Chama muito a atenção à noite, devido à iluminação
que destaca todos os detalhes da mesma, sendo um dos
pontos mais fotografados da nossa cidade.

Praça Comendador José Honório, 21 – Centro São Sebastião do Paraíso-MG - 37950‑000
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//Morro da Mesa
Situado no distrito de Guardinha é considerado um
dos marcos divisórios entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais.
O Morro da Mesa é um dos cartões postais mais conhecidos de São Sebastião do Paraíso. Com 1005m de altitude, o monte propicia uma bela paisagem da região.
Por causa do seu formato plano, a grande formação
geológica ganhou o nome de Morro da Mesa.
Serve de divisa entre os Estados de Minas Gerais e
São Paulo, existindo nele o “marco divisório” dos Estados.
Em sua encosta do lado “norte”, à meia altura, existe uma gruta bastante visitada e uma capela, onde anualmente é realizada uma festa religiosa no dia 3 de maio.
O Morro da Mesa é conhecido em toda a região por
ser um dos locais mais belos para assistir ao nascer e ao
pôr do sol, entre as serras e os montes.
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No local, existem duas grutas, localizadas na face
“norte” do Morro que também chamam a atenção dos visitantes. Uma delas, com buraco no teto, dá acesso a uma
imensa galeria escura, pouco explorada até hoje.
No Morro o acesso é facilitado por uma estrada de paralelepípedos, tornando a subida íngreme, mais fácil para
carros sem tração, a largura da mesma permite apenas
um carro, não sendo via de mão dupla.
No topo do Morro existe uma Capela, onde são realizadas algumas Missas, e Festas de cunho religioso.
O acesso à Gruta principal é por uma escada de metal, não sendo recomendado para crianças, com um grau
de dificuldade média.
O local costuma ter colméias de abelhas, devendo ser
mantido silêncio quando visitada a gruta.
Vale a pena a descida, a vista dali é de tirar o fôlego.

Distrito de Guardinha, acesso pela Rodovia BR
265. São Sebastião do Paraíso a Ribeirão Preto.
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//Leão de Judá
Hotel Fazenda

O charme, o conforto, o refinamento fazem parte do
Leão de Judá Charme Hotel, localizado em uma bela fazenda mineira na cidade de São Sebastião do Paraíso, no
sul do Estado.
Localizado a 13,7km e 30 minutos de São Sebastião
do Paraíso e 900m acima do nível do mar, numa região
privilegiada devido à sua natureza exuberante com uma
esteira primária de aproximadamente 1.500 hectares, rodeada por rios, cachoeiras e deliciosas piscinas naturais. Os
encantos do sol, o som dos pássaros, o frescor das águas entre outras belezas naturais fazem parte dessa experiência.
Possui uma infraestrutura completa, rica em detalhes prontos para uma atenção nobre e especial, com
serviços diferenciados que oferecem aos nossos hóspedes uma experiência única, com sensações inesquecíveis,
como contato com a natureza, para aqueles que buscam
integração com as maravilhas da gastronomia mineira e
sua hospitalidade.
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Todas as manhãs, os monitores fazem passeios deliciosos por caminhos especialmente projetados para proporcionar uma profunda experiência com a natureza. O ar
puro e belas paisagens recarregam sua energia para todas
as atrações do hotel.
Se você tem filhos, não se preocupe. Temos monitores treinados para ensinar atividades de entretenimento
exclusivas, tudo para que você descanse em plenitude:
• Barragem com pedalada, caiaque
• Berçário
• Brinquedos para crianças
• Bungalow de relaxamento
• Cavalos
• Hidromassagem aquecida
• Horta
• Mini Tirolesa
• Pescaria
• Piscina climatizada e natural
• Praia natural
• Quadras de tênis e areia
• Sala de jogos para adultos
• Salão de jogos infantis
• Sauna
• Trilhas ecológicas
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//Praça Santa Paula Frassinetti
“Parque da Lagoinha”
Inaugurado no dia 17 de outubro de 1971, em homenagem aos 150 anos de fundação da Cidade, continua sendo um cartão postal da “Cidade dos Ipês”.
Localização entre as Ruas Pimenta de Pádua, Dr. Placidino Brigagão e Praça dos Imigrantes, é considerado a
maior manifestação paisagística da cidade. Uma ótima
opção de lazer, atividades físicas e turismo. Possui quadra
esportiva e parque infantil. Em datas comemorativas a lagoa é liberada para a pesca popular e já foi usada em competição de canoagem, como incentivo ao esporte.
Na década de 70, no local havia uma fonte de água,
onde pessoas iam com garrafões de vidro para levar água
potável para suas casas.
Havia também pedalinhos, onde a população divertia-se nos finais de semana. No centro da lagoa, havia uma
pequena ilha, “conhecida como Ilha dos Patos”, com personagens infantis: Branca de Neve e os Sete Anões, aves
domésticas (patos e gansos) e,um mini zoológico, onde
hoje se encontra o parque infantil.
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//Pousada Água Azul
Fica localizada em uma fazenda típica mineira com
200 hectares, há apenas 22km de São Sebastião do Paraíso
(cerca de 22 minutos), no Km 385 da rodovia MG-050.
Possui em sua extensão gado de corte e leiteiro, plantação de cereais e 60 hectares de Mata Nativa, onde se encontra a Estância Hidromineral com fontes de água a 27,5 °C.
Oferece a tranqüilidade do campo e conforto. São 12
apartamentos com cama king size, banheira de imersão,
TV com controle remoto, telefone, frigobar, ventilador de
teto e lareira.
Localizada no município de Fortaleza da Minas, caracteriza-se por apresentar áreas de florestas preservadas,
além das áreas de lazer contendo árvores de diversas espécies. Por estar situada em uma região que já perdeu boa
parte de sua cobertura vegetal nativa, a Pousada Água
Azul representa uma importante área de refúgio para as
espécies de aves, além de outros representantes da fauna.
Seu entorno é rico em fontes de água mineral e a mata
nativa e ciliar possibilitam um clima ameno e acolhedor.
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A Pousada ainda possui cardápio típico, sauna, trilhas
para caminhada, 4 piscinas de água mineral corrente, lanchonete panorâmica, solarium, tirolesa, ofurô, massagem,
arco e flecha, monitoria de lazer para crianças e adultos,
passeios a cavalo e de charrete, salão de TV, jogos e eventos, wi-fi gratuito e a receptividade do povo mineiro.
São sub-termais, sua temperatura permanece em
27,5 ºC em suas nascentes e possuem um alto poder medicinal. Análises físico-químicas classificam-nas como subtermais, bicarbonatadas mistas, cálcio-magnésio-sódicas
e radioativas na fonte.
Enquanto nos entregamos a um banho acalentador,
somos cercados por 30 alqueires de mata nativa, que nos
deixa naturalmente embalados e encantados pela sinfonia dos mais diferentes pássaros.
Além de ser fonte de vida, a água é uma das principais formas de lazer do ser humano. E, quando se tem a
chance de unir saúde e diversão, o resultado é fantástico!
A Pousada Água Azul, rica em belezas naturais, é um
paraíso onde a água, enquanto nos embala, também nos
trata. Aqui nossas fontes de águas cristalinas brotam dos
contra-fortes da Serra do Chapadão e se transformam em
piscinas de águas minerais. A vazão das águas nas várias
nascentes chega a mais de 220 mil litros por hora.

Rodovia MG-050, Km 385 - Setor Rural,
São Sebastião do Paraíso - MG, 37950-000.
Telefone: (35) 98431-0283
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//Morro do Baú
Localizado no Km 390 da Rodovia MG-050, a 3km da
sede do município, o Morro do Baú de Santa Cruz, tem
991m de altura, e é um dos locais mais bonitos para apreciar o pôr do sol da cidade de São Sebastião do Paraíso.
É uma das mais belas vistas panorâmicas da cidade,
proporcionando o visual no horizonte das montanhas de
Minas e suas belezas naturais, sendo muito freqüentado
por pessoas que também buscam um encontro religioso
com a imagem de Cristo Redentor.
Com 16m de altura, o Mirante do Cristo Redentor, localizado no Morro do Baú, foi cuidadosamente planejado
e foi inaugurado em 2006.
No lugar de uma pequena capela e um cruzeiro de madeira, réplica do original que foi queimado pelo fogo nos anos
50, a capela foi originalmente construída ao mesmo tempo,
sendo também atingida pelo fogo e depois reformada.
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É tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e
Cultural de São Sebastião do Paraíso.
Além da imagem de Cristo, há uma capela histórica
e a Via Sacra, que contorna a encosta do morro para o pequeno grupo de Nossa Senhora Aparecida.
O ponto turístico é hoje um dos mais visitados da cidade, de fácil acesso e com segurança.

Localizado à Rodovia MG 050 (saída para
Passos) - São Sebastião do Paraíso, 37950-000
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//Parque da Serrinha
O Parque Municipal Águas da Serrinha está localizado em um dos pontos mais altos do município, de onde
você pode ver a cidade inteira. É cercado por plantações
de café e florestas de eucalipto. De fácil acesso, o Parque
também oferece um belo quiosque onde as famílias podem trazer seus lanches.
O Parque da Serrinha foi criado em 5 de junho de 2003,
em acordo com a Lei Municipal 12.651/12 que regulamenta
a implantação de Área de Preservação Permanente.
Possui 17 Hectares; sendo 8 de Mata Atlântica onde se
encontram várias espécies nativas e raras como:
• Canela;
• Cedro;
• Embuia;
• Figueira;
• Ipê Amarelo;
• Jacarandá;
• Jequitibá;
• Paineira;
• Pau Brasil, entre outras.
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Existem cerca de 90 espécies de pássaros, 8 de mamíferos, e mais uma infinidade de insetos, lagartos e anfíbios, um verdadeiro laboratório ao vivo para aulas sobre
Ecologia, Meio Ambiente, Ciências e Biologia.
O Parque tem ainda uma sede com espaço para aulas didáticas sobre ecologia e conservação do Meio Ambiente, sendo usado por escolas do município, bem como
atividades ecológicas: trekking, caminhadas, parquinho
infantil e passeios ornitológicos.
Ainda conta com uma estufa municipal que produz
mudas para os horticultores de baixa renda do município,
além de mudas de árvores, frutíferas e nativas.

Localizado na rodovia BR 265
(saída para Ribeirão Preto/SP)
Telefone: (35) 3531-5488
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//Praça da Fonte
Na região central da cidade, encontra-se a Praça Comendador João Alves, mais conhecida como “Praça da
Fonte Luminosa”. Esta foi fundada no ano de 1968, durante
a administração do prefeito Alípio Mumic, ladeada pelas
ruas Geraldo Marcolini, Dr. Salvador Grau, Gedor Silveira e
prédio do antigo Fórum. O principal atrativo consiste na
fonte de água que está localizada no centro da praça e geralmente é ligada aos finais de semana à noite, com iluminação colorida, tornando a Fonte “Luminosa”. No mês de
dezembro ela funciona diariamente e à noite.
A praça conta ainda com uma decoração especial
para o natal e se torna um importante atrativo para aumentar o número de pessoas, alavancando o comércio local. Assim como a Praça da “Lagoinha”, esta também faz
parte das 7 maravilhas do município de São Sebastião do
Paraíso. Possui um grande espaço físico, com muitos bancos, um monumento em homenagem ao médico e ilustre
homem público Dr. Placidino Brigagão, que tem seu nome
em uma das mais importantes ruas da cidade.
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Ainda nesta praça, está a Árvore da Cultura que foi
plantada em 1974 pelo centro cívico “Santos Dumont”.
Outro espaço muito utilizado é o Palco para apresentações ao ar livre, bastante usado em eventos públicos e
apresentações artísticas e culturais. Geralmente em datas
comemorativas como 7 de setembro e 25 de outubro - aniversário da cidade, quando acontecem desfiles cívicos na
Rua Gedor Silveira e as arquibancadas são montadas para
receber a população que comparece para assistir ás apresentações.
Aqui também é notável o cuidado com as árvores, plantas e flores que estão espalhadas pela praça. Os jardins
são bem cuidados, o que torna a praça ainda mais bela.
Além disso, outro atrativo é a segurança, já que agentes da
guarda municipal também estão sempre presentes, principalmente à noite, garantindo assim que os paraisenses
possam usufruir de todo o espaço que esta praça oferece.

R. Gedor Silveira, 38 - Centro, São Sebastião
do Paraíso - MG, 37950-000

Praça dos Imigrantes, 100 - Lagoinha
São Sebastião do Paraíso - Minas Gerais, Brasil
CEP: 37950-000
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