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editorial

Morar no Belém é muito 
mais do que estar a poucos 
quilômetros da região central 
da cidade, com diversas 
opções de transporte 
individual e coletivo. A partir 
dali, dá para aproveitar 
todas as possibilidades de 
compras do Brás, seja em 
lojas de roupas, calçados e 
acessórios, nas proximidades 
do Largo da Concórdia, ou de 
vinhos, temperos e produtos 
importados da zona cerealista.

Além disso, o lugar é rico em 
restaurantes das mais variadas 
etnias: árabes, espanhóis, 
portugueses, italianos ou 
brasileiros. Um exemplo 
é a pizzaria Castelões, a 
mais antiga da cidade e rota 
obrigatória de quem aprecia as 
rodelas de massa grossa. Sem falar nas tradicionais festas  
italianas do Brás e da Mooca, com as bênçãos de San Gennaro, 
Nossa Senhora di Casaluce e São Vito.

Passear por esses bairros é também viajar pela história de  
São Paulo. Entre os capítulos estão a chegada dos imigrantes  
à hospedaria que hoje é o Memorial homônimo, as primeiras  
greves operárias do Brás e a formação das vilas industriais.

Mas o Belém não é só passado: também acompanha com  
desenvoltura o crescimento dos vizinhos Mooca e Tatuapé.  
E o que é melhor: sem perder a tranquilidade e o jeito pacato de  
bairro tão raro de se ver em outras localidades de São Paulo. 

Radial Leste: uma 
das principais vias 

de acesso ao bairro
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BAIRRO À  
MODA ANTIGA
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A Cyrela Brazil Realty é a maior e a mais admirada 
incorporadora de imóveis residenciais da América 
Latina*. É uma marca presente na vida do brasileiro  
há mais de 50 anos que leva o conceito de morar  
bem e investir com qualidade. Por todas as suas 
realizações e história inovadora, a Cyrela construiu  
um nome respeitado e tornou-se sinônimo de qualidade 
e solidez, somando mais de 8.000 colaboradores.
 
A Cyrela vai além das suas atribuições como 
empreendedora imobiliária. Faz questão de valorizar  
os bairros onde atua, promove melhorias urbanas,  
cuida do meio ambiente, economiza materiais,  
pratica a gestão de resíduos e ajuda a comunidade  
com diversos projetos sociais. Enfim, faz questão  
de valorizar a vida das pessoas.
 
Os resultados dessa relação são mais de  
180 canteiros de obras em andamento em 16 estados 
e 66 cidades brasileiras, além de Argentina e Uruguai, 
e a entrega de mais de 30 mil lares, 50 mil clientes 
conquistados e a ética como valor inquestionável.
 
Esta é a Cyrela. Ontem, hoje e sempre ao seu lado. 

Fundada há mais de 29 anos e 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”. Tudo para atender às expectativas e aos 
anseios de seus clientes e parceiros.
Com autêntica vocação para inovar e aceitar desafios, 
a Lucio Engenharia oferece segurança e credibilidade 
a uma carteira de clientes em constante crescimento. 
Por isso, é reconhecida como uma empresa moderna e 
renomada, responsável pela realização de diferenciados 
empreendimentos residenciais, comerciais e industriais, 
somando mais de 1.400.000 m² já construídos e em 
construção. Não à toa, é merecedora de importantes 
prêmios e certificados, tais como: Top Imobiliário, 
Master Imobiliário, 1o lugar no Prêmio Folha Qualidade 
Imobiliária 2003 e 2004 e Certificação ISO 9001/2000.

*por valor de mercado

institucional
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11
Com boa rede de transporte, arredores movimentados  
e uma tranquilidade que não se vê mais em São Paulo,  
o bairro agrada a gregos e troianos

ÁREA 6,0 km2 

POPULAÇÃO 39.622

ORIGEM DA REGIÃO
Desde os primórdios da  
cidade até o fim do século 19, 
a então afastada região do 
Belém abrigava sítios e casas de 
campo dos paulistanos. Depois 
da industrialização, a chegada 
dos imigrantes começou 
a mudar a cara do lugar. 
Irradicados a partir do Brás, por 
conta da estação ferroviária, 
os estrangeiros marcaram o 
crescimento do local. Grandes 
fábricas, como a Matarazzo, 
tomaram boa parte do território.
Hoje, o Belém está muito 
próximo do Centro, mas mantém, 
ainda, características do clima 
de bairro – com as facilidades 
que a localização oferece. 
Assim, consegue conviver com 

RAZÕES PARA MORAR

nO bELéM
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1. RAIO X DO bAIRRO 
• o largo da Concórdia já teve 
a sua Cinelândia. entre os anos 
1940 e 1960, ali se concentrou 
mais de uma dezena de cinemas, 
alguns tombados pelo patrimônio 
histórico. Um dos mais 
conhecidos era o Cineteatro 
Oberdan, onde hoje fica a  
loja da Zêlo (rua Ministro  
Firmino Whitaker, 95). 

o rápido desenvolvimento dos 
vizinhos tatuapé e Mooca e o 
comércio especializado do Brás 
sem perder o estilo. italianos, 
portugueses, espanhóis e 
árabes, entre outros imigrantes, 
deixaram suas marcas, que estão 
espalhadas por restaurantes 
tradicionais e espaços culturais e 
comerciais da localidade. outros 
povos trouxeram depois  seus 
costumes, como os coreanos  
e os bolivianos – são estes,  
aliás, que comandam a  
simpática Feira da Bolívia, no 
vizinho bairro do pari. 
porém, no meio de tudo isso, 
ainda é possível ver a vida  
nas ruas, vilas e nos campos 
de várzea. É como se a casa do 
escritor paulista Monteiro lobato 
(1882-1948) morou, na rua 21  
de Abril, ainda estivesse ali.

• Até meados do século passado, 
o trânsito no bairro chegou a ser 
controlado por um portão, em 
razão da linha férrea. A porteira 
do Brás, como ficou conhecida, 
era um dos pontos da cidade  
por onde entravam os retirantes 
que vinham de outros estados. 
• Criado no Brás, o médico e 
escritor Drauzio Varella é autor 
do livro infantil Nas Ruas do 

Cineteatro 
Oderdan: berço do 
cinema Oberdan
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Brás (Companhia das Letras), 
no qual relata um pouco do  
que foi aquela área durante os 
anos 1940 e 1950. o lugar já 
havia sido retratado em Brás, 
Bexiga e Barra Funda (editora 
Martin Claret), de antônio de 
alcântara Machado, importante 
obra do Modernismo. 
• não é só no meio literário que 
o Belém e seus bairros vizinhos 
foram contemplados. Muitas 
das canções de adoniran 
Barbosa (1910-1982) eram 
ambientadas naquela região, 

que também já serviu de 
cenário para filmes nacionais 
como Eles não Usam Black-Tie 
(1981), O Cheiro do Ralo (2007) 
e Lula, o Filho do Brasil (2010). 

2. BOA REDE DE 
TRANSPORTE
Belém é cortado por três 
avenidas fundamentais (Marginal 
do tietê, Celso Garcia e Radial 
Leste) e tem fácil acesso para 
estradas importantes, como a 
dutra, a fernão dias e a ayrton 

senna. além disso, quem usa 
transporte público também conta 
com o metrô Belém e o Bresser 
(Linha vermelha), e a estação 
ferroviária do Brás (por onde 
passam os trens para o extremo 
leste da capital paulista, como 
Mogi das Cruzes e aBC Paulista), 
que fica bem perto.

3. PRÓXIMO AO CENTRO
Belém está a cerca de cinco 
quilômetros do chamado  
“centro expandido” da capital 
paulista, o que lhe garante  

acesso a toda infraestrutura 
urbana. Por causa disso,  
o Índice de desenvolvimento 
Humano na região é um  
dos mais altos da cidade.

4. COMÉRCIO DO BRÁS
o bairro vizinho conta 
com diversos comércios 
especializados: a zona 
cerealista, com distribuidoras 
e importadoras de alimentos, 
bebidas, temperos, madeira 
e esquadrias da Rua do 
Gasômetro; e a região do Largo 

 Radial Leste: trânsito 
deve melhorar com 

a inauguração do  
Rodoanel I

A Rua do Gasômetro 
é um dos centros 

comerciais do bairro

08_panorama_belem.indd   10-11 17.06.10   11:47:16



12  guia de bairro  belém

panorama

guia de bairro  belém  13 

f
o

t
o

s
: 

ta
in

á
 a

z
e

v
e

d
o

 

da Concórdia, que reúne lojas 
de roupas, calçados, acessórios 
e itens de cama, mesa e banho. 
apesar de a maior parte dos 
fornecedores vender apenas 
por atacado, em alguns dias da 
semana, ou em determinadas 
lojas, é possível comprar  
também a varejo, com  
preços bem atraentes. 

5. VIDA DE BAIRRO
Mesmo próximo ao Centro, o 
Belém ainda consegue manter 
a rotina típica dos bairros mais 
antigos. não faltam vilas e casas 
de rua, crianças brincando na 
calçada e vendedores ambulantes 
– a música do caminhão de 
gás é recorrente. no Largo são 

José do Belém, ainda é possível 
ver os moradores mais antigos 
disputando uma partida de 
dominó e outros jogos de mesa.

6. HISTÓRIA PRESERVADA
a região do Belém mantém 
preservados muitos prédios 
tombados pelo Patrimônio 
Histórico do primeiro período 
da industrialização do país. Um 
exemplo é o restaurante Santa 
Rosa do Brás, que pertenceu 
à família Matarazzo e foi um 
antigo galpão do grupo. Já 
onde funcionava o cotonifício 
Crespi agora é um hipermercado 
extra, na Rua taquari. a 
história industrial também está 
presente no vizinho Brás: onde 

hoje fica a Central Única dos 
trabalhadores (CUt) aconteceu a 
primeira greve do país, em 1917 
(leia mais em Comer, pág.22).

7. BERÇO DO FUTEBOL
os primeiros chutes do esporte 
mais popular do Brasil foram 
dados onde hoje fica a Rua do 
Gasômetro. Mais precisamente 
pelo paulista Charles Miller 
(1874-1953), filho de um escocês, 
que ajudou a propagar o esporte 
até então pouco comum, na 
última década do século 19.  
Por lá, se mantém viva a  
tradição dos clubes de várzea, 
com times como Juventude,  
flor do Brás e Real Madri 

da Mooca. do outro lado da 
Marginal do Tietê, bem em frente 
ao Belém, estão o Benfica e o 
flamengo da vila Maria. Porém, 
o grande orgulho do futebol de 
várzea da região é o campo do 
time União dos Operários.

 

8. AGITO NOS 
ARREDORES
a Mooca e o tatuapé garantem  
a agitação noturna, com bares  
e baladas para um público  
bem variado, como nas ruas 
Coelho Lisboa e itapura. no 
quesito gastronômico, basta 
dizer que uma das melhores 
pizzarias de são Paulo, a 
Castelões, fica logo ali, no Brás.  

O campo do clube União dos  
Operários é um dos orgulhos do bairro

Restaurante 
Santa Rosa 

do Brás, 
instalado em 

um antigo 
galpão 
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um presídio político. Lá ficaram 
presos o historiador Caio 
Prado Junior (1907-1990) e o 
crítico de cinema Paulo Emílio 
Salles Gomes (1916-1977). 
Hoje, é sede do Grupo XIX de 
Teatro e recebe também outras 
atividades culturais e esportivas. 

11.  CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES  
Por ter sido uma região operária, 
o bairro e seus arredores ainda 

guardam uma tradição de cursos 
técnicos e profissionalizantes. 
A EtEc Carlos de Campos, no 
Brás, foi fundada em 1911 e é 
considerada a primeira escola do 
gênero de São Paulo. Próximo 
à escola, fica o Senai Roberto 
Simonsen, onde o então ex-
engraxate e vendedor ambulante 
Luiz Inácio da Silva (quando ainda 
nem era chamado de Lula) fez um 
curso de torneiro mecânico no 
começo dos anos 1960.

 

9. MEMORIAL DO 
IMIGRANTE
A Hospedaria do Imigrante  
(hoje Memorial) foi símbolo da 
chegada de pessoas das mais 
distintas partes do mundo para 
construir o que é hoje a cidade de 
São Paulo. O auge aconteceu no 
fim do século 19 e começo do 20.  
Porém, o prédio teve outra utilidade 
em seguida. Com a entrada do 
Brasil na Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), o local se tornou 
uma escola de formação técnica 
de profissionais da aviação. As 

aeronaves pousavam e decolavam 
nas pistas do antigo hipódromo, 
onde foram organizadas as 
primeiras corridas de cavalo.

10. VILA MARIA ZÉLIA
Construída em 1917 pelo 
empresário Jorge Street 
(1863-1939) para garantir que 
seus funcionários tivessem 
condições dignas de moradia, 
a Maria Zélia é considerada a 
primeira vila operária do Brasil. 
Durante o Estado Novo, nos 
anos 1930, o local se tornou 

Prédio da EtEc, uma 
das muitas instituições 

de cursos técnicos 

Atual residência artística do Grupo 
XIX de teatro, a Maria Zélia foi a 

primeira vila operária do país 
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de bom para

melhor
Novidades como a expansão da marginal e o novo Sesc 
belenzinho prometem deixar o bairro ainda mais completo

NoVo SeSC
Mesmo quando ainda era uma 
sede provisória, o Sesc Belenzinho 
esquentou as atividades culturais 
no bairro. Agora, a nova unidade, 
erguida no mesmo terreno, vai 
contar com uma infraestrutura 
tanto cultural como de esportes e 
lazer muito mais equipada.

Maquete do Sesc 
Belenzinho

A Escola do Circo,  
no Parque do Belém
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parQUe do belÉm
localizado na antiga sede  
da fundação estadual do  
Bem-estar do Menor (febem), 
o novo parque, fechado 
temporariamente para obras, 
deve se tornar uma opção de 
lazer e prática esportiva aos 
moradores, além de trazer  

mais verde para a região.  
no mesmo terreno também  
está em construção mais  
uma escola técnica estadual.  
A entrega está prevista  
para o final do ano.  
 
eXpaNSÃo da 
marGINal
o deslocamento para 
outras áreas da cidade vai 
ser mais rápido com essa 
obra, especialmente para os 
moradores da Zona leste. 
Algumas partes da ampliação da 
Marginal do tietê já começaram 

a ser entregues, mas o trabalho 
só termina com a finalização  
do rodoanel, prevista para  
2014, que deve afastar o  
tráfego de veículos pesados  
do centro expandido. 
 
moNoTrIlho
Por enquanto, é apenas um estudo 
da prefeitura, mas a ideia de 
construir um monotrilho elevado 
na Avenida celso garcia promete 
melhorar – e muito! – a velocidade 
de deslocamento e a qualidade  
do transporte público entre  
o centro e o bairro da Penha. 
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a cara do bairro

HISTÓRIAS 
PARALELAS O comerciante 

pernambucano Ramiro 
Lyra e Luiz Fernando 
Marques, diretor do 
Grupo XIX de Teatro, 
se encantaram com o 
Belém e estabeleceram 
hoje uma forte relação 
com o bairro. Cada 
qual a seu modo, claro
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Seu RamiRo Recomenda

Por que veio para essa região?
eu desembarquei na cidade lá 
na porteira do Brás, depois de 
15 dias de viagem. Comecei a 
viajar como vendedor ambulante 
pelo interior. em 1973, abri o 
meu primeiro comércio e, dois 
anos depois, a primeira loja.

Como era o bairro na época?
o Brás mudou muito. Pela 
avenida rangel Pestana 
passavam até cordões de 
Carnaval. Mas o Belém e a Mooca  
preservaram melhor a identidade.

Por que continua no Belém?
Há ônibus, trem e metrô para 
circular pela cidade inteira, 
além de fácil acesso a estradas. 
fora tudo isso, ainda tem a 
comunidade que frequento, na 
igreja São Carlos Borromeu.

a cara do bairro

Ramiro Lyra tem 76 anos de idade 
e quase sessenta deles vividos nos 

bairros do Brás e do Belém.  
Nascido em Bezerros, interior de 

Pernambuco, ele chegou a São Paulo 
com o sonho de prosperar na  

vida. Trabalhou bastante e  
hoje é dono de diversas lojas  

nas redondezas, entre as  
quais, a Raduey Jeanswear,  
na Avenida Rangel Pestana.

O santista Luiz Fernando 
Marques é diretor artístico  

do Grupo XIX de Teatro,  
cuja sede fica, desde 2004,  

na Vila Maria Zélia, a mais  
antiga vila operária do Brasil.

1 Pizzaria dei Cugini (rua  
dr. Clementino, 469, tel. 2692-1771).  
a pizza, o atendimento e o 
ambiente são muito bons.
2 Pizzaria ideal (avenida álvaro 
ramos, 798, tel. 6605-7492,  
www.pizzariaideal.com). Costumo 
ir lá à noite com minha mulher. 

lembro da juventude, pois 
frequento este lugar há 40 anos.
3 igreja São Carlos Borromeu  
(rua Conselheiro Contegipe, 
933, tel. 2693-0539, www.
igrejasaocarlos.com.br).  
É a minha comunidade, representa 
uma segunda família para mim.

Luiz FeRnando Recomenda

1 a Padaria orense (rua 
Catumbi, 472, tel. 2292-5144).  
o atendimento simpático  
de lá é a cara do bairro.
2 o Museu da Memória da vila 
Maria zélia (rua dos Prazeres, 
362, tel. 2693-6076) que abriga 
a história da vila operária  
e da região como um todo.
3 o Peru’s (rua Cajuru,  
1164, tel. 2694-7525, pág. 22)  
é o melhor self-service  
de São Paulo.

O que trouxe o grupo  
para a Vila Maria Zélia?
foram os preparativos para 
a peça Hygiene. nenhum 
integrante é da zona leste  
e não conhecíamos a  
vila. Chegamos aqui por  
conta de uma pesquisa  
histórica e hoje o lugar é  
nossa residência artística.

Como funciona essa 
residência?
além dos nossos espetáculos, 
temos oficinas de teatro e 
recebemos outros grupos. 

fazemos manifestações 
artístico-culturais e mantemos 
um diálogo com o espaço  
e as pessoas daqui.

Como tem sido a relação  
do grupo com a região?
não só na vila, mas outros 
moradores do bairro passaram 
a ter uma referência de teatro 
e cultura. nós começamos 
a garimpar profissionais 
daqui para trabalhar como 
marceneiros, costureiras e 
serralheiros. também nos 
habituamos a frequentar  
alguns locais do bairro. 
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 pizzarias 

Faronella
Rua Herval, 586, tel. 2292-1296,  

www.faronella.com.br 

Boa opção para quem quer comer 
uma pizza na região em um clima 
aconchegante. Localizada em 
um antigo casarão, oferece boas 
receitas e invenções interessantes.

pizzaria ideal
Avenida Álvaro Ramos, 798,  

tel. 6605-7492

Tem um salão normal de 
restaurante, mas o ponto forte  
é mesmo o balcão, onde  
as pizzas são servidas aos  
pedaços. Costuma ficar cheia, 
principalmente no fim de noite.

 restaurantes  

Galinhada do Bahia
Rua Azurita, 46, tel. 3315-8614,  

www.galinhadadobahia.com.br 

O restaurante começou  
como um forró entre amigos 
nordestinos, mas a qualidade  
da comida transformou o local 
simples em um ponto procurado  
na região. O prato que dá nome  
à casa pode vir acompanhado  
de buchada de carneiro.  
Com preços justos e porções 
grandes, serve também carne  
seca e camarão na moranga.

Cantina do Marinheiro
Rua Alcântara Machado, 552,  

tel. 3207-6125,  

www.cantinadomarinheiro.com.br  

Como o próprio nome já  
deixa claro, a cantina fundada  
por imigrantes italianos  
é especializada em peixes  
e frutos do mar. Tradicional,  
tem uma filial em Moema.

don Carlini
Rua Dona Ana Néri, 265,  

tel. 3208-2024, www.doncarlini.com.br  

A variedade de pratos típicos  
da culinária da Itália também 
justifica a visita.

el CoMao
Rua Júlio de Castilhos, 1074,  

tel. 2309-1248

Especializada na culinária espanhola, 
a casa se destaca não só pelas 
paellas e por outros pratos típicos 
com frutos do mar como também 
pelas tapas e o jamón serrano. 

Casa santos
Rua Conselheiro Dantas, 92,  

tel. 3228-5971,  

www.casasantosrestaurante.com.br 

Auto-intitulado restaurante 
português, dispõe também de  
bons pratos da culinária  
brasileira e de pizzas. Funciona  
desde 1946 na região do Pari.

TÚNEL DO TEMPO 
Há 85 anos no mesmo endereço, a mais antiga 
e tradicional pizzaria de São Paulo se destaca 
como uma das melhores. Até o chef Alex Atala 
já declarou ser a sua favorita. Além do cardápio, 
o ambiente também é uma experiência: dá para 
viajar no tempo com as paredes revestidas de 
azulejos e os retratos de antigos frequentadores.   

Castelões  Rua Jairo Góis, 126, tel. 3229-0542
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Delícias Do 
oriente MéDio 
Misto de restaurante, empório e 
açougue, é um endereço tradicional 
dedicado à comida árabe. Por  
seguir a cozinha halal (fiel aos  
preceitos da religião islâmica),  
a casa não serve bebida alcoólica, 
por exemplo. Além dos sabores  
mais comuns da culinária local,  
tem pratos bem pitorescos,  
como o risoto de carne de  
camelo ou o carré de carneiro. 

Casa Líbano  Rua Barão  
de Ladário, 831, tel. 3313-0289,  
www.casalibano.com.br 

Comer
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CarLinhos
Rua Rio Bonito, 1641, tel. 3315-9474, 

www.carlinhosrestaurante.com.br 

Conhecido na região como o  
rei da picanha, oferece ainda  
boas opções da culinária árabe e 
armênia, destaque para o carneiro 
recheado com arroz e amêndoas.

santa rosa do brás 
Rua Monsenhor Andrade, 498,  

tel. 3311-0970,  

www.boamesarestaurantes. 

com.br/santarosa/  

Nem é preciso comer no  
Santa Rosa para gostar do lugar.  
Montado em um galpão tombado, 
onde ficava o Moinho Matarazzo, 
na zona cerealista, o restaurante 
faz parte da rede Boa Mesa, 
especializada em bufês.

Presidente
Rua Visconde de Parnaíba,  

2438, tel. 2292-8683,  

www.bacalhau2424.com.br 

Não se deixe enganar pela 
aparência simples. Este é um 
dos melhores restaurantes 
especializados em bacalhau 
da cidade (e cobra um preço 
condizente com a sua reputação). 
Também serve outros pratos  
típicos da culinária portuguesa. 

Cantina GiGio
Rua do Gasômetro, 254,  

tel. 3228-2045,  

www.cantinagigio.com.br 

É a sede da tradicional cantina,  
que tem uma filial em Pinheiros.  
No cardápio, além das massas,  
há ainda outros pratos  
clássicos, como o frango  
capão, cabrito e risotos.

abu-ZuZ
Rua Miller, 622, tel. 3315-9694

Boa dica para uma refeição  
rápida e com qualidade  
no meio do burburinho da  
região de compras do Brás.

 ChurrasCaria  

boi Preto
Rua Catumbi, 1393, tel. 2291-3877, 

www.churrascariaboipreto.com.br 

Localizado na Marginal do  
Tietê, este rodízio de carnes  
serve variados tipos de  
espetos, com bufê de saladas  
e pratos quentes.

 LanChes e PetisCos  

Peru’s
Rua Cajuru, 1164, tel. 2694-7525

Perdeu parte do charme que 
marcava o antigo endereço,  

em uma rua paralela, mas mantém 
a qualidade dos sanduíches que  
o tornaram famoso.

esfiha Juventus
Rua Visconde de Laguna,  

152, tel. 2796-7414,  

www.esfihajuventus.com.br 

Vizinha ao estádio do Juventus,  
a esfiharia é ótima dica de  
pratos rápidos, de estilo  
árabe com concessões.

rei do faLafeL
Rua Júlio Ribeiro, 102,  

casa 1, tel. 2292-0357

Fica escondido em uma travessa  
no meio das lojas do Brás.  

Em ambiente despojado, oferece 
pratos rápidos, como o Falafel, que 
dá nome à casa, e outros produtos 
relacionados ao mundo árabe.

 doCeria  

di Cunto
Rua Borges de Figueiredo, 61/103,  

tel. 2081-7100, www.dicunto.com.br  

Especializado em doces  
italianos, é um lugar inesquecível 
para quem viveu a infância  
entre o Brás, a Mooca e o  
Belém. Que o diga José Serra, o 
ex-governador de SP, que aproveita  
quando vai à região para dar  
uma passadinha na doceria.F
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Pratos típicos da 
culinária árabe 

em endereço 
tradicional do Pari 
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 bares 

bomm bar
Rua Tobias Barreto, 753, tel. 2606-8888, 
www.bommbar.com.br

Recém-inaugurado, o espaço 

já ganha adeptos pelo chope 

bem tirado com cuidado extra, 

principalmente pela temperatura 

do líquido e dos copos. No visual, 

mistura fotos antigas do bairro 

com televisões espalhadas para 

acompanhar os jogos de futebol.

Picanharia do barão
Rua Barão de Ladário, 1001,  
tel. 3228-3412

O bar, como o próprio nome diz, 

tem a porção de picanha como 

especialidade. Fica em frente ao 

Largo Padre Bento e o estilo é bem 

parecido com as casas dos circuitos 

mais badalados da cidade.

 haPPy hour 

o escritório
Rua Júlio de Castilhos, 1110,  
tel. 2692-2196

Próximo à estação Belém do Metrô, 

o bar está instalado em um prédio 

antigo e tem vocação especial 

para o happy hour. O lugar, onde 

funcionava um típico boteco de 

bairro, passou por uma boa reforma 

para receber um novo público.

bom brás
Rua João Teodoro, 1476, loja 5,  
tel. 3228-3813

A casa funciona em uma galeria 

e faz parte de uma rede, com 

instalações também no Bom Retiro 

e no Brooklin. É frequentada por 

empresários e executivos da região 

em seu happy hour, além de ser 

boa opção para namorados e 

maridos que foram arrastados  

para as compras no bairro. 

 baladas 

led slay
Av. Celso Garcia, 5765,  
www.ledslay.com.br 

Fundada em 1972, é uma das mais 

antigas casas dedicadas ao rock 

em atividade em São Paulo. Tem 

festas temáticas de diferentes 

estilos de rock, como metal, hard 

rock, grunge e clássicos. O local 

atrai jovens e antigos roqueiros.

cabral
Avenida Salim Farah Maluf, 1500,  
tel. 2605-3666, www.cabralsp.com.br

Com duas pistas e tenda, por lá 

rolam festas dedicadas ao funk 

carioca, ao pagode e ao sertanejo. 

A matinê de domingo, para 

adolescentes de 13 a  

17 anos, costuma lotar.  

Um boteco com  
30 anos de tradição
A qualidade dos petiscos e o clima acolhedor da rua 
em que está localizado transformaram este bar em um 
ponto obrigatório dos boêmios nas proximidades do Pari. 
Destaque para as codornas fritas. Muito frequentado no 
happy hour e nos dias de jogos de diversos times.

bar do Jô   Rua Conselheiro Dantas, 479,  
tel. 3311-0347, www.bardojo.com.br 
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 shoppings 

shopping 
Metrô tatuapé
Rua Domingos Agostim, 91,  
tel. 2090-7400,  
www.shoppingtatuape.com.br  

Ligado à estação Tatuapé do  
metrô, tem cursos gratuitos,  
shows, mais de 330 lojas,  
Playland, oito cinemas da rede 
Cinemark (sala com exibição  
em 3D), além da praça  
de alimentação com capacidade 
para 1,2 mil pessoas.

shopping Boulevard 
tatuapé
Rua Gonçalves Crespo, 78,  
tel. 2225-7000,  
www.shoppingboulevardtatuape.com.br  

Vizinho ao shopping metrô e 
também integrado à estação,  
conta com cinco salas de  
cinema stadium da Cinemark, 
eventos de cultura e lazer, além  
de 150 lojas e três restaurantes.

decoração 

rua do gasôMetro 
Atrai moradores de todas as 
regiões da Grande São Paulo por 
conta da variedade e de bons 
preços para a compra de janelas, 
bancos, portas e esquadrias.  
Com várias lojas, uma ao lado  

da outra, fica praticamente  
impossível não encontrar o que  
se procura de madeira e afins. 

 Bichos e plantas 

pet center Marginal
Avenida Presidente Castelo Branco, 
1795, tel. 2797-7400,  
www.petcentermarginal.com.br 

Aberta 24 horas, tem mais  
de 23 mil itens para diversas  
espécies de animais. Conta  
ainda com clínica veterinária e 
sistema de vendas pela internet.

tatuapé garden
Avenida Salim Farah Maluf, 2211, tel. 
2227-8500, www.shopgarden.com.br  

A casa oferece um grande número 
de opções em flores, plantas 
ornamentais e outras para hortas 
e pomares, além de cursos de 
jardinagem e palestras.

 Moda 

largo da concórdia 
Pense em alguma peça de roupa, 
calçado ou acessórios  
de cama, mesa e banho,  
e você vai encontrá-los na  
região do Largo da Concórdia.  
Nas ruas em seu entorno  
estão desde pontos simples  
e populares a outlets de  
marcas famosas, como Adidas, 
passando por atacadistas.

Giro Gastronômico 
A região é um daqueles pedaços da cidade 
que têm o seu cheiro característico. No caso, 
de temperos. Com as inúmeras importadoras e 
distribuidoras, é uma boa opção para comprar 
azeites, vinhos de qualidade, nas diversas faixas 
de preço e bebidas em geral. 

casa Flora  Rua Santa Rosa,  
207, tel. 3327-5199, www.casaflora.com.br
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Nos trilhos do passado 
O clima tranquilo do trecho da Rua Visconde de Parnaíba, que  
é interrompido pela linha do trem, já remete aos tempos da  
antiga hospedaria, onde permaneciam e trabalhavam imigrantes 
recém-chegados. No prédio restaurado, equipamentos mostram 
como era a rotina dos antepassados de muitos paulistanos. Nos 
documentos, é possível pesquisar a passagem das famílias pelo local.

MeMorial do iMigrante  Rua Visconde de Parnaíba, 1316,  
tel. 2692-1866, www.memorialdoimigrante.org.br 

diversão & arte
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 PatriMÔnioS hiStóricoS 

Vila Maria Zélia 
Rua dos Prazeres, 362, tel. 2692-9791, 

www.vilamariazelia.com.br 

Construída entre 1911 e 1916, é a 
mais antiga vila operária do Brasil. 
Com infraestrutura que lembra a 
de uma pequena cidade da época: 
casas, escolas, uma igreja e 
comércio. Tombada pelo Patrimônio 
Histórico e cenário de diversos 
filmes, a vila foi um presídio político 
durante o Estado Novo e hoje é sede 
do Grupo XIX de Teatro. 

MeSquita do BráS 
Rua Elisa Whitaker, 17, tel. 3315-0569, 

www.mesquitadobras.org.br  

Independentemente do credo 
de cada um, este é um lugar que 
merece ser admirado pela beleza 
da construção. A mesquita oferece 
cursos sobre a religião islâmica.

eStádio conde  
rodolfo creSPi
Rua Javari, 117, tel. 2292-4833,  

www.juventus.com.br  

O pequeno estádio do Juventus é um 
símbolo da vizinha Mooca e reúne 
boas histórias. Lá, Pelé fez o gol 
considerado o mais bonito de sua 
carreira. Se a visita acontecer em dia 
de jogo, uma boa pedida é o cannoli 
(doce típico siciliano) vendido nas 
arquibancadas por Antônio Garcia.

caSaS PoPulareS de 
gregori WarchaVchik
Esquina das ruas Barão de Jaguará 
e Odorico Mendes 
O arquiteto ucraniano Gregori 
Warchavchik (1896-1972) é um 
dos introdutores da arquitetura 
moderna no Brasil. Nessa região fica 
um conjunto de casas populares, 
construídas em 1929. Os moradores 
se esforçam para mantê-las como 
um mesmo conjunto arquitetônico.

 feStaS 

feSta de São Vito
Rua Fernandes Silva, 96 (cantina),  

tels. 3227-8234 / 3229-5678 / 3326-2957,  

www.associacaosaovito.com.br 

Realizada sempre aos sábados e 
domingos dos meses de maio a 
julho há mais de 90 anos, o evento 
homenageia o santo padroeiro da 
cidade de Polignano a Mare, em 
Puglia, no sul da Itália.  

feSta da BolíVia
Praça Kantuta. Rua Pedro Vicente, 

altura do número 625, Pari. 

Os bolivianos formam a última 
grande corrente migratória para 
a região. Aos domingos, eles se 
reúnem para celebrar o resgate às 
tradições andinas. É uma boa opção  
para conhecer mais da comida,  
cultura e do folclore desse povo.
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 AcAdemiAs  

clube-escolA dA moocA
Rua Taquari, 635, tel. 2694-7668

oferece gratuitamente aos sócios 
(basta levar comprovante de 
residência, fotos e documento 
de identidade) espaço para 
natação, boxe, judô, basquete, 
futebol, atletismo, tênis, ginástica, 
musculação e aeromodelismo.

espAço do corpo
Rua Tobias Barreto, 847,  
tels. 2606-9250 / 2606-7932,  
www.espacodocorpo.com.br 

o destaque dessa academia são 
as lutas, com boxe, capoeira e a 
equipe de jiu-jítsu, coordenada 
por Luciano nucci, o Casquinha, 
da equipe alliance. além disso, 
programas especiais para a terceira 
idade e treinamentos como spinning, 
alongamento, pilates e jump 
complementam a programação.

união dos operários 
Rua Juvenal Gomes Coimbra,  
64, tel. 2694-0881

o time de várzea foi fundado em  
1917 por funcionários das  
indústrias Matarazzo e mantém 
equipes de base de futebol de campo 
e salão. Um de seus orgulhos é o 
campo totalmente gramado e com 
sistema de irrigação eletrônica.  
O bom restaurante, que fica dentro  
do clube, serve carne de carneiro.

 hospitAis  

instituto brAsileiro de 
controle do câncer
Avenida Alcântara Machado, 2576,  
tel. 3474-4222, www.ibcc.org.br  

Hospital e centro de estudos 
especializado no tratamento do 
câncer, criado em 1968. atualmente 
ligado às faculdades São Camilo, 
participou dos estudos do genoma 
e de pesquisas em parceria com  
a Universidade de Georgetown,  
nos estados Unidos.

hospitAl sAntA VirgíniA
Avenida Celso Garcia, 2294,  
tel. 2799-3100, www.hsv.org.br  

fundado em 1916 com o nome de 
Hospital São José do Braz, é um dos 
mais tradicionais da região. Mantido 
pela Congregação das filhas de 
nossa Senhora do Monte Calvário, 
atende a dezenas de convênios e 
conta com pronto atendimento  
24 horas, internações, tratamento 
ambulatorial e centro de diagnósticos.

hospitAl e mAternidAde 
leonor mendes de bArros
Avenida Celso Garcia, 2477, tel. 2292-
4188, www.hmlmb.saude.sp.gov.br  

a maternidade pública, criada em 
1944, faz em média 5,5 mil partos 
de médio e alto risco por ano.  
É especializada em ginecologia  
e tratamento neonatal. no ano  
2000 recebeu o título de Hospital 
amigo da Criança, da Unicef.

Tradição lusiTana  
fundada em 1920, a associação Portuguesa de desportos mantém um 
grande clube dentro do tradicional estádio do Canindé. treinos de hóquei, 
patinação artística, judô, caratê, bocha, dança de salão, futebol, tênis e 
vôlei, além da estrutura de academia, são algumas das opções de lazer 
para os frequentadores do Lusa, como é conhecido. o clube tem ainda 
atividades culturais e um bom restaurante, o Cais do Porto taberna –  
especializado, é claro, em culinária portuguesa.  

portuguesA Rua Comendador Nestor Pereira, 33,  
tel. 2125-9400, www.portuguesa.com.br 
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 escolas 

colégio agostiniano  
são José
Rua Marquês de Abrantes, 365,  

tel. 3465-5200,  

www.agostinianosaojose.com.br

Dirigido pelos padres da Ordem  
de Santo Agostinho, o colégio  
está no bairro há 50 anos, com 
ensino infantil até o médio. 

colégio Presbiteriano  
do brás
Rua São Leopoldo, 326 e 356,  

tel. 2692-1196, www.colegio 

presbiterianodobras.com.br 

Apesar de a escola ser 
relativamente nova, a presença 
dos missionários presbiterianos no 
bairro é quase centenária. 

 UniVersidades 

UniVersidade são  
Francisco / colégio  
bom JesUs –  
santo antônio do Pari 
Rua Hannemann, 352,  

tel. 3315-2000, www.usf.com.br

Comandada pelos frades 
franciscanos, a entidade oferece 
ensino fundamental e médio, 
além da universidade, com cursos 
de graduação, especialização, 
extensão universitária,  
mestrado e doutorado.

FacUldade cantareira
Rua Marcos Arruda, 729,  

tel. 2790-5900, www.cantareira.br 

A faculdade é conhecida pelos 
cursos de agronomia e música.

UniVersidade são JUdas
Rua Taquari, 546,  

tel. 2799-1677, www.usjt.br 

A unidade da São Judas  
dispõe de mais de  
30 cursos superiores, alguns  
dos quais voltados para  
estudantes acima dos 40 anos. 

idioma 

cUltUra inglesa – mooca
Rua do Oratório, 232, tel. 2605-8186, 

www.culturainglesasp.com.br 

A instituição especializada em 
inglês britânico tem cursos 
regulares do idioma e outros 
voltados para negócios  
e atividades culturais.

 cUrsos 

senai
Rua Monsenhor Andrade,  

298, tel. 3322-5000,  

www.sp.senai.br/bras 

Centro de ensino com cursos de 
formação profissional e qualificação 
em vários níveis (inclusive o 
universitário), pagos ou gratuitos. 

mente sã 
A Universidade Anhemi-Morumbi 
– instalada em um antigo galpão 
restaurado para recebê-la – 
exibe um campus que chama 
a atenção de quem passa pela 
Radial Leste. Entre os cursos 
de graduação tecnológica, 
executiva ou pós-graduação, 
destaque para os de cinema, 
aviação civil e gastronomia.  
No local também funciona  
um teatro com 750 lugares. 

UniVersidade anhembi- 
-morUmbi  Rua Doutor Almeida 
Lima, 1134, tel. 2790-4500,  
www.anhembi.br 
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LOCALIZADOR
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O bairro que mais cresceu na Zona Leste não para de 
atrair moradores ou apenas visitantes de outras regiões, 
mas ainda preserva o charme de antigamente

Próximo do Centro, 
o Belém possui 
uma localização 
estratégica, com 
fácil acesso a 
todas as zonas 
da cidade. Além 
disso, é vizinho aos 
bairros do Tatuapé, 
Mooca, Brás e Pari.

O Tatuapé consegue misturar a 
sofisticação de algumas áreas, 
como o valorizado Jardim Anália 
Franco, com o burburinho de bares 
e restaurantes na Rua itapura e 
dos arredores do Largo do Bom 
Parto e da Praça Sílvio Romero. 
Mesmo assim, o lugar que mais se 
desenvolveu na Zona Leste ainda 
guarda suas tradições – seja na 
Casa do Tatuapé, construída no 
século 17 e preservada como museu 
(Rua Guabijú, 49, tel. 2296-4330), 
na sede do time mais popular do 
Estado, o Sport Club Corinthians 
Paulista (Rua São Jorge, 777,  

tel. 2095-3000), ou na Escola  
de Samba Acadêmicos do  
Tatuapé (Rua Melo Peixoto,  
1513), fundada em 1952.
Veteranos representados por  
“seu” Leonel, do lendário bar 
Joinha, convivem em harmonia 
com recém-chegados, como 
os alunos das três novas 
universidades – a UNIP  
(Rua Antônio Macedo, 505,  
tel. 2090-4500), a Unicid  
(Rua Cesário Galeno, 448/475,  
tel. 2178-1212) e a Unicsul  
(Avenida Regente Feijó, 1295,  
tel. 2672-6200). 

bebeR e COmeR
Boas opções de bares e 
restaurantes é o que não falta  
no Tatuapé. Confira alguns  
dos que mais fazem sucesso 
entre os moradores locais.

 BAres  

BAr do LeoneL (JoinhA)
Rua Emília Marengo, 468 

www.bardoleonal.com.br

O ambiente simples e a 
variedade de cachaças atraem 
uma clientela fiel. Porções de 
pastel e de frios, preparadas pelo 
próprio Leonel, que tem o bar 
há mais de 40 anos no local, e 
muitas vezes trabalha sozinho, 
são as opções de petiscos.

GArAGe Bier KALT
Rua Apucarana, 1462, tel. 6673-5370 

Com uma chopeira idêntica ao 
lendário Pinguim (de Ribeirão Preto), 
funciona como bar e restaurante 
germano--italiano. Apesar das 
diversas especialidades, não deixa 
nada a desejar em nenhuma delas. 

 resTAurAnTes 

FeiJoAdA do Toninho
Rua Dante Pellacani, 192, tel. 2671-0879

É daqueles restaurantes que 
oferecem um único prato  

em seu cardápio a cada dia.  
Tem o virado à paulista 
(segunda-feira), a dobradinha 
(terça), massas (quinta) e 
bacalhau (sexta), mas a 
especialidade é mesmo  
a feijoada, servida às  
quartas e aos sábados. 

BrACiA PArriLLA
Rua Azevedo Soares, 1008,  

tel. 2295-0099,  

www.braciaparrilla.com.br

Restaurante amplo que serve bons  
cortes de carne, acompanhados 
de pratos típicos argentinos (e 
outros nem tanto). Tem shows 
de tango às quintas-feiras e, 
eventualmente, de rock às sextas.

shopping Jardim Anália 
Franco, no Tatuapé
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telefones úteis

40  guia de bairro  belém

SupermercadoS
Carrefour 2090-6190 
Extra 2696-5400
Sam’s Club 2168-6200
Roldão 2797-0019 

HoSpitaiS
Sancta Maggiore 2604-9500
Santa Virgínia 2799-3100
Aviccena 2602-0000 
Instituto Brasileiro de Controle do 
Câncer 3474-4222 

BancoS
Banco do Brasil 2692-0355 
Bradesco 2291-5144
Caixa Econômica Federal  
3475-9750
Citibank 4009-0501 
HSBC 2603-5535
Itaú 2692-1814 
Nossa Caixa 2796-6099 
Safra 2799-9988
Santander 2799-0699 

LavanderiaS
5àSec – 3207-7270
Dry Clean USA - 2694-0610

FarmáciaS
Drogão 2092-984
Drogaria São Paulo 2694-3653
Drogasil 2695-7985
Farmais 3313-2315
Farma&Cia 2698-0280 

táxiS
Padre Adelino, 901, tel. 2604-5983 
Metrô Belém, tel. 2796-2315 
Mega Polo da Moda, tel. 2292-7420  
Piratininga, tel. 3825-7449 
Celso Garcia, 3291, tel. 2095-6000 
Barão do Ladário, tel. 2796-7117  
Juventus, 562, tel. 2914-9526 

rádio táxi
Leste Táxi – 2793-6599
Coopertax – 2095-6000 / 3511-1919

cartório
2695-9133 (Registro de pessoas 
físicas)

utiLidade púBLica
Comgás 0800-110197
Corpo de Boombeiros 193
Detran 154
Disque-denúncia 181
Eletropaulo 0800-7272120
Guarda Civil Metropolitana 153
Ibama 0800-618080
Metrô 0800-7707722
Polícia Militar 190
Poupatempo 0800-7723633
Procon 151
Sabesp 115
Samu 192
Serasa 3373-7272
SPTrans 156
Subprefeitura da Mooca 2292-2122 / 
2291-4863 / 2292-6354 
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