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editorial

O NOVO SEMPRE VEM
No miolo dos bairros Ipiranga, Sacomã e Cursino está 
inserida a singela Vila das Mercês, com seus cerca  
de 80 mil habitantes. Mesmo estando tão perto do 
burburinho dos carros que passam ao lado das 
construções verticais e dos muitos pontos de comércio, 
não é difícil, por exemplo, ver moradores mais antigos na 
Praça André Nunes jogando dominó. Costumes como 
esse persistem apesar da juventude da Vila das Mercês. O 
bairro nasceu, de fato, nos anos 40, quando a urbanização 
chegou com a industrialização: antes disso era comum 
ver o gado pastando e as mulheres ordenhando as 
vacas. O nome Mercês veio da padroeira do bairro, 
Nossa Senhora das Mercês, que recebeu uma paróquia 
em sua homenagem. Desde a fundação, nos anos 50, 
a igreja continua em expansão. Os próprios moradores 
angariam os fundos. “Somos gente simples e é assim que 
construímos a história do nosso bairro”, diz o morador 
Denival de Andrade. Nas páginas seguintes, você sentirá 
um pouco dessa personalidade do bairro. Nós fizemos 
uma seleção do que há de melhor na região para que você 
também se sinta bem-vindo às Mercês.  

As tardes  
de dominó  
na Praça  
André Nunesf
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Living é a marca criada pela Cyrela para representar uma 
série de empreendimentos voltados ao público que está 
conquistando seu primeiro imóvel, ou fazendo um ótimo 
investimento para o futuro. São projetos inteligentes  
e diferenciados, caracterizados pela versatilidade das 
plantas, pelas diversas opções de lazer e por atender  
às necessidades de segurança familiar.

Os empreendimentos sempre contam com localização 
privilegiada, que são estudadas em profundidade, 
proporcionando facilidades no dia-a-dia, boas opções 
de acesso e tranqüilidade ao morador. Todo projeto 
Living corresponde às expectativas de quem exige 
seriedade e respeito aos compromissos, com a garantia 
de obter qualidade no produto final, sem abrir mão  
de condições e preços competitivos.

Living é a marca que traduz e respeita a individualidade 
de cada comprador, entendendo suas necessidades 
e entregando exatamente aquilo que ele precisa: um 
sonho sob medida. Living é a solução completa em 
moradia, com a solidez da Cyrela.

Fundada há mais de 27 anos, com atuação no setor 
imobiliário, desenvolve atividades em incorporação, gestão 
e administração de negócios, investimentos imobiliários e 
construção, o que confere ampla experiência, vivência e 
muita segurança para “construir soluções”, atendendo, assim, 
às expectativas e anseios de seus clientes e parceiros.

Com sua autêntica vocação para inovar e aceitar desafios, 
oferece segurança e credibilidade a uma carteira de 
clientes e parceiros em constante expansão. Por isso, é 
reconhecida como uma moderna e renomada empresa, 
responsável pela realização dos mais diferenciados 
empreendimentos residenciais, comerciais e industriais, 
somando mais de 1.400.000 m2 já construídos e em 
construção, fazendo-se merecedora de importantes 
prêmios e certificados, tais como: 
• Top Imobiliário Prêmio concedido pelo jornal O Estado 
de S. Paulo para as maiores construtoras e incorporadoras.
• Master Imobiliário Oscar da indústria imobiliária, prêmio 
reconhecido internacionalmente, com os empreendimentos
Complexo Empresarial Silvio Romero Plaza em 1998 e mais 
recentemente com o Central Park Mooca em 2007.
• Prêmio Folha Qualidade Imobiliária 2003 e 2004 1o 
lugar, prêmio concedido pelo jornal Folha de São Paulo, 
pelas pesquisas de satisfação dos clientes.
• Grand Prêmio de Arquitetura Corporativa 2007 Categoria 
residencial com o empreendimento Central Park Mooca.
• Certificação ISO 9001/2000 1o lugar no ranking 
imobiliário Embraesp, de 2000 a 2002, na categoria 
residencial horizontal e 8o lugar na categoria residencial 
e comercial vertical. 9o lugar no ranking nacional da 
construção imobiliária de metragem lançada em 2006.
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1. A PRAÇA  
DOS DOMINÓS
Alguma coisa acontece na 
esquina da Rua Nossa Senhora 
das Mercês com a Avenida Padre 
Arlindo Vieira. É lá que está a 
pequenina Praça André Nunes, 
homenagem ao empresário e 
político que morou no local. Em 
volta dela ficavam as cerca de 20 
casas feitas para os funcionários 
dele. Hoje, a praça é locação 
para uma cena típica do interior: 
é comum ver moradores mais 
velhos gastando horas no dominó.

2. vIlA quá-quá 
Não faz muito tempo que a Vila 
das Mercês se chama, de fato, 
Vila das Mercês. Durante uma 
década, o bairro foi chamado de 
Vila dos Quarenta ou Vila Quá-
Quá. A razão era um loteamento 
de casas, que tomou conta 
da região predominantemente 
rural na década de 40. Os lotes 
haviam sido criados pelo então 
dono da loja de calçados Quá-
Quá-Quarenta, chamado André 
Nunes. Muita gente diz, no 
entanto, que Quá-Quá era só a 
maneira preguiçosa e carinhosa 
de se referir ao bairro em alusão 
à época: os anos 40.

11
Grandes histórias, espaços verdes, importantes 
monumentos e uma atmosfera típica do interior fazem do 
bairro da zona Sul um lugar cheio de segredos incríveis

RAzõeS PARA vIveR NA 
vIlA DAS MeRcêS

FuNDAÇãO 1918 
POPulAÇãO cerca de 80 mil
áReA 37 km2*

ORIGeM DO bAIRRO  
O terreno da atual Vila das Mercês 
surgiu de uma doação de terras 
de dom Pedro II aos herdeiros do 
escravo Bento Souza Pedroso. 
Poucos anos mais tarde, a 
chegada maciça dos imigrantes 
italianos, espanhóis e portugueses 
acarretou a criação de várias 
chácaras no local. Os filhos 

destes chacareiros lotearam os 
terrenos, seduzidos por ofertas 
dos empresários dos arredores, já 
que os bairros vizinhos do Ipiranga 
e Sacomã já estavam povoados. 
Duas senhoras da mesma família, 
Dolores e Alzira Zabeu, foram as 
responsáveis pelo atual nome 
do bairro: muito religiosas, elas 
achavam que faltava uma igreja 
na região. Foi assim que começou 
a construção da Paróquia Nossa 
Senhora das Mercês, nos anos 50.

A Paróquia Nossa 
Senhora das Mercês em 
construção nos anos 50

Mesas de dominó tomam conta da 
Praça André Nunes durante as tardes

3. AulA De HISTÓRIA 
Fundado há 30 anos, o Colégio 
Veruska (veja na pág. 37) é um 
dos últimos estabelecimentos que 
ainda pertencem à família Zabeu. 
Tradicionais no bairro, os Zabeu 
tinham, na década de 20, um bom 
lote do que hoje são a Rua Nossa 
Senhora das Mercês e a Avenida 
Padre Arlindo Vieira. Lá, eles 
encontraram uma jazida de caulim 
– minério usado na composição 
de porcelanas – e acabaram 
incentivando o desenvolvimento 
do bairro, empregando F
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*engloba os bairros Vila das Mercês, ipiranga, Sacomã e Cursino
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moradores. Hoje, a família 
vende os últimos terrenos para 
empreendimentos imobiliários.

4. SOMbRA  
DA SAuDADe
Algumas histórias da Vila das 
Mercês são de emocionar. E a 
mais bonita delas é a da árvore 
das Lágrimas, que fica na altura 
do número 530 da estrada das 
Lágrimas. a enorme figueira 
marcava, no século 19, o limite 
da cidade e o começo da estrada 
de terra que levava ao litoral. Por 
isso, ela acabou virando ponto 
de despedida, principalmente 
nas expedições para a guerra do 
Paraguai (1864 – 1870): era sob 
sua sombra que os familiares 
diziam adeus aos soldados.

5. MeMÓRIAS  
DOS MATARAzzO
Pouca gente que mora no bairro 
sabe, mas os moradores antigos 
contam que a família Matarazzo 
– conhecida pela herança 
industrial deixada para a cidade 
de São Paulo – mantinha uma 
casa de veraneio na Avenida 
Padre Arlindo Vieira, esquina 
com a Avenida Nossa Senhora 

da Encarnação. A construção, de 
arquitetura exuberante para os 
padrões da época, costumava 
ser chamada de “castelo”. A obra 
foi demolida e hoje existe no seu 
lugar um conjunto de prédios.

6. MOMeNTO De FÉ 
A Paróquia Nossa Senhora  
das Mercês (Rua Nossa Senhora 
das Mercês, 1463, tel. 2946-
4726) começou a ser construída 
em 1954. As responsáveis por 
erguer a primeira versão da 
capela foram duas senhoras da 
família Zabeu: Alzira e Dolores. 
Com autorização da Cúria 
Metropolitana de São Paulo, as 
duas iniciaram a construção num 
terreno doado pelos chacareiros 
Manoel de Oliveira e Benedita do 
Espírito Santo. Ao longo dos anos 
seguintes, a igreja sofreu muitas 
reformas, financiadas por doações 
dos devotos. Só na década de 70 
ela tomou a forma que tem hoje. 
“Mas ainda esperamos finalizar o 
projeto inicial”, diz o coordenador 
da paróquia, Denival de Andrade. 
ainda em 2008, denival deve 
colocar a mão na massa para 
construir mais uma extensão:  
a Capela do Santíssimo, onde 
ficará o sacrário.

A Árvore 
das Lágrimas, 
em foto da 
década de 40  
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7. O veRDe que 
cONTORNA A vIlA
uma agradabilíssima e enorme 
área verde circunda a região 
da Vila das Mercês. É o Parque 
Estadual Fontes do Ipiranga 
(Avenida Miguel Stéfano, s/nº, 
www.ecopefi.sp.gov.br), que 
não tem sede, mas engloba 
importantes pontos em seus 
543,5 hectares de área:

• Nascente do rio Ipiranga    
Foi às margens deste rio – hoje, 
um riacho – que dom Pedro I 
declarou a independência do 
Brasil em 1822. 

• Zoológico Inaugurado em 
1958, o Zoológico (veja na 
pág. 33) exibe mais de 3.200 
animais, entre mamíferos, aves, 
répteis, anfíbios e invertebrados, 
distribuídos em cerca de 800 mil 
m2 de mata atlântica. F
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• Zôo Safári  Este é “o” lugar 
para ver animais selvagens em 
seu habitat. O zôo Safári (veja 
na pág. 33) tem um circuito de 
4 km que pode ser percorrido 
de carro ou em vans alugadas. 
Durante o caminho, os visitantes 
têm contato com 42 espécies 
de animais, entre répteis, aves 
e mamíferos. Se você tiver 
sorte, dá até pra avistar leões 
brincando com os filhotes.

• Jardim Botânico Andar pelas 
árvores centenárias do Jardim 
Botânico (Avenida Miguel 
Stéfano, 3031, tel. 5073-6300, 
ramal 225, www.ibot.sp.gov.
br) é um convite para abrir os 
os sentidos. Em cada viela, há 
um cheiro diferente que emana 
de árvores ou flores nativas da 
mata atlântica. No local, está a 
sede do Instituto de Botânica, 
que deu origem ao local, na 

década de 30, supervisionado 
pelo botânico Frederico Hoehne. 
Antes de passear por lá, vale 
imprimir o roteiro de visitação no 
site ou pedir um guia impresso na 
entrada para não se perder.

8. vIzINHO FAMOSO
um dos grandes ícones da 
pintura brasileira do século 
20, alfredo Volpi, nasceu em 
Lucca, na Itália. Mas foi no 
bairro do Cambuci, vizinho 
da Vila das Mercês, que ele 
cresceu e buscou inspiração 

A Paróquia 
Nossa Senhora  

das Mercês 
hoje: ela  

deu nome  
ao bairro

A suricata 
e, ao lado, 
dromedários: 
bichos do 
Zoológico
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quando jovem. Seus pais, que 
eram comerciantes do bairro, 
tinham a ajuda do filho artista 
no complemento da renda. 
Como ganha-pão, antes de ser 
famoso, Volpi pintava muros e 
paredes de grandes mansões da 
aristocracia paulistana. Morreu, 
aos 92 anos, em 1988.

9. ANTeS e DePOIS  
DO TRANSPORTe
Muita coisa está mudando nos 
caminhos que levam à Vila das 
Mercês. em 2007, por exemplo, o 
metrô alto do ipiranga começou 
a funcionar. e até 2009, a região 
que circunda o bairro deve 
receber outra estação, a Sacomã 

O Museu do Ipiranga: 
monumento à independência

(veja na pág. 16). Além disso, o 
bairro é servido por linhas de 
ônibus que levam a importantes 
pontos de baldeação, como o 
terminal Sacomã, o metrô Santa 
Cruz e o metrô Vila Mariana. 
Para se ter uma idéia de como 
os transportes melhoraram na 
região, basta lembrar que nos 
anos 40 havia apenas um meio 
de transporte para sair do bairro: 
uma jardineira que percorria um 
circuito até o Sacomã. 

10. O MuSeu DO 
IPIRANGA eM NÚMeROS
Este é o grande símbolo do 
bairro do Ipiranga. A construção, 
que na verdade chama Museu 

Paulista da USP (Parque da 
independência, tel. 2065- 
8000, www.mp.usp.br), é um 
monumento à independência. Veja 
abaixo alguns dados sobre ele. 
• Foi inaugurado em 1890, 

depois de cinco anos de 
construção, com projeto do 
engenheiro italiano Tommaso 
gaudenzio Bezzi

• O edifício tem 123 m de frente  
e 16 m de lateral

• Os primeiros jardins foram 
formados entre 1908 e 1909, 
projetados pelo belga Arsenius 
Puttemans, com inspiração no 
castelo francês de Versailles. 
Em 1922, os jardins foram 
ampliados em 1.500 m2 

• O museu tem acervo com mais 
de 125 mil peças. Entre elas 
estão objetos e documentos 

dos anos 1600 até meados  
do século 20. 

• a biblioteca conta com 26.466 
livros, 2.300 periódicos e 2.892 
separatas

11. cOReS De vINHO
Se quiser ter alguns momentos 
de contemplação na Vila das 
Mercês, percorra os muros 
pintados do Sesi (veja na pág. 33) 
até o fim. num local escondido, 
você encontrará a Praça Lucia de 
Felice, um pequeno espaço verde, 
com palmeiras gigantes e árvores 
frutíferas. Chamam a atenção 
os cinco pés de amoreira, que 
colorem o chão de vinho, além 
das ameixeiras e palmeiras que 
compõem um cenário que parece 
estar longe de São Paulo. 

Os muros 
coloridos 

do Sesi
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DA TERRA PARA O ALTO    
A região do Ipiranga terá, até 
o fim de 2008, duas estações 
de metrô. Uma delas, a Alto do 
Ipiranga, já está funcionando 
desde setembro de 2007 e, em 
breve, será acompanhada da 
nova Sacomã. Ambas fazem 
parte do projeto de extensão 
da Linha Verde do metrô, 
que também prevê a criação 
das estações Tamanduateí e 
Vila Prudente. Para atender a 
demanda, serão comprados 
16 trens, mais modernos e

confortáveis que os atuais. 

nOvA inDEPEnDÊnciA 
Que o rio Ipiranga é um dos mais 
importantes pontos de São Paulo 
todo mundo sabe. Agora, ele 
promete ficar ainda mais bonito. 
É que a subprefeitura da região 
começou, em janeiro de 2008, as 
obras para canalizar o córrego e 
pavimentar as avenidas que ficam 
nas margens. Entre os trabalhos, 
haverá o aprofundamento da 
calha do córrego e a finalização 
do muro entre as ruas Pedro 
Correa e Marcelino Champagnat. 
Outra parte do projeto prevê a 
pavimentação das duas pistas 
da Avenida Ricardo Jafet entre 
as ruas Tamboatá e Marcelino 
Champagnat. Sem falar nas 
obras de drenagem e paisagismo 
dessa avenida, tão importante 
para o escoamento na região. 
O total investido nessas 
melhorias, cuja previsão de 
término é para dezembro de 
2008, é de R$ 9,9 milhões. 
Circular pela zona Sul ficará  
ainda mais fácil. 

cULTURA cOM DESiGn    
Ter um prédio desenhado por Ruy 
Ohtake, um dos maiores arquite-
tos brasileiros, não é para qual-
quer bairro. Por isso a relevância 
da construção do Centro de 
Convivência Educativo e Cultural 
de Heliópolis, que foi projetado 
por ele e fica perto do Sacomã. 
As obras começaram em 2007, já 
renderam dois Centros de Edu-
cação Infantil e devem terminar 
em 2008. O lugar terá cinema, 
exposições, palestras, cursos e 
estúdios. Em uma segunda etapa, 
estão previstas obras de urba-
nização, com parques, praças, 
quadras e a finalização do Institu-
to Baccarelli. Outro projeto, esse 
no bairro do Cursino, é o CEU 
Parque Bristol, entre as ruas Pro-
fessor Arthur Primavesi e Roudão 

Eufrázio Leal. Também deve ser 
finalizado em 2008, com espaço 
para atividades artísticas, cultu-
rais e esportivas. 

RAPiDinHO 
A quinta estação do Expresso 
Tiradentes, o antigo Fura-Fila, foi 
inaugurada em agosto de 2008 e 
beneficia muito os moradores da 
região do Ipiranga. Isso porque 
o corredor de ônibus de via 
elevada já percorre 8,5 km entre o 
Parque Dom Pedro II e o Sacomã, 
transportando 46 mil pessoas 
todos os dias. Esse número 
deve aumentar em 2008 com 
a inauguração de um corredor 
na Avenida Celso Garcia. Em 
2010, quando o Expresso estiver 
totalmente concluído, o acesso 
ao centro será rapidíssimo. 

Estações de metrô, avenidas recapeadas e centros culturais 
prometem deixar a região do ipiranga ainda mais completa

As obras da estação Sacomã, que 
deve ficar pronta até o fim de 2008

O CEU Parque 
Bristol, que 

terá atividades 
artísticas, 
culturais e 
esportivas
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Dona Cida e 
seu Jura. Dois 
moradores 
e a mesma 
constatação: são 
as pessoas que 
moram aqui que 
fazem da Vila das 
Mercês um bairro 
cada vez melhor

boa
Lugar De
gente 
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seu jura LIsTa

5 coIsas para  
fazer na vILa  
das mercês 

1 Passar um tempo na Praça 
André Nunes, que fica em frente  
à igreja da nossa senhora  
das Mercês
2 Visitar o teatro do sesi (veja na 
pág. 33), que tem programação 
cultural bem completa
3 Ir ao Clube de Bocha, que eu 
carinhosamente chamo de Clube 
dos Velhos. Fica pertinho do Sesi 
4 Comer no aded restaurante,  
do seu Fubá, na Rua Nossa 
senhora da saúde, 1165, do  
lado da minha casa
5 Fazer compras na Rua Padre 
Arlindo Vieira. É nela que estão 
as lojas mais legais do bairro

Como o senhor veio morar na 
Vila das Mercês há 47 anos? 
eu vim de Minas Gerais para 
São Paulo e me estabeleci 
no Ipiranga por quatro anos. 
Enquanto morava lá, conheci a 
Vila das Mercês, que, na época, 
estava apenas começando. 
Decidi me mudar para cá, na 
casa que moro até hoje, porque 
ainda tinha pouca coisa e seria 
mais fácil começar a vida. Sem 
falar que desde o começo gostei 
das pessoas daqui. Algumas 
nem estão mais no bairro hoje, 
mas as famílias permaneceram. 
Só tem gente boa. 

Qual a melhor parte de morar 
no bairro? Um dos melhores 
aspectos são as pessoas, 
como já disse. Mas hoje a Vila, 
que antes não tinha nada, é 
um dos bairros mais centrais 
que existem. Fica pertinho 
do aeroporto e das rodovias 
Anchieta e Imigrantes. Também 
é muito raro ter assalto por aqui: 
a segurança é boa, mesmo com 
as casas e prédios bonitos que 
têm tomado conta das ruas. 

E por que você decidiu abrir a 
farmácia? Eu comecei a trabalhar 
em farmácias aos 12 anos, ainda lá 

a cara do bairro

Aos 76 anos, Juracyr Meira 
é conhecido por todos na Vila 

das Mercês como seu Jura. 
Como passou mais da metade 
da vida no bairro, foi aqui que 

ele criou os filhos, abriu sua 
primeira farmácia e conquistou 

a simpatia dos clientes

em Minas Gerais. Fui empregado 
de drogaria até conseguir abrir a 
minha, aqui mesmo na Vila das 
Mercês. Não saberia fazer outra 
coisa da vida. Por isso, até hoje 
toco a Droga Leke, na Rua Dom 
Vilares [veja na pág. 42].  

E como o senhor ficou famoso 
no bairro? Basta perguntar do 
seu Jura da farmácia que todo 
mundo diz conhecer. Não sou 
famoso, não. Mas sempre tratei 
todo mundo muito bem. Para 
mim, não existe diferença de 
cor, credo ou classe social. As 
pessoas devem reconhecer isso. 
Sem falar que moro aqui faz 
muito tempo. Posso dizer que 
conheço pelo menos 90% dos 
moradores da Vila das Mercês. 

Aded 
Restaurante:  

o preferido  
do Seu Jura
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Por que a senhora escolheu a 
Vila das Mercês para morar? 
A Vila das Mercês já fazia parte 
da minha família. Eu tinha uma tia 
que morava aqui desde pequena. 
Quando decidi mudar para São 
Paulo, vinda com meu marido da 
cidade de Barra Bonita, no interior 
paulista, ela nos ajudou a encon-
trar o terreno que comprei com 
três irmãos. Cada um construiu 
sua casa ali. Acreditamos no que 
ela dizia, que o bairro era muito 
bom e familiar. Acertamos.

O bairro está muito diferente do 
que era antes? Completamente. 
Hoje tem avenida, banco, super-
mercado, igreja, vários ônibus e 
tudo bem pertinho. Quando che-
guei aqui, as ruas nem eram as-
faltadas e tinha enchente na porta 
de casa. Em compensação, havia 
muitos empregos, e o bairro pa-
recia uma cidadezinha do interior. 
Só que agora que cresceu está 
ainda melhor, cheio de lindos pré-
dios, casas bonitas e comércio.

Qual sua relação com o bairro 
hoje? Eu fiz tudo aqui. Quando 
cheguei, fui trabalhar em casas de 
família aqui do bairro. Foi aí que 
comecei a cozinhar. Depois fiquei 
grávida da minha filha, aos 25 

Dona Cida Vitali, de 59 
anos, é dona e cozinheira do 

tradicional restaurante que leva 
seu nome (veja na pág. 25). 

Moradora da Vila das Mercês 
há 37 anos, ela diz que adorava 

o bairro na época em que as 
ruas nem eram asfaltadas, mas 
prefere agora, porque tudo está 

mais bonito e prático

anos, larguei o emprego e passei 
a ajudar meu marido, que tinha 
aberto um bar. Ele ficava perto de 
um ponto de táxi cheio de moto-
ristas. Eu vendia café e lanches 
para eles, que pediram para que 
eu fizesse o almoço também. Foi 
assim que começou o restauran-
te, que tem mais de 25 anos.

E qual a receita de sucesso do 
seu restaurante? tem gente que 
diz que é cuidar do atendimento. 
Eu acho que precisa de duas 
coisas: cuidar bem das pessoas 
e da comida. Senão não segura, 
certo? Aqui sou bem conhecida e 
todo mundo me trata bem. Quem 
vem ao meu restaurante quer logo 
me cumprimentar. Principalmente 
para falar bem da comida. Dei 
sorte porque aliei as duas coisas. 

dona cIda mosTra

5 razões para  
vIver na  
vILa das mercês 

1 Todo mundo se conhece no 
bairro. Embora não se puxe mais 
conversa na rua como antes, as 
pessoas ainda se cumprimentam
2 As pessoas da Vila são 
especiais para mim – também 
porque são clientes fiéis
3 Tudo o que você precisa tem 
aqui perto, de lojas a hospitais,  
de restaurantes a linhas de 
ônibus. Sem falar que o bairro fica 
perto do centro de São Paulo
4 O clima aqui é bem tranqüilo. 
Ideal para descansar depois de 
um dia cansativo no trabalho 
5 A Vila das Mercês está 
crescendo e mudando  
bastante. Sempre para melhor

O clima 
tranqüilo do 
bairro é um 
dos pontos 

positivos, 
segundo a 
Dona Cida
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 RESTAURANTES 

AmAdolcE 
Rua Leo de Morais, 29, tel. 2083-7878

o cheirinho de comida invade a rua 
e convida quem passa. Comandada 
por dona Maria aparecida Garcia, 
que diz fazer a comida caseira 
“com muito amor”, a casa tem 
almoço por quilo de segunda a 
sábado. entre os pratos mais 
procurados estão o strogonoff de 
camarão e o fricassé de frango. 

cANTiNA do mAgRão
Rua Agostinho Gomes, 2996, tel. 2061-

6649, www.bardomagrao.com.br

ao lado do Bar do Magrão, no 
ipiranga, a cantina italiana, embora 
pequena, preza pela variedade. tem 
massas desde as mais tradicionais, 
como o talharini ao limone, 
até aquelas com ingredientes 
sofisticados, como os risotos de 
brie e alcachofra, que podem ser 
acompanhadas de salmão ou 
medalhão de filé-mignon.

doNA cidA
Rua Piloto, 103, tel. 2969-5307

no mapa da Vila das Mercês, uma 
das pedidas mais certeiras é a 
feijoada da dona Cida, servida às 
quartas e aos sábados a um preço 
fixo e bem razoável para duas 
pessoas. o restaurante abriu em 
1982 e é um sucesso desde então. 

HoNg BiN
Rua Quisisana, 45, tel. 5073-3732 

o ambiente deste restaurante por 
quilo é bem descontraído, mas a 
culinária chinesa compensa. tem 
guioza, caldos, massas e pratos 
com carpa ou pato.  

lA PAilloTE 
Avenida Nazaré, 1946, tel. 5061-5182

o ambiente do restaurante 
francês é simples, mas nada que 
estrague o prazer de pedir o seu 
prato mais famoso: o camarão à 
provençal. o cheiro e a aparência 
dos crustáceos caprichosamente 
preparados, sem falar no gosto, 
explicam por que o negócio da 
família Valluis existe desde 1953.

loS moliNoS
Rua Vasconcelos Drummond, 526, tel. 
2215-8211, www.losmolinos.com.br  

o restaurante espanhol, como  
não poderia deixar de ser, é 
especializado em paellas, gambas, 
lagostas e frutos do mar. aberto 
em 1972, levou o nome Los Molinos 
(que quer dizer “os moinhos”) em 
homenagem à região de Castilha, 
na espanha. outro ponto positivo  
é o atendimento, muito atencioso. 

o BAcAlHAU do PoRTo
Rua Vergueiro, 8333, tel. 2063-6502, 
www.obacalhaudoporto.com.br

o bacalhau à braz é uma das oito 

tudo fresco
o melhor da casa, aberta desde 
1970, é que tudo — tudo mesmo — 
é feito na hora. Principalmente as 
esfihas, que vêm em 13 sabores: de 
escarola a marguerita, de calabresa 
a atum. as que mais saem, no 
entanto, são as clássicas: de queijo 
e de carne. Há também outros 
deliciosos pratos típicos, como 
quibe, tabule, falafel e coalhada.  

ESfiHA VERgUEiRo  Rua Vergueiro, 
8926, tel. 2969-6310
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receitas preparadas com o peixe 
neste restaurante que se tornou 
patrimônio da região do ipiranga. 

PAEllAS PEPE 
Rua Bom Pastor, 1660, tel. 3798-7616, 
www.paellaspepe.com.br

este restaurante tem um jeitinho 
familiar e não é à toa: a receita da 
paella que faz a fama da casa é de 
Pepe, pai da dona, Maria del Pilar. 
ela e o marido começaram, em 
1999, a abrir a própria casa aos fins 
de semana para servir a iguaria ao 
público. Até hoje é assim: paga-se 
por pessoa para comer à vontade 
a receita com frutos do mar, arroz, 
pimentão, tomate e frango. É 
preciso reservar, e o restaurante só 
funciona do jantar de sexta até o 
almoço de domingo.

 cHURRAScARiA 

NoVilHo dE PRATA
Avenida Ricardo Jafet, 1833, tel. 5061-
9296, www.gruponovilhodeprata.com.br 

este é um dos seis endereços da 
rede em São Paulo. Como todos 
os outros, tem, entre os cortes 
de carne, picanha, baby beef 
e alcatra. o salão amplo conta 
ainda com bufê de saladas e 
pratos quentes. a carta de vinhos 
contempla rótulos argentinos, 
chilenos, espanhóis, portugueses, 
franceses e italianos.   

 PiZZARiAS 

lA ciTTá
Rua Padre Arlindo Vieira, 313,  

tel. 2946-8228, www.lacitta.com.br 

esta pizzaria é tradição no bairro há 
quase duas décadas. os motivos? 
as mais de 60 opções de recheio 
sobre a massa bem fininha. Vale 
pedir a napolitano, que vem com 
atum, palmito, ervilhas e mussarela. 

 PAdARiAS 

Big BREAd
Rua Brigadeiro Jordão, 490, tel. 2273-

0771, www.bigbread.com.br 

É mais que uma simples padaria. 
isso porque a Big Bread tem um 
extenso menu de café-da-manhã 
(vale experimentar a baguetinha de 
parmesão com manteiga), além de 
sanduíches tradicionais, beirutes 
e refeições. Para se ter uma idéia 
da variedade, basta dizer que os 
garçons servem até frango xadrez. 
É possível fazer encomendas de 
sanduíches de metro para festas.

TRigo Bom PãES E docES
Avenida Padre Arlindo Vieira,  

1593, tel. 2947-1441

o café quentinho e o pão na chapa 
são garantias de um café-da-
manhã bem paulistano. a trigo 
Bom tem uma grande variedade de 
pães, doces, bolos, tortas e frios. 

fornadas exóticas
Há pouco tempo, o ambiente da Sala Vip 
passou por uma reforma, que deixou a 
pizzaria ainda mais aconchegante. Boa 
mesmo é a massa bem fina, acompanhada 
de coberturas criativas, como abobrinha com 
queijo cremoso e ervas. recentemente, novos 
sabores foram criados, como o de alho-poró. 

SAlA ViP  Rua Cisplatina, 195, tel. 2914-8181, www.salavippizzaria.com.br

JARdim PAlAcE PANificAdoRA
Avenida Bosque da Saúde, 2200,  
tel. 5062-0447

depois de um período de 
reformas, a padaria reabriu no ano 
passado com mais opções para 
os moradores da Vila das Mercês. 
todos os dias, uma multidão lota 
as mesinhas para experimentar 
o carro-chefe da casa, o filé à 
parmegiana.   

 coNfEiTARiAS 

ARTE NA fESTA
Rua Angaturama, 216, tel. 3441-0340

Mais que uma confeitaria, o ateliê 
de bolos dos sócios Silmara e 
afonso surpreende seus clientes 
com bolos personalizados bastante 
elaborados. É só dar o tema que 
eles aceitam o desafio e criam  
o bolo que você quiser. 

AmoR AoS PEdAçoS
Praça Leonor Kaupa, 100, tel. 5073-
4334, www.amoraospedacos.com.br

a famosa marca de doces e 
bolos possui uma loja bastante 
concorrida na região. destaque 
para os festivais, como o 
do morango, quando novas 
sobremesas entram no cardápio 
por um tempo limitado.

dAmP SoRVETES
Rua General Lecor, 512, tel. 2274-
0746, www.dampsorvetes.com.br 

São mais de 80 sabores de sorvetes 
de massa, de iogurte a abóbora 
com coco. Sem falar nas cascatas e 
nos bolos de sorvete, como o damp, 
com sorvete de creme e chocolate, 
com pão-de-ló, pêssego e cereja. 
São gostosuras como essap que 
fazem da sorveteria uma das  
mais disputadas do ipiranga.
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 bares 

a Juriti
Rua Amarante, 31, tel. 3207-3908 

a rainha dos aperitivos, como 
é conhecida a Juriti, é uma 
respeitável senhora: são 50 anos 
de funcionamento, servindo 
deliciosas opções de tira-gostos, 
como a hours-concours da casa,  
a calabresa Joana d’arc, que  
é preparada em um fogareiro  
e servida com molhos inglês  
e vinagrete. as batidas Juriti 
também são uma excelente 
pedida, em diversos sabores.

bar do Luiz Nozoie
Avenida do Cursino, 1210, tel. 5061-

4554, www.bardoluiznozoie.com.br

em 1962, o sr. Luiz nozoie chegou 
a São Paulo e abriu uma sorveteria 
no ipiranga, que fez um enorme 
sucesso entre as crianças. Mas, 
quando ele descobriu que sua 
máquina de fazer sorvete deixava 
a cerveja estupidamente gelada, 
logo sua fama ampliou-se entre os 
adultos e ultrapassou as fronteiras 
do bairro. Hoje, a mesma cerveja 
gelada, acompanhada pelos 
quitutes da dona Shizue, como 
bolinhos de bacalhau, tempurá de 
camarão e rã à milanesa, fez do  
bar do Luiz nozoie uma tradição  
do Cursino e arredores. 

Cerveja, Comida e boa músiCa 
entre relógios, sapatos de palhaço, sombreiros e diversos outros objetos 
inusitados doados por clientes fiéis, encontram-se cervejas de várias 
nacionalidades e um delicioso mix de bolinhos – bacalhau, abóbora com 
carne-seca e parmesão. tudo ao som do bom e velho rock’n’roll. assim  
é o Bar do Magrão: muita personalidade e estilo em um ambiente agradável  
e irreverente, comandado por Luiz antônio Sampaio, o próprio Magrão.

bar do Magrão  Rua Agostinho Gomes, 2988, tel. 2061-6649,  
www.bardomagrao.com.br

bar do Nico
Rua Moreira e Costa, 538,  

tel. 2273-4811 

nascido da experiência do ex-
gerente do Bar do Léo, nilton di 
francesco, em sociedade com os 
donos da Pizzaria Sala Vip,  
o Bar do nico oferece chope 
Brahma muito bem tirado, canapés 
temperados com molho inglês, 
mostarda, salsinha e azeitona, 
além do famoso molho de pimenta, 
preparado artesanalmente. o bar, 
que fica em uma esquina próxima 
ao Museu do ipiranga, tem 
mesinhas na varanda e um  
clima descontraído. 

bar Pedro i
Rua Lorde Cockrane, 320,  

tel. 2914-2268 

Logo na entrada, o que se vê é 
uma enorme cópia da pintura 
Independência ou Morte, 
mas dentro do Bar Pedro i, o 
sucesso fica por conta do chope 
extracremoso e das comidinhas 
deliciosas, como o escondidinho 
de mandioca com carne-seca e o 
bolinho de bacalhau. o dono do bar 
é ex-garçom do célebre Bar do Léo, 
de onde herdeu a habilidade de tirar 
um chope de primeira e de preparar 
quitutes irresistíveis. Coisas de 
quem entende do assunto.  



 CASA 

C&C
Rua Ettore Lantieri, 102,  

tel. 4004-1444, www.cec.com.br

A megaloja é um dos 14 endereços 
da rede em São Paulo. Paraíso para 
quem está construindo, ela tem de 
tudo: de pisos a eletrodomésticos, 
de chuveiros a lustres. 

CASA Renê
Rua Cipriano Barata, 2275,  

tel. 2062-7856

A loja de cortinas é filhote da 
Persianas Columbia, uma das 
primeiras empresas a trazer o 
produto ao Brasil. Aberta há 15 
anos, a Casa Renê tem ampla linha 
de produtos, inclusive toldos. 

MáRCiA TAbuleiRo
Avenida Padre Arlindo Vieira, 722,  

tel. 2948-4108

Sonho de qualquer confeiteira, 
a loja tem de tudo para preparar 
e decorar bolos, tortas e outras 
guloseimas. Armações de bolo, 
formas de todos os tamanhos e 
utensílios para confeitaria estão 
à venda. Há também um centro 
culinário com cursos específicos. 

 CoSMÉTiCoS 

eMpóRio dA belezA
Rua Bom Pastor, 1509, tel. 2274-6601

Novidade na região do Ipiranga, 

EntrE araras E cafEzinhos
Difícil encontrar uma loja tão bacana quanto a Four One. A primeira coisa 
que se nota ao entrar no amplo espaço é o ambiente chique e fofo — 
estamos falando de uma loja de roupas femininas, afinal de contas. Depois, 
o comum é ver as mulheres se debruçando sobre as infinitas araras de 
vestidos, blusas, saias e casacos. Tudo com corte muito bem feito. Entre 
uma espiadinha e outra, as vendedoras oferecem café, chá e um momento 
de descanso no confortável sofá. Percorrer os três salões cheios de roupas 
dessa maneira é muito mais agradável. 

FouR one  Rua Cipriano Barata, 2045, tel. 2215-8355, www.fourone.com.br

a loja vende tudo para beleza: 
shampoos, cremes, maquiagem, 
perfumes e secadores de cabelo. 
Nas prateleiras encontram-se 
marcas como Osmose e Schwartz. 

 ModA 

Club Mix
Rua Costa Aguiar, 1261, tel. 2061-2492

A loja multimarcas vende roupas 
das coleções atuais, mas também 
funciona como ponta de estoque. 
Entre as etiquetas estão Cavalera, 
Ellus, Opera Rock e Polo Play. O 
forte são as roupas masculinas, 
apesar de haver algumas peças 
femininas também. Destaque para 
a variedade de camisas. 

 SHoppinG 

plAzA Sul
Praça Leonor Kauppa, 100, tel. 5077-

7300, www.shoppingplazasul.com.br

É o maior shopping da região. 
Tem 220 lojas, duas praças de 
alimentação e uma área para 
eventos. Entre as principais marcas 
estão Lacoste, Levi’s, TNG e Any 
Any. Para comer, há o La Pasta 
Gialla, o Viena e o Burger King, por 
exemplo. Sem falar nas seis salas 
de cinema PlayArte, na área para 
crianças e nas mais de 1.300 vagas 
de estacionamento.   
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 teatro 

SeSi
Rua Júlio Felipe Guedes, 138, tel. 

2946-8172, www.sesisp.org.br 

Por trás dos muros coloridos da 
Rua Júlio Felipe Guedes, há opções 
de cultura, lazer e diversão. A 
unidade do Sesi Ipiranga é um dos 
principais complexos de lazer do 
bairro, oferecendo desde ensino 
para crianças, adolescentes e 
adultos até alimentação e serviços 
como médicos e dentistas. 
Entre as atrações, destaca-se o 
Teatro do Sesi, que sedia shows, 
espetáculos, peças e mostras.

 arte 

igreja da NoSSa  
SeNhora daS MercêS 
Rua Nossa Senhora das Mercês,  

1463, tel. 2946-4726

Localizada na mais importante rua 
da Vila das Mercês, a igreja é um 
programa imperdível. Principalmente 
pela história: foi ela que deu nome 
ao bairro. Bonita é a estátua da 
Nossa Senhora das Mercês, que 
veio da Espanha há 50 anos.  

 bichoS 

Zôo Safári 
Avenida do Cursino, 6338, tel. 2336-2143,  

www.zoologico.sp.gov.br/zoosafari

Uma experiência única e 
selvagem. E de dentro do carro! 
O Zôo Safári é um programa 
divertido e inusitado para a 
família – principalmente para os 
pequenos. Seguros dentro do 
veículo, os visitantes começam 
a desbravar a floresta, cheia de 
animais selvagens, como em uma 
savana africana. É possível ficar 
lado a lado com 42 espécies, 
entre répteis, mamíferos e aves da 
fauna nativa e exótica, num total 
de 380 animais. São macaquinhos 
engraçados que pulam no carro, 
leões que observam de longe, 
criando momentos de emoção, 
elefantes, girafas e muitos outros 
bichos em 100 mil m2. 

Zoológico de São Paulo 
Avenida Miguel Stéfano, 4241, tel. 

5073-0811, www.zoologico.sp.gov.br

Cercado por trechos intocados 
de mata atlântica, o Zoológico de 
São Paulo abriga 3200 animais, 
entre aves, répteis, anfíbios e 
mamíferos. Além de diversão para 
crianças e adultos, o Zoológico 
promove integração com a fauna e 
flora brasileira e conscientização 
sobre a necessidade de preservar 
a natureza e a vida animal. Entre a 
criançada, os animais preferidos 
são macacos, girafas, elefantes, 
panteras, onças e, claro, o leão. 

Debaixo D’água
Em 2007, São Paulo ganhou o Aquário de São Paulo e, em julho de 2008, após 
uma reforma, ele abriu suas portas novamente, agora como o maior aquário da 
América Latina. O complexo, situado no Ipiranga, conta com mais de 1 milhão 
de litros de água salgada que servem de lar para as mais variadas espécies, de 
peixes multicoloridos a enormes tubarões e exóticas arraias. Além dos animais 
marinhos, o aquário ainda traz o Vale dos Dinossauros, com réplicas gigantes 
dos bichos, e o Planetário, para quem gosta dos mistérios do universo. Com 
área de 3 mil m2 e projeto diferenciado, que divide o aquário em ambientes 
temáticos, o espaço propicia uma experiência única e fascinante.

aquário de São Paulo  Rua Huet Bacelar, 407, tel. 2273-5500,  
www.aquariodesaopaulo.com.br
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 ACADEMIA 

CorporIs ACADEMIA 
Rua Bom Pastor, 1091, tel. 2914-7276, 

www.academiacorporis.com.br

Inaugurada em 1979 pelo campeão 
mundial de kick boxing Paulo 
Zorello, esta academia tem aulas de 
musculação e lutas com níveis de 
dificuldade para todas as idades. 

CurvEs 
Rua Dois de Julho, 85,  

tel. 2272-0696, www.curves.com.br

A Curves é uma das maiores redes 
de fitness do mundo, com unidades 
na Europa e nos EUA. Aqui no 
Brasil, ela segue a fórmula: só tem 
clientes mulheres, que adoram 
o método de exercícios em 30 
minutos, que promete acabar com 
gordurinhas localizadas. 

MErIDIAn FIt 
Rua Alberto I, 26, tel. 2969-7443

Com mil m² de área, a academia 
tem sala de ginástica, dança, balé 
e uma infinidade de equipamentos. 
Além de tratamentos contra 
gordura localizada. Em breve 
a academia deve ganhar uma 
novidade: a bambu terapia, 
massagem que usa, como o nome 
indica, pedaços de bambu.

sAttvA YogA stuDIo
Avenida Nazaré, 588, tel. 2063-4254, 
www.sattvastudio.com.br  

O centro de ioga fica em um espaço 
amplo, arborizado e com clima 
acolhedor. Além das modalidades 
de power e hatha ioga, oferece 
aulas de biodança e aikido, uma 
arte marcial japonesa. São poucos 
alunos por sala, o que facilita o 
aprendizado, com profissionais 
especializados. 

 CLÍnICA DE EstÉtICA 

onoDErA 
Avenida do Cursino, 1537, tel. 5073-

4245, www.onodera.com.br

A Onodera, uma das maiores redes 
de clínicas de estética do país, 
abriu esta unidade em 2001. Ela 
segue o padrão de tratamentos  
das outras filiais, oferecendo desde 
bronzeamento até depilação a 
laser. Os preços e as formas  
de pagamento são acessíveis. 

 HospItAL 

são CAMILo 
Rua Pouso Alegre, 1, tel. 2066-7000, 

www.saocamilo.com

A unidade do Ipiranga, uma das 
três do São Camilo em São Paulo, 
disponibiliza serviços fundamentais 
e de reconhecida qualidade, como 
pronto-socorro, clínica médica, 
maternidade, centro cirúrgico e 
de diagnóstico. O São Camilo é o 
melhor hospital da região. 

PARA CORTAR E RELAXAR 
O Attualitá é o salão de cabeleireiros mais incrível do bairro. O ambiente bem 
cuidado conta com duas salas especiais para cortes e tratamentos. Uma 
delas tem cadeiras sobre pedrinhas brancas – para a cliente relaxar –, plantas 
e chá sempre fresquinho. Mas sucesso mesmo é o espaço de relaxamento, 
muito procurado por noivas, com hidromassagem e toda a infra-estrutura 
para deixar a mulher deslumbrante. 

AttuALItá  Avenida Padre Arlindo Vieira, 667, tel. 2969-7200
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escolas & universidades
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Para aPrender a ser feliz
Com ensino integral, o colégio estimula o questionamento e a crítica social 
por meio do aprendizado e dos valores familiares. administrado pela 
Congregação das irmãzinhas da imaculada Conceição, tem atividades 
extracurriculares como xadrez, filosofia e culinária. Com boas instalações 
poliesportivas e salas especiais para leitura, laboratórios, duas bibliotecas, 
horta e duas salas de apresentações, a instituição tem infra-estrutura para o 
aluno aprender de forma participativa, da educação infantil ao ensino Médio.  

Colégio Regina Mundi  Rua Marquês de Lages, 2002,  
tel. 2946-9433, www.colegioreginamundi.com.br 

 eSColaS 

Colégio VeRuSka
Rua Nossa Senhora das  

Mercês, 1233, tel. 2946-5401,  

www.colegioveruska.com.br

da educação infantil até o ensino 
fundamental, os pais podem optar 
pelo período integral. Para entreter 
os pequenos, o colégio tem aulas 
de xadrez, teatro e até culinária.   

eSCola noSSa  
SenhoRa daS MeRCêS
Rua Nossa Sra. das Mercês, 1463, tel. 

2947-5999, www.escolamerces.com.br 

Baseada no método de ensino que 
mistura construtivismo, tradição e 
aprendizado participativo, a escola 
separa as crianças em faixas 
etárias e não em séries, de acordo 
com seu nível de aprendizado.  

eSCola PauliSta
Rua Nossa Senhora das Mercês, 732, 

tel. 2948-3270, www.espa.com.br  

Uma das mais novas no bairro, tem 
mais de 700 alunos, infra tradicional 
de toda escola e o espalândia, 
espaço que tem atividades 
adultas, como horta, minimercado, 
minibanco e circuito de trânsito.
 
 uniVeRSidadeS 

uniban
Avenida Rudge Ramos, 1501,  

tel. 4362-9000, www.uniban.br

Criada em 1903, com o apoio 
da academia Paulista anchieta, 
a universidade se firmou com o 
comprometimento de um ensino 
de qualidade, pós-graduação e 
pesquisas de ponta.  

uniP
Rua Francisco Bautista, 300,  
tel. 2332-1300, www2.unip.br 

a unidade anchieta tem 14 cursos 
de graduação de quatro anos e 
outros 13 técnicos de dois anos.  

uniVeRSidade São MaRCoS 
Rua Antonio Gomes Ferreira, 89,  
tel. 2083-6033, www.smarcos.br

Vinte e quatro cursos de graduação 
são ministrados nesta unidade, de 
zootecnia a tecnologia em design 
de interiores. Também tem pós. 

 idioMaS 

VeRtex  
Avenida Padre Arlindo Vieira, 327, tel. 
2969-0344, www.vertexidiomas.com.br 

entre os idiomas ensinados estão 
inglês, italiano, francês e alemão. 

Yázigi inteRnexuS
Rua Leo de Morais, 71, tel. 2083-2825, 
www.yazigi.com.br 

A unidade foi aberta no começo de 
agosto e tem como especialidades 
as línguas inglesa e espanhola.  
Há cursos para todos os níveis,  
do básico ao pós-avançado. 
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O café no jardim do museu Lasar Segall

LOCALIZADOR

PERSPECTIVA  
QUASE SECRETA
Dá pra dizer que o Museu Lasar 
Segall (Rua Berta, 111, Vila 
Mariana, tel. 5574-7322, www.
museusegall.org.br) é um dos 
segredos mais bem guardados 
de São Paulo. Criado em 1967 
por Jenny Klabin Segall, viúva do 
pintor russo naturalizado brasileiro, 
ele foi montado na casa onde 

Segall morou por 25 anos. Abriga 
diversos trabalhos dele, que ficam 
disponíveis ao público – incluindo 
aí interessantes esboços de obras. 
Legal mesmo é o clima tranqüilo, 
graças à grande área verde e ao 
simpático café. Há ainda cursos e 
sessões de cinema gratuitos, além 
da bem montada biblioteca, com 
quase 20 mil títulos.  

SÉTIMA ARTE  
VERDE-E-AMARELA
São cerca de 200 mil rolos, que 
correspondem a 30 mil títulos. A 
Cinemateca Brasileira (Largo 
Senador Raul Cardoso, 207, Vila 
Clementino, tel. 3512-6111, www.
cinemateca.com.br) possui o 
maior acervo de imagens em 
movimento da América Latina: 
obras de ficção, documentários, 
cinejornais, filmes publicitários e 
registros familiares, nacionais e 
estrangeiros, produzidos desde 
1985. Com tanto material, o que 
não falta é conteúdo para uma 
programação de primeira, como 
as mostras e festivais, além de 
diversos cursos na área.  

DO LADO DE Lá
O charme da Vila Mariana e os mistérios da Liberdade 
enfeitam de cores, sabores, cultura e diversão os arredores 
da região do Ipiranga, onde está a Vila das Mercês

A região do Ipiranga, 
onde fica a Vila das 
Mercês, é cercada 
pelos bairros Saúde, 
Cambuci, Sacomã, 
Cursino, Liberdade, 
Jabaquara, Vila 
Mariana e Mooca 

O MELHOR  
DA LIBERDADE
Graças aos cem anos da imigração 
japonesa, o bairro nunca esteve 
tão em alta. Confira os melhores 
lugares para comer e comprar. 

PARA COMER
O sushi enfeitiçou a cidade inteira. 
Mas é na Liberdade que estão 
alguns dos melhores endereços 
de gastronomia japonesa. É o 
caso do Gombe (Rua Tomás 
Gonzaga, 22, tel. 3209-8499), 
concorrida casa de espetinhos, 
com sucessos como a robata 
de shitake. Na mesma rua fica o 
Hinodê (Rua Tomás Gonzaga, 
62, tel. 3208-6633), restaurante 
de Sekai Sekiguchi, que trouxe 
ao Brasil três anos de experiência 
acumulada em restaurantes 
do Japão. É daqui que sai uma 
porção de sushi especial, com 
16 bolinhos. Ainda na linha dos 
diferentes, o Kabura (Rua Galvão 
Bueno, 346, tel. 3277-2918) oferece 
pratos como o hiyashi somem, 
macarrão de semolina servido 
gelado. Para os descolados, há o 
Sushi Lika (Rua dos Estudantes, 
152, tel. 3207-7435) e seus sushis 
com toques diferentes, como 
a mistura de salmão e atum 
temperado com cebolinha.  

PARA COMPRAR
A Liberdade concentra lojas 
bacanas de móveis e decoração. 
Uma delas é a Futon Shop (Rua 
dos Estudantes, 55, tel. 3208-
1518, www.futonshop.com.br), 
que mistura estilos orientais e 
ocidentais em ambientes clean, 
com futons e almofadas. Para 
quem prefere artigos tradicionais, 
a Minikimono (Rua Galvão 
Bueno, 22, tel. 3208-0322, www.
minikimono.com.br) tem uma 
infinidade de quimonos, calçados, 
livros e roupas. Os mais ousados 
vão preferir as espadas à venda na 
Pomona (Rua Galvão Bueno, 174, 
tel. 3207-7268, www.pomona174.
com), que também conta com 
eletrodomésticos e porcelanas. 
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Shopping 
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BANCOS
• ABN Real  2061-7111 
• Banco do Brasil  2065-4000
• Bradesco  2947-0489
• Caixa Econômica Federal   
3503-1900
• HSBC  2915-3500
• Itaú  3003-4828
• Nossa Caixa 2273-2417  
• Santander  2948-8833 
• Unibanco  4004-1362

CARTÓRIOS
• 18º Cartório de Registro Civil  
2063-4581
• Cartório Eleitoral  2274-7911 
 
FARMÁCIAS
• Droga Leke  2948-3006
• Drogaria São Paulo  2273-0790
• Drogasil  2914-1750
 
HOSPITAIS
• Hospital e Maternidade  
São Camilo  2066-7000
• Hospital Heliópolis  2914-8611 
• Hospital Santa Cruz  5080-2000
• Hospital e Maternidade Dom 
Antonio Alvarenga  2163-1755
• Hospital Nossa Senhora  
de Lourdes  5018-4000
• Hospital São Bernardo  
do Campo  4122-6500
• Pronto Baby Pronto Socorro  
Infantil  5581-7633 
• UBS Vila das Mercês  2946-1443

LAVANDERIA
• Dress Clean  2351-4649  

SUPERMERCADOS
• Carrefour  2066-6400
• CompreBem  2947-0012
• Extra  2066-7700

PET SHOPS
• Pet Life  2940-4281
• Veterinária ABC  2947-0203
• Clínica Veterinária Nossa Senhora 
das Mercês  2947-2931  
 
TÁXI
• Táxi Cinco Estrelas  5572-8323
• Praça André Nunes  2947-6776  

UTILIDADE PÚBLICA
• 17º Distrito Policial  2061-2062
• 26º Distrito Policial  2946-0156
• Acidentes de Trânsito  194
• Alô Limpeza  3328-2851
• Bombeiros  193
• CET e SPTrans  156
• Comgás  0800-110197
• Defesa Civil  199
• Disque-Denúncia  181
• Disque-Saúde  150
• Eletropaulo  0800-7272196
• Embratel  4004-2100
• Telefônica  102 
• Polícia Civil  197
• Polícia Militar  190
• Vigilância Sanitária  3064-4600




