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JUSTIFICATIVA - PL 0439/2018 
A Exposição de Maio na Paulista é realizada anualmente pela União Geral dos 

Trabalhadores - UGT, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo. A exposição 
acontece desde 2015, e busca celebrar e debater a questão do Trabalho no município. 

Reconhecida como a maior exposição ao ar livre da América Latina, uma de suas 
características mais marcantes é seu caráter democrático. Justamente por acontecer ao ar 
livre, e na Avenida Paulista, uma das vias de maior circulação de pessoas do Município, a 
exposição alcança não apenas aqueles que têm o hábito de frequentar exposições de arte, 
como todas as pessoas que transitam pela Avenida, indistintamente. Assim, desempenha 
importante papel na difusão da cultura, da educação e dos valores democráticos na Cidade de 
São Paulo. 

Em 2018, compuseram a exposição obras dos artistas Carla Caffé e Guto Lacaz, com 
curadoria de Monica Maia e Fernando Costa Netto, da DOC Galeria. O deste ano foi "A Quarta 
Revolução Industrial". 

As três primeiras edições apresentaram apenas obras em meio fotográfico. A primeira 
edição da exposição exibiu série criada pela Maná Produções, Comunicações e Eventos, e seu 
tema foi "30 Anos de Redemocratização do Brasil". 

A segunda edição ocorreu em 2016, e comemorou a história do samba com o tema 
"100 Anos do Samba". 

Em 2017 aconteceu sua terceira edição. Nesse ano, a exposição foi realizada em 
parceria com o PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e com a OIT - 
Organização Internacional do Trabalho, e teve como tema "17 Objetivos para Transformar o 
Mundo". 

Entre a primeira e a terceira edições, a exposição foi visitada por cerca de 15 milhões 
de pessoas. Em 2018, o público estimado era de 5 milhões de visitantes. 

A exposição é realizada no trecho de aproximadamente um quilômetro da Avenida 
Paulista localizado entre a Rua Augusta e a Alameda Campinas, no espaço aéreo sobre a 
ciclovia. São utilizados cerca de 30 painéis de 4 metros por 3 metros, montados em postes do 
canteiro central da Avenida. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/08/2018, p. 84 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

