CIT ganha nova área no Terminal R
odoviário Tietê
A partir destaquarta-feira, 1º de agosto, a Central de Informação Turística (CIT) muda de local dentro do Terminal
Rodoviário Tietê. O novo espaço é maior e melhor localizado, o que deverá ampliar o número de visitantes que
procuram o posto da São Paulo Turismo (SPTuris, empresa municipal de turismo e eventos). O horário de
funcionamento permanecerá o mesmo: diariamente, das 6 às 22 horas.

CIT no Terminal Rodoviário Tietê. Foto: José Cordeiro/ SPTuris.

O Terminal Rodoviário Tietê é um dos maiores do país. Atende cerca de 1010 cidades em 23 estados brasileiros
e quatro países. De acordo com pesquisas realizadas pelo Observatório do Turismo, núcleo de pesquisas da
SPTuris, no primeiro semestre de 2012, cerca de 5,4 milhões de passageiros passaram pelo local, o maior fluxo
da cidade.
Além da CIT Terminal Tietê, em operação desde 2001, São Paulo possui mais sete centrais (confira abaixo
endereços e horários de funcionamento). As centrais são mundialmente utilizadas pelos turistas e todas são
identificadas por um símbolo conhecido internacionalmente e representado pela letra “i” com um círculo em
volta. Nesses pontos, os interessados podem encontrar mapas, guias turísticos, folhetos com a programação
cultural, materiais promocionais e também podem tirar dúvidas e receber orientações sobre a cidade.
Endereços e horários de funcionamento das Centrais de Informação Turística de São Paulo:
CITs AEROPORTO: – Terminal 1: Área de desembarque do Aeroporto de Guarulhos. Rodovia Hélio Smidt, s/nº.
Diariamente, das 6h às 22h.
– Terminal 2: Área de desembarque do Aeroporto de Guarulhos. Rodovia Hélio Smidt, s/nº. Diariamente, das 6h
às 22h.
CIT OLIDO: Av. São João, 473 (Centro). Diariamente, das 9h às 18h.

CIT PAULISTA: Av. Paulista, 1853 – Parque Prefeito Mário Covas. Diariamente, das 8h às 20h.
CIT ANHEMBI: Anhembi Parque. Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana. Funciona durante os eventos no
Anhembi.
CIT MERCADÃO: Rua E do Mercado Municipal, na Rua da Cantareira. Diariamente, das 8h às 18h.
CIT REPÚBLICA: Praça da República, s/n – Centro. Diariamente, das 9h às 18h.
CIT MÓVEIS: Instaladas em alguns dos principais eventos da cidade.
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