






UMA CIDADE SURPREENDENTE!
 
 
Situada na Zona Sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo, essa cidade 
pode te surpreender. O município paulistano é cheio de identidade, histórias e 
uma experiência única para o seu próximo roteiro de viagens. Surpreenda-se.
Lugar de gente acolhedora, expressões culturais únicas, clima agradável e rica culinária, 
você precisa conhecer Cotia. São muitos pontos turísticos, marcados pela fé, aventura, 
ecologia, cultura e lazer. Afinal, em sua geografia, Cotia preserva cachoeiras, mata 
atlântica e amplos espaços para cultos religiosos. Uma cidade reconhecidamente 
como uma das mais importantes da América Latina. Venha se surpreender aqui! 
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ECONOMIA QUE SURPREENDE

Cotia tem história na economia de São Paulo, com destaque 
para os setores industrial e agrícola.

Na indústria, situada ao longo da Rodovia Raposo Tavares, 
destacam-se produtos e serviços: elétricos, químicos, 
brinquedos, têxteis, explosivos, alimentos, vinho, aguardente
e máquinas agrícolas.  

Na agricultura, nosso campo produz batata, tomate, milho, 
feijão, alho e frutas diversas. A avicultura também tem seu 
lugar. 

Até 2014, 1200 empresas licenciadas, incluindo prestadores 
de serviços. Já em 2015, mais de 6000 microempreendedores 
individuais.



CIDADE
CINEMATOGRÁFICA
A cidade já foi cenário de muitas gravações de novelas, documentários, 

comerciais e filmes, desde os anos 60, com as pornochanchadas.

Por aqui, também já foram rodadas cenas do documentário “Pelé Eterno”

e filmes de Nelson Pereira dos Santos, Cao Hamburger, Fernando Meirelles 

(dono da O2 Filmes, produtora com sede em Cotia, que também dirigiu os 

longas-metragens “Ensaio sobre a Cegueira” e “Cidade de Deus”). 



PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL 
PROTEGIDO
 Cotia declarou Patrimônio Cultural Imaterial do Município:
Congada de São Benedito
Lei Ordinária nº 1.823, de 2014
Romaria de Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus
Lei Ordinária nº 1.824, de 2014.



encanto
em cada
canto



BASÍLICA NOSSA
SENHORA DO
ROSÁRIO DE FÁTIMA
Templo católico na jurisdição da diocese de 

Campo Limpo. O cuidado pastoral da Basílica 

está ao encargo da Sociedade Clerical de Vida 

Apostólica Virgo Flos Carmeli, dos Arautos do 

Evangelho.



CULINÁRIA
A culinária aqui é coisa dos Deuses, uma 

diversidade gastronômica que só Cotia tem. 

Vale a pena se deliciar em cada restaurante da 

nossa cidade.



CACHOEIRA
DA GRAÇA
Pertinho da capital paulista,  é ideal para 
todo mundo, desde crianças até senhores. 
Isso porque, além de linda, para chegar lá, 
é bem fácil.



BARRAGEM 
PEDRO BEICHT
Formada pela barragem de mesmo nome 
localizada no rio Cotia, no município de 
Cotia. Acesso fácil e um ótimo banho são 
seus diferenciais. 



TEMPLO
ZU LAI
É o primeiro templo budista da América Latina. 

Fica a 7 km do Templo Odsal Ling. Viva essa 

experiência espiritual! 





CEMUCAN
Uma ótima opção para passeios, 
churrascos ou piqueniques, caminhadas, 
lazer contemplativo e descanso.



SíTIO
DO MANDU
 Datado do século XVIII, o Sítio do Mandú fica 

próximo ao ponto de fundação da cidade 

de Cotia, no Caiapiá, local de antigas trilhas 

indígenas.



SÍTIO
DO PADRE
INÁCIO
Uma importante edificação residencial, 

no estilo da morada paulista, durante o 

período do Brasil Colônia. Típica construção 

característica do ciclo bandeirista-jesuítico.



RESERVA 
DO MORRO 
GRANDE 
A Reserva do Morro Grande é o local das matas 

que envolvem as represas da Cachoeira das 

Graças e Pedro Beicht, situada nas bacias 

inferiores e superiores do Rio Cotia.



RAPOSO
TAVARES
É o primeiro acesso da capital ao oeste 

paulista. Hoje, a rodovia faz parte de 

muitas cidades, como Cotia, e ajuda a criar 

oportunidades, empregos e mudar a vida de 

muita gente.



PRAÇA 
JAPONESA
Também chamada de Praça da Amizade, é um 

marco em Cotia, simbolizando a forte presença 

da comunidade japonesa na cidade. Está 

localizada no Km 31 da Rodovia Raposo Tavares.





KARTÓDROMO 
GRANJA VIANA
Pertencente ao distrito de Granja Viana, foi 

inaugurado em outubro de 1996, em uma área de 

48.000 m². Devido a sua infraestrutura, recebeu

a homologação de “Pista Internacional”.



IGREJA
SANTO
ANTÔNIO GRANJA

A Paróquia Santo Antônio está situada em 

Cotia, na Granja Viana, uma área nobre da região 

metropolitana de São Paulo. Construída em 1949, 

possui 12 comunidades, como São Francisco, São 

Jorge, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

e Nossa Senhora da Anunciação.



CAPELA
DOS PIRES

Casa de Deus.

Ambiente histórico, simplesmente lindo!



IGREJA
MATRIZ MONTE 
SERRAT

Padroeira da cidade Cotia, Nossa Senhora do 

Monte Serrat dá nome a esta igreja de 1684, se 

confundindo com a história do próprio município, 

que se desenvolveu ao redor da igreja. 



CARMELO DO
IMACULADO
CORAÇÃO DE MARIA

Pedaço do céu na terra. Lugar de muita paz, 

encontro com Deus e verdadeira alegria.



BARRAGEM
DA GRAÇA

Formada pela barragem de mesmo nome, está 

localizada no rio Cotia.

O acesso fácil e um ótimo banho são seus 

diferenciais.



ARAUTOS
DO EVANGELHO
Aqui é a Basílica Nossa Senhora do Rosário de 

Fátima, também conhecida como Igreja dos 

Arautos do Evangelho, uma ordem religiosa, 

fundada pelo monsenhor João Scognamiglio 

Clá Dias em 2001. Conta, hoje, com cerca de 

650 seminaristas e mais de 30 mil associados, 

espalhados por 78 países. 
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