SOROCABA- SP
A cidade - Sorocaba está localizada no Sudoeste do Estado de São Paulo, a 96 km
de distância da capital paulista e a 88 km de Campinas. Fundada em 1654,
Sorocaba (que em Tupi-Guarani significa "Terra Rasgada"), é a quinta maior cidade
do interior paulista e tem sua economia movimentada principalmente pela forte
presença de indústrias. Segundo a prefeitura municipal, o parque industrial da
cidade conta, atualmente, com mais de 1.500 empresas. Importante centro do
interior paulista, a cidade possuía, em julho de 2003, 528.729 habitantes, segundo
estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Desde agosto
de 2003, Sorocaba conta com uma Unidade Diferenciada da Unesp (Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), que oferece dois cursos: Engenharia de
Controle e Automação e Engenharia Ambiental.
Clima - Classificado como Temperado Tropical, Sorocaba registra temperatura
média anual de 20º Celsius.

PONTOS TURÍSTICOS
Conheça mais de Sorocaba clicando aqui
1) O Parque Zoológico Municipal "Quinzinho de Barros" pode ser uma boa
opção para os momentos de descanso em Sorocaba. Considerado um dos
zoológicos mais completos da América Latina, destaca-se por suas características
que se apoiam na educação, lazer, pesquisa e conservação. Seguindo essas metas,
tem realizado vários trabalhos junto às Universidades, como a procriação em
cativeiro e a reprodução de diversos mamíferos em extinção. Suas instalações de
cozinha, maternidade e creche no setor veterinário, funcionam como salas de aula
ou laboratórios de pesquisa, favorecendo o suporte educativo para alunos de todos
os níveis de escolaridade.
2) Criado em 22 de dezembro de 1977, o Parque Natural dos Esportes
"Chico Mendes", é uma grande área verde de mata preservada e trilhas para
atividades educativas. Em contato com a natureza, o visitante pode observar vários
animais como araras, pavões, patos e gansos.
3) Projetado pelo arquiteto L. A. G. Nararrette, o Teatro Municipal
"Teotônio Vilela" foi inaugurado em 29 de janeiro de 1983, com a apresentação
da orquestra Sinfônica e Coral Getúlio Vargas. Construído em uma área de 450 m2,
conta com dois espaços cênicos, um interno, com 435 poltronas e 4 lugares para
pessoas portadoras de necessidades especiais e um espaço externo, o Teatro de
Arena, com capacidade para 600 pessoas. O hall de entrada do edifício abriga o
acervo do Museu do Teatro, que preserva objetos e documentação dos espetáculos
ali exibidos.
4) Cidade de grande história no interior paulista, Sorocaba tem diversos
monumentos que retratam parte do passado do município e do próprio Estado.
Entre outros, os principais destaques ficam para os Canhões da Praça Fajardo,
assentados no local por ocasião da Revolução Liberal iniciada em Sorocaba em 17
de maio de 1842. Vale destacar o Pelourinho, instalado em Sorocaba em 1599, pelo
então governador Dom Francisco de Souza.

5) Outro ponto interessante é o Mercado Municipal de Sorocaba, inaugurado em
1938. Em linhas art-déco, o prédio substituiu o antigo Mercado, no mesmo local,
que já não comportava o volume de mercadorias. Nesta época o Mercado era o
principal centro comercial do município. A sua construção foi iniciada no governo do
Prefeito Alcino Oliveira Rosa e concluída na administração de seu sucessor, Augusto
César do Nascimento. Custou 600 contos de réis e hoje abriga intenso comércio de
produtos alimentícios. Tombado pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio
Histórico em 1988, o Mercado Municipal passou por restauração e revitalização de
seu entorno em 2003, com projeto de iluminação que destaca e valoriza suas linhas
arquitetônicas.
Transporte - Rodoviária
O Terminal Rodoviário de Sorocaba fica localizado na avenida Comendador Pereira
Inácio, 100. O telefone é (15) 232-6964.
Três empresas de ônibus intermunicipal servem a cidade de Sorocaba, basicamente
concentradas na região Sudeste:
- Viação Cometa (linha dos estados de São Paulo e Minas Gerais): com partidas de
São Paulo (capital) e Belo Horizonte. Telefone: (11) 38685800.
- Breda Sorocaba Turismo (linha do estado de São Paulo): com partidas de São
Paulo (capital) e Santos. Telefone: (13) 3219 8447.
- Viação Pluma (linha do estado do Rio de Janeiro): com partidas do Rio de
Janeiro (capital). Telefone: (21) 263 9471/9235.
Aeroportos próximos
- Aeroporto Estadual Bertran Luis Leopolz - Avenida Santos Dumont, 1275 telefone: (15) 223-3249 - Sorocaba-SP.
- Aeroporto de Viracopos - Rodovia Santos Dumont (SP 75), Km 2,8 - telefone:
(19) 3725-5000 - Campinas-SP (60 km).
- Aeroporto Internacional de Congonhas - Av. Washington Luis, s/nº telefone: (11) 5090-9000 - São Paulo-SP (100 km).
Como chegar de carro
1 - Para o motorista que sai de São Paulo em direção à Sorocaba, não há segredos.
O melhor é seguir pela avenida Presidente Castelo Branco (Marginal Tietê), sentido
Lapa. Ao chegar no Complexo Viário Heróis de 1932 (o popular Cebolão), o
motorista deve seguir pela Rodovia Presidente Castelo Branco (SP 280) até o
entroncamento com a Rodovia José Ermínio de Moraes (SP 075). Entre na SP 075 e
siga no sentido de Sorocaba, onde termina a estrada.
2 - Outra opção é seguir pela Rodovia Raposo Tavares (SP 270). Neste caso, o
caminho é único, sem necessidade de trocar de rodovia entre uma cidade e outra.
Alguns motoristas, no entanto, preferem seguir pela Castelo Branco (SP 280) pelo
fato de que a Raposo Tavares atravessa alguns municípios, como Cotia.

3 - Já para os motoristas que saem do litoral paulista, a opção é subir a serra pela
Rodovia Padre Anchieta (SP 150) ou pela Rodovia dos Imigrantes (SP 160) para,
posteriormente, seguir por uma das rodovias descritas nos itens 1 e 2.
4 - Para quem segue do Noroeste do Estado de São Paulo, região de Presidente
Prudente, o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) indica que o melhor
caminho é seguir pela Rodovia Raposo Tavares (SP 270) no sentido da capital
paulista até a cidade de Sorocaba.
Hospitais em Sorocaba
Hospital Evangélico de Sorocaba - Avenida General Carneiro, 475 - Vila Lucy 18043001 - Sorocaba - (15) 2101-6600
Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Avenida São
Paulo, 750 - Além Ponte, 18013002 - Sorocaba - (15) 3237-8000
Hospital Med Cor Clínica Moléstias Cardiovasculares - Rua Santa Clara, 289 Centro - 18035252 - Sorocaba - (15) 3224-4044
Hospital Modelo de Sorocaba - Rua Afonso Pedrazzi, 180 - Trujillo - 18060450 Sorocaba - (15) 3224-4549
Hospital Regional de Sorocaba - Avenida Cláudio Manoel da Costa, S/N - Jardim
Vergueiro - 18030083 - Sorocaba - (15) 3332-9100
Hospital Santa Lucinda - Rua Cláudio Manoel da Costa, 57 - Jardim Vergueiro 18030083 - Sorocaba - (15) 3224-4322 / (15) 3224-4133
Hospital Oftalmológico de Sorocaba - pça Nabek Shiroma, 210, Jd Emília Sorocaba, SP, 18031-060
Tel: +55 (15) 3233-0337
Hospital Unimed Sorocaba - Rua Antonia Dias Petri, 135 Sorocaba CEP 18052210 Tel: (15) 3229-3000
LINKS ÚTEIS
Comércio, Educação, Esportes e Lazer, Gastronomia, Hotelaria, Medicina e Saúde,
Profissionais, Serviços e Utilidade Pública.
http://www.sorocaba.com.br
http://www.portaldesorocaba.com.br

