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Fonte: Jussimar Ap. Andrade



HistóriaHistória
        A história de São Sebastião da Grama coincide com o fim do Ciclo da Mineração, no final do
Século XVIII e passa pela história de Caconde, que estava em uma região isolada, até então
inexplorada e de difícil acesso. 
      Com a notícia da descoberta de ouro, São Paulo e Minas Gerais passaram a reivindicar a
posse do local. Houve uma batalha judicial, que foi resolvida no Rio de Janeiro, capital do país na
época. Caconde ficou uma cidade paulista porque os tropeiros que descobriram o ouro eram
paulistas. Com a notícia de que o ouro era farto, várias pessoas se locomoveram para o local,
fazendo o trajeto de Mogi Mirim até Caconde.
        A história de Grama começa no final do século XVIII e começo do século XIX, com as famílias
dos tropeiros que se fizeram aqui e escolheram um bom lugar para viver. São Sebastião da
Grama, em 1871, era sertão coberto por espessa mata virgem. 
     No ano de 1877, por provisão do Bispo de São Paulo, Dom Lino Deodato Rodrigues de
Carvalho, foi edificada uma capela tendo São Sebastião como padroeiro, passando então o local a
chamar-se São Sebastião da Grama.
       Em 12 de novembro de 1896, pela lei nº 452, a povoação de São Sebastião da Grama tornou-
se distrito de paz do município de Caconde, com nome de Grama. No dia 20 de agosto de 1898, o
distrito de Grama foi transferido para São José do Rio Pardo.
     Com a presença do engenheiro civil da capital do Estado, o Sr. Domingos Dellepiane e de
oficiais e mestres de obras, vindos de Uberaba, deu-se aos 10 de novembro de 1904, a benção e
assentamento da pedra fundamental da Igreja de São Sebastião da Grama, cujas obras se
prolongaram até maio de 1908.
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HistóriaHistória
      
        Em 19 de dezembro de 1906, já com as suas primeiras plantações de café a sede do
distrito recebeu foros de Vila, pela Lei Estadual nº 1038.
       A vila de Grama teve sua primeira visita pastoral, em 09 de setembro de 1910, pelo
Bispo da Diocese de Ribeirão Preto, D. Alberto Gonçalves. Veio de Vargem Grande,
durante a viagem 03 horas. Foi recebido pelo Vigário Fázio e, nessa época, 970 pessoas
receberam sacramentos de confirmação.
       A Lei Estadual nº 2072, de 04 de novembro de 1925, criou-se o município de Grama,
tendo como sede à vila desse nome, a qual foi elevada à categoria de cidade e território
desmembrado de São José do Rio Pardo. No dia 20 de janeiro de 1926 efetuou-se sua
instalação com a posse da primeira Câmara Municipal.
         Em 24 de março de 1948, o município retornou ao nome de São Sebastião da Grama. 
 Desde seu início, Grama sempre atraiu imigrantes empreendedores e com o auxílio de seu
solo e ótimo clima tornou-se padrão na produção de cafés finos, principalmente na
qualidade de vida, tendo os primeiros hospitais e clubes da região, além da primeira
piscina, construída em 1948. 
        Apesar de pequena continuou atraindo pessoas pela sua hospitalidade e qualidade de
vida, não perdendo sua autenticidade, fatores que fazem com que Grama tenha hoje 10%
de seus imóveis urbanos para férias e veraneio. 
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BrasãoBrasão

O Brasão de armas se compõe de escudo
clássico português de sinople, tendo por
timbre a coroa mural, em prata, de quatro
torres e portas. 

O Escudo possui ramos de café e campo de
prata respeitando os modelos heráldicos.

A leitura do Brasão e escudo deve obedecer
às regras da heráldica, que significa um
sistema de identificação visual e
simbolismo criado na Europa no século XII,
baseado nos brasões de armas ou escudos.           

Lema: 
AVT Libertas AVT NIHIL.
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Fonte: Jussimar Ap. Andrade
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A Praça da Matriz está localizada no centro da cidade na praça São
Sebastião, na qual é ladeada por comércios, restaurantes, bares,
lojas em geral e faz ligação com a Delegacia de Polícia Civil e o
Clube e Literário Recreativo. 
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O barracão da Paróquia São Sebastião é o espaço estruturado para
eventos religiosos e culturais da cidade, administrado pelo Pe. Carlos
Aloísio Marques da Silva. O barracão abriga a Festa de São Sebastião,
a maior festa religiosa da cidade que ocorre durante todos os finais de
semana de Janeiro anualmente.
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FESTA DE SÃO SEBASTIÃO
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Igreja Santa Mônica

Igreja da Pedra Igreja São Judas Tadeu

Igreja Santa Terezinha
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IGREJA PRESBITERIANA

INDEPENDENTE
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Cristo Redentor

O Cristo Redentor é um ponto turístico essencial na
visitação de turistas com ênfase no religioso, pois apresenta
importância imagem e estrutura para os fiéis. 

Fonte: Jussimar Ap. Andrade



Capela de Santa Clara
Oscar Niemeyer
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A Capela de Santa Clara foi uma das
últimas obras e projeções do arquiteto
Oscar Niemeyer finalizada em 2008 em
terras gramenses.

Durante as comemorações de 100 anos
de Niemeyer, Roberto Irineu Marinho,
dono da fazenda (família Rede Globo),
comentou com o amigo sobre o desejo
dos funcionários (G1, 2017).
 
O Design da capela por dentro é
composto por 1 pequeno altar, com um
desenho ao fundo de um indivíduo
contemplando a paisagem com uma
imagem sacra de Santa Clara. 

Por meio das janelas é possível
observar a plantação de café e pés de
oliveiras existentes no local.



 GRUTA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Lago Orpheu José da Costa
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TURISMO CULTURAL
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O espaço Histórico-Cultural “Centro
Cultural Arakén Cruz”, é composto por 1
escritório com computador, uma biblioteca
com livros de diversos gêneros, um
acervo/museu contendo objetos do século
XX existentes do trajeto histórico de São
Sebastião da Grama, acervos também de
troféus/camisetas e objetos de todos os
jogos de futebol desde os anos 40 até a
atualidade, ventiladores, sofás para
comodidade, banheiro acessível e rampa
de acesso, objetivando resgatar,
preservar, e disponibilizar para pesquisa a
visitação e contemplação de objetos e
documentos que, de alguma forma,
evidenciam as origens do município,
buscando reconstituir momentos
importantes da história de São Sebastião
da Grama. 
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Biblioteca

Acervo histórico-cultural

Acervo histórico-cultural

Ala trofeis Esporte

Pinturas Alberto
 Abbá



Acervo histórico-cultural
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Prefeitos

Acervo histórico-cultural

Acervo histórico-cultural



Fonte: Bar do Carlão            21          

TURISMO GASTRONÔMICO

Fonte: Bar do Carlão



Ambiente com mais de 48 anos com
o torresmo de sucesso localizado na
Rua do Comércio. 

Vende a melhor porção de torresmo
conhecido nacionalmente com
premiação do Guia Garfo de Ouro.

O Bar do Carlão já esteve nas
telinhas da Globo no Programa "A
Casa do Porco Bar" do Jefinho e
Janaína Rueda, é só conferir no:

https://www.facebook.com/torresmodocarla
o/videos/jefinho-e-jana%C3%ADna-rueda-
da-a-casa-do-porco-bar-est%C3%A1-entre-
os-100-melhores-restau/1486598054774203/
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BAR DO CARLÃO

Fonte: Bar do Carlão



           23         Fonte: Bar do Carlão

CARLÃO E TERESINHA
PREMIAÇÃO GUIA GARFO DE OURO 2018
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   O Queijos Roni é um estabelecimento no
município de São Sebastião da Grama
constituído em 1889 por meio do patriarca da
família Pedro Talarico, vindo da Calábria –
Itália. Seu conhecimento na fabricação de
queijos artesanais deu base para a
constituição da fábrica de laticínios do Roni e
posteriormente na loja com a venda de
produtos conhecidos nacionalmente.
    Atualmente com a 4° geração da família e
com a ajuda de seu sobrinho (5° geração), o
Queijos Roni é administrado para
comercializar experiências e produtos com os
lemas: Família, Tradição e Qualidade.
   O Queijos Roni possui clientes de todo
Brasil, mais precisamente dos estados de São
Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas
Gerais e até Rio de Janeiro, além de estar
também nos principais comércios de São
Paulo como exemplo no Mercadão Municipal.

QUEIJOS RONI

Fonte: Queijos Roni
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Fonte: Chácara Pizza Bar
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RANCHO ALTOS DA SERRA

Fonte: Rancho Altos da Serra
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DIVINA COLOMBO CIDINHA SALGADOS SALGADOS DO ROCK

Fonte: Divina Colombo Fonte: Cidinha Fonte: Salgados do Rock
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DIVINO AÇAÍ REI DO AÇAÍ AÇAÍDERA

Fonte: Rei do Açaí Fonte: Divino Açaí Fonte:  Açaideira



           29         

CLÁSSICOS BURGUER LANCHONETE BARÃO KIOSQUE do HELINHO

Fonte: Clássicos Burguers Fonte: Lanchonete Barão Fonte: Helinho

HABIBBY TRUFAS DO FABIANO CAPITÃO JACK BEER

Fonte: Capitão Jack BeerFonte: Habibby Fonte: Trufas do Fabiano
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PÃO DE ALHO
BAR DO EDVALDO SORVETE DO ROQUE

Fonte: Edvaldo

O Sorvete do
Roque está
localizado na
Praça da Matriz e
faz este delicioso e
nostálgico sorvete
de máquina desde
os anos 70, sendo
um dos poucos
locais que ainda
fabricam este tipo
de sorvete. 
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OUTROS RESTAURANTES & LANCHONETES

Nino Restaurante e Lanchonete
Restaurante Família Forti
Quiosque da Tainá
Bar do Italiano
Lê Burguer & Ed’ Crepre
Salgaderia Premium
Pizzaria Pilar do Sol Nascente
Espetinho da Komboza
Figueira's Bar
Max Fest
Bar do Mirage
Bar dos Amigos
Popular Lanches
Meghle Salgados
Bar do Gilll
Restaurante Ki Sabor

Sorveteria Granata
Bar do Licim
Bar do Thezolin
American Bar
Dafa's Beer
Padaria Pão de Minas
Padaria Pão de Ouro
Padaria Bom Dia
Dog da Lete
Lanchonete Madrugas
Bar do Tuzica
Burger Grama
Bar do Danilo
Du Lanches e Pasteis
Marquinho Lanche

Lucia & Laura Restaurante
Restaurante e Lanchonete

Lanchonete Maza
Lanchonete Bom Sabor
Lanchonete e Mercearia 

Bar e Lanchonete Ponto 

R R Ribeiro Lanchonete
Meganense Bar e 

Bar e Mercearia São José
Salgados da Dona Ceci
Bar Bela e a Fera
Bar do Nego

      serve bem

      Veneza

      de Encontro

      Lanchonete

Caso seu empreendimento deste setor 
não esteja no Guia, peçamos que
entre em contato (19) 3646-9709
para a sua inserção nas próximas
atualizações.
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TURISMO RURAL

Fonte: Fazenda Irarema 



Fazenda nacional e internacionalmente conhecida pelo seu Azeite de Oliva, a
Fazenda Irarema realiza a produção de azeite de oliva pela sua vasta plantação
de oliveiras, possui também um restaurante com alimentos e um brunch, uma
loja com produtos artesanais com ênfase no queijo, azeite, além de um
contêiner com sabão e peças artesanais e produção de café.

Na Fazenda é possível realizar uma trilha ecológica com um Guia acompanhado
e também a visitação às plantações de Oliveiras da Irarema.
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FAZENDA IRAREMA
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Fonte: Fazenda Irarema



TURISMO RURAL
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FAZENDA CÓRREGO DAS PEDRAS
MIRANTE DAS MACADÂMIAS

   A Fazenda Córrego das Pedras é
conhecida no município de Mirante das
Macadâmias, pois a Fazenda é foco em
plantio e colheita de macadâmias, passando
por um processo industrial de fabricação e
embalagem para exportação das nozes. 
De acordo com o site Oficial da Fazenda,
são 68.00 árvores produtivas de macadâmia
plantadas em toda a extensão da fazenda.
Após o plantio, quando enfim chega o tempo
de colheita, as nozes que se encontram
maduras caem no pé das árvores e são
colhidas com casca manualmente.
A fazenda se caracteriza por ser uma
verdadeira comunidade, vivendo
aproximadamente 200 pessoas, entre
funcionários e seus familiares, onde
usufruem de clube, posto de saúde, quadras
de esporte e o puro ar das montanhas.
 



O Vale San Juan é um atrativo/pousada/restaurante localizado no
meio rural de São Sebastião da Grama, tendo como principais
potenciais sua tranquilidade no meio rural, as cachoeiras
particulares da propriedade existentes próximo ao atrativo, o
pesqueiro que fornece alimentação e shows ao vivo e também a
pousada para hóspedes variados.

PESQUEIRO VALE SAN JUAN
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A Fazenda possui um espaço de evento,
está desenvolvendo uma área de lazer
infantil e um pesqueiro para aumentar a
demanda e variedades de atividades. 
O local possui uma piscina personalizada
de frente com a paisagem e o relevo das
terras gramenses, possui almoço, jantar,
música ao vivo e uma tranquilidade sem
igual, além das pousadas que abrigam
grande quantidade de turistas nos finais de
semana.
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FAZENDA SERTÃOZINHO



Fazenda localizada no meio natural e rural com ênfase no cultivo do café e
também na extração do azeite de oliva cultivada das próprias oliveiras da
Fazenda. Possui a maior lavoura da variedade Bourbon Amarelo no Brasil.
Os cafés da Fazenda Rainha são famosos por sua doçura e suavidade. As
condições geográficas e o excelente clima do local tornam a propriedade
singular para a produção de Cafés Especiais.
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FAZENDA RAINHA



A Fazenda possui o cultivo de café comercializado por uma empresa de
Poços de Caldas –MG chamada “Bourbon”. O Cultivo do café na Fazenda se
deu por meados do século XIX, sendo uma empresa de caráter familiar onde
o café é vendido com o próprio nome da Fazenda ‘Café Cachoeira da
Grama’. Para ocorrer a comercialização do café pela Bourbon, a Fazenda
precisa estar sempre utilizando uma estufa para secar o café colhido
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FAZENDA CACHOEIRA DA GRAMA

Fonte: Bourbon.



A Fazenda Baobá é conhecida por sua torrefação e moagem de café puro e
natural, café este colhido manualmente com o cultivo do café da região.
Além disso, a Fazenda possui diversos projetos futuros que buscam
incrementar o turismo rural como um dos seus principais meios de
desenvolvimento econômico e visibilidade
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FAZENDA BAOBÁ
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Fazenda Recreio pertence a mesma família
desde 1890, quando ali se instalou Dª.
Ignez Bernardina da Silva Dias, uma jovem
viúva com 4 filhos, a qual já em 1891
iniciou o plantio de café nas terras recém
adquiridas.
A preocupação com práticas sócio
ambientais são permanentes e constantes e
uma das maiores conquistas dos
administradores e funcionários foi a
certificação UTZ Certified.
Atualmente, produz Café, Vinho &
Espumante.

Fonte: Fazenda Recreio.
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TURISMO de NATUREZA



A Cachoeira da Grama é um atrativo natural de São Sebastião da Grama
localizado em uma estrada de terra na Rodovia Lourival Lindoria de Faria,
com aproximadamente 6,5 km do Centro Gramense. É um local para banho
e sol, contemplação de paisagens e contato com a natureza. 
O ambiente natural é um ponto propício para relaxamento e lazer, pois
proporciona aos visitantes das civilizações um contato com a natureza que
normalmente não se tem em um centro urbano.
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CACHOEIRA DA GRAMA



TURISMO DE
 EVENTOS

           44         



JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO

NOVEMBRO

______

CALENDÁRIO DE EVENTOS
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MAIO

OUTUBRO

DEZEMBRO

Festa de 
São Sebastião Carnaval Mountain Bike Benção e 

Procissão 
dos tratores

Roda de
 Viola

Campeonato 
Futsal 

Inverno

Queima do Alho

Passeio 
Ciclístico da 
Primavera

Festival
Dia das Crianças

Festival do 
Aniversário

da Cidade

Natal Luz &
Chegada do Papai 

Noel

Corrida
integração

______
Festa Evangélica______

RODEIO

"Peixe para
todos"

______

Arraial 
na Praça

Festa Junina 
Escola

Ilda Anadão 
Rossi

Celebração 
de Corpus

Christ

______
______

______

Encontro 
de

 Jipeiros



ESPAÇOS PARA EVENTOS
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Clube Literário e Recreativo
Centro Comunitário Alberto
Abbá
Praça da Matriz
Chácara Gramense
Chácara Eventos Paraíso
Complexo Educacional 
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MEIOS DE HOSPEDAGEM
São Sebastião da Grama
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POUSADA
Vale San Juan



POUSADA VALE SAN JUAN

Pousada com chalés, área de churrasco com piscina, Lagoa para pesca,
campo de futebol, próximo a cachoeiras e próximo a igreja feita por Oscar
Niemeyer.
“Cachoeira apenas 10 minutos da Pousada, perfeita para se banhar é bem
rasa e com uma água fresquinha. Campo de futebol com vista para
restaurante, lagoa de pesca e Serra da Mantiqueira. Ar fresco, sossego e
tranquilidade em um só lugar!”.                                       
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POUSADA
do Flavinho



POUSADA DO FLAVINHO  
FAZENDA SERTÃOZINHO

A Pousada do Flavinho localizado na Fazenda Sertãozinho é um ótimo lugar no
espaço rural para se refugiar da civilização e desfrutar da paisagem, da comida e da
piscina e experiência que o local proporciona por sua beleza natural e seu ótimo
atendimento, tudo de forma rústica mas com qualidade.
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MAPA DE SÃO 
SEBASTIÃO DA GRAMA



Chácara Pizza Bar                 21°42’29.91”S    46°49’01.55”O 
Cristo Redentor                     21°42’58.13”S    46°49’03.74”O
Praça Matriz                           21°42’39.05”S    46°49’15.78”O 
Capitão Jack Beer                 21°42’37.45”S    46°49’14.56”O 
Bar do Licim                          21°42’24.36”S    46°48’56.76”O 
Jeep Clube                             21°42’17.92”S    46°19’00.25”O 
Imagem de Nossa Senhora  21°43’02.54”S    46°49’37.59”O 
Imagem de São Sebastião    21°43’13.40”S   46°49’54.34”O 
Bar Figueiras                         21°42’31.07”S   46°49’12.81”O 
American Bar                         21°42’37.44”S   46°49’12.60”O 
Bar do Carlão                         21°42’35.89”S   46°49’27.22”O 
Museu Arakén Cruz               21°42’35.91”S   46°49’28.16”O 
Praça das Águas                   21°42’43.56”S   46°49’28.65”O 
Praça São Judas Tadeo        21°42’31.86”S   46°49’39.68”O 
Laticínios Roni                      21°42’50.46”S    46°49’46.25”O 
Cachoeira da Fartura            21°45’31.27”S    46°49’16.96”O 
Igrejinha da Pedra                 21°46’41.43”S    46°45’52.70”O 
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Rancho Altos da Serra          21°46’30.19”S     46°46’28.21”O 
Bar da Janela                         21°46’32.78”S     46°46’40.17”O 
Igreja S. Domingos                21°41’33.49”S     46°46’30.82”O  
Fazenda Baobá                      21°42’14.65”S     46°46’09.13”O 
Fazenda São Caetano           21°43’43.41”S     46°46’28.41”O  
Fazenda Glória                      21°43’24.36”S     46°45’13.56”O  
Fazenda Santa Maria            21°43’40.51”S     46°44’18.14”O  
Venda do Tião Colodiano    21°44’01.71”S     46°43’45.05”O 
Vale San Juan                       21°44’30.94”S     46°43’10.40”O  
Fazenda Sertãozinho           21°47’04.54”S     46°43’29.35”O  
Mirante das Macadâmias     21°47’03.46”S     46°41’55.81”O  
Capelinha Santa Clara         21°47’05.96”S    46°39’55.96”O  
Fazenda Rainha                    21°47’17.87”S    46°39’20.47”O 
Fazenda Irarema                   21°45’52.39”S    46°39’37.29”O 
Cachoeira São Domingos    21°41’39.36”S     46°46’27.30”O  
Fazenda da Divisa                 21°48’29.70”S    46°41’09.37”O  
Mirante Fazenda Irarema     21°45’22.76”S     46°39’35.85”O  
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Venha para Grama e explore o
 inexplorável

DEPARTAMENTO DE
CULTURA E TURISMO

Saiba mais em www.ssgrama.sp.gov.br


