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Informações Gerais – São Paulo 
1) Anfitrião 

Banco Central do Brasil (BCB) 

2) Local do evento 

Edifício do Banco Central em São 
Paulo: 
Avenida Paulista, 1.804 
Bela Vista  
São Paulo – SP 
CEP: 01310-922 
 Metrô: Acessível pela Linha 

2 (verde): entre a estação 
Trianon/Masp e a estação 
Consolação. 

As reuniões terão lugar nas salas 
de reuniões do 18º, 20º e 21º 
andares. 

O Seminário terá lugar no 
Auditório do 20º andar. 

3) Previsão do tempo 

http://www.climatempo.com.br/
previsao-do-
tempo/cidade/558/saopaulo-sp  

4) Fuso horário 

http://www.horacerta.com.br/in
dex.php?city=sao_paulo  

Fuso horário de São Paulo: UTC-3 
horas. São Paulo adota “horário 
de verão” entre outubro e 
fevereiro (quando o horário passa 
a ser UTC-2). 

Durante a reunião o fuso horário 
de São Paulo será UTC-3. 

5) Câmbio e moeda corrente 

a) A moeda brasileira é o Real 
(BRL). 

b) O Brasil tem taxa de câmbio 
flexível. 

c) Para fins de referência, a 
taxa de câmbio corrente 
pode ser consultada em: 
www4.bcb.gov.br/pec/taxa
s/ingl/ptaxnpesq.asp?id=qu
otations&id=quotations.1 

d) Casas de câmbio e troca de 
moeda são disponíveis no 
aeroporto, em shoppings, 
em alguns hotéis e agências 
bancarias.  

e) O Banco Central 
disponibiliza um aplicativo 
que pode ser baixado 
gratuitamente para 
smartphones chamado 
“Câmbio Legal”. Ele indica 
no mapa as instituições 
autorizadas a realizar 
serviços de câmbio. 

f) Moedas outras que não o 
Real não são aceitas em 
transações rotineiras. 

g) A maioria dos cartões de 
crédito é aceita em lojas, 
hotéis e restaurantes. 

                                                           
1
 Este link informa taxas de câmbio apenas para 

referência. A taxa é livre e pode diferir de 
acordo com a instituição financeira com a qual 
se opera e ao longo do dia. 
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http://www.horacerta.com.br/index.php?city=sao_paulo
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6) Hospedagem 

Esta é a lista de alguns hotéis. 
Registramos que o BCB não 
recomenda diretamente nenhum 
hotel e não se responsabiliza 
pelas reservas. Os convidados 
devem fazer suas reservas 
diretamente com os hotéis. 
Recomendamos verificar se 
tarifas, taxas e café da manhã 
estão inseridos no valor da diária 
antes de efetivar a reserva. 

500 metros do Banco 
Central 

Caesar Business São Paulo 
Paulista 
http://www.caesarbusiness.com.
br/ 
Avenida Paulista, 2181 
 +55 (11) 2184-1600 
 +55 (11) 2184-1633 
 reservas@caesarpark.com.br  

IBIS São Paulo Paulista 
http://www.accorhotels.com/  
Avenida Paulista, 2345 
 +55 (11) 3523-3000 
 +55 (11) 3523-3030 
 h3735-re@accor.com.br  

Massis Five Stars 
http://www.massisfivestars.com.
br 
Rua Luís Coelho, nº 80 
 +55 (11) 3141-4400 
 +55 (11) 3262-1727 
Toll Free: 0800 17 4888 
 reservas@massisfivestars.co

m.br 

Bela Vista e outras 
localidades 

Hotel Mercure São Paulo 
Augusta 
www.accorhotels.com  
Rua Padre João Manuel, 202 – 
Cerqueira Cesar 
 +55 (11) 3069-1600 
 +55 (11) 3069-1590 
 h0674-re@accor.com.br  

Trianon Paulista 
www.fourplus.com.br   
Alameda Casa Branca, 355 
 +55 (11) 2227-9161  
  0800 723 0066 

TRYP Paulista 
http://pt.solmelia.com/home.ht
m 
Rua Haddock Lobo, 294 – Bela 
Vista 
 +55 (11) 3123-6200 
 +55 (11) 3123-6207 
 paulista@tryphotels.com.br  

7) Informações adicionais 

Eletricidade 

a) A tensão elétrica fornecida 
em São Paulo é 110 V. Pode 
ser necessário trazer 
adaptadores para laptop e 
celulares. 

b) Em 2010 foi implantado, no 
Brasil, o modelo IEC 60906-
1 de tomadas. 
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http://www.massisfivestars.com.br/
mailto:reservas@massisfivestars.com.br
mailto:reservas@massisfivestars.com.br
http://www.accorhotels.com/
mailto:h0674-re@accor.com.br
http://www.fourplus.com.br/
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Transporte: 

Ônibus Executivo do Aeroporto: 

O aeroporto internacional de 
Guarulhos é servido por um 
sistema de ônibus executivo com 
destino a diversos locais da 
cidade. 

Horário, preços e percursos 
podem ser encontrados em: 
www.airportbusservice.com.br. 

Taxi: 
O preço cobrado por táxis varia 
de acordo com a distância 
percorrida e o valor é registrado 
em medidor. (taxímetro).  

Cooperativas de Taxi 

Coopertax 
 + 55 (11) 2095-6000 

Alô Taxi 
 + 55 (11) 3229-7688 

Telefones úteis: 

Aeroportos:2 

 GRU: Aeroporto 
Internacional – Guarulhos. 
 +55 (11) 2445 2945 

 CGH: Aeroporto de 
Congonhas – São Paulo 
 +55 (11) 5090-9000 
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 Informações sobre situações dos voos 

(chegadas e partidas) em todos os aeroportos 
brasileiros podem ser obtidas em: 
http://voos.infraero.gov.br/voos/index.aspx. 

Emergência: 

 Polícia 
190 

 Socorro médico 
192 

 Bombeiros 
193 

Para fazer chamadas 
internacionais: 

Observar a sequência descrita 
abaixo:  

00 + XX + Y + Z + Nº do telefone 
a. XX: código da operadora3 
b. Y: código do país 
c. Z: código da localidade 

A compra de um SIM CARD (Chip) 
para aparelhos de telefonia 
móvel no Brasil exige 
comprovação de residência e a 
posse de um documento de 
identificação nacional, o que 
dificulta a sua aquisição por 
estrangeiros. 

                                                           
3
 Para efetuar as chamadas internacionais 

utilize uma das operadoras a seguir (que tem 
abrangência nacional): Embratel (21); Vivo (15); 
Brasil Telecom (14); Tim (41); Oi (31); ou outra 
operadora de sua preferência. 

http://www.airportbusservice.com.br/
http://voos.infraero.gov.br/voos/index.aspx

