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editorial

LOCALIZAÇÃO 
ESTRATÉGICA

Quando batizou o Brooklin em 
homenagem ao bairro de Nova 
York, a companhia Light estava 
sendo profética. A região de 50 
mil moradores da zona Centro-
Sul abriga um dos mais pulsantes 
núcleos comerciais da cidade. E 
esse desenvolvimento, que tem 
apenas cerca de quatro décadas, 
não seria possível sem uma das 
principais vias do bairro: a Avenida 
Engenheiro Luís Carlos Berrini.

Em seus 1.870 metros de 
extensão, a Berrini liga a Rua Funchal 
à Avenida Doutor Chucri Zaidan, 
tem rápido acesso à Marginal Pinheiros e às avenidas dos Bandeirantes, 
Juscelino Kubitschek, Brigadeiro Faria Lima e Washington Luís. Sozinha, essa 
lista de ruas já dá uma ideia do quanto a região é estratégica. Ela está perto 
de vários shoppings, como o Morumbi e o Cidade Jardim, do aeroporto de 
Congonhas e de um dos mais novos cartões-postais da cidade, a Ponte 
Estaiada Octavio Frias de Oliveira. Isso para não falar de alguns dos mais 
altos edifícios comerciais da capital, como o World Trade Center.

Mas a Berrini não é apenas uma região bem localizada. Ela é também 
uma área arborizada com 11 praças em seus arredores, o que torna 
agradável circular pela intensa vida comercial onde, em dias de semana, 
transitam 1.960 carros e 160 ônibus por hora. É por tudo isso que a 
avenida se tornou um disputado centro de lançamentos imobiliários em 
São Paulo. Para quem gosta de estar no núcleo dos acontecimentos  
sem perder a qualidade de vida, este é um local privilegiado.

A Ponte Estaiada 
Octavio Frias é  
o novo cartão- 

-postal da cidade

A Ponte Estaiada 
Octavio Frias é  
o novo cartão- 

-postal da cidade
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A Cyrela Brazil Realty é uma das maiores e mais admiradas 
incorporadoras do mercado imobiliário do país. 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 dez mil colaboradores.
 
A Cyrela vai além das suas atribuições como empreendedora 
imobiliária, pois faz questão de valorizar os bairros onde  
atua, promove melhorias urbanas, cuida do meio ambiente, 
faz economia de materiais, pratica a gestão de resíduos e 
ajuda a comunidade por meio de diversos projetos sociais. 
Enfim, faz questão de valorizar a vida das pessoas.
 
Os resultados dessa relação são 105 mil clientes 
conquistados, a entrega de mais de 35 mil lares, mais de  
155 canteiros de obras em andamento em 66 cidades  
de 16 estados brasileiros e também na Argentina e no  
Uruguai, além da ética como valor inquestionável.

Esta é a Cyrela. Ontem, hoje e sempre ao seu lado.

institucional
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ÁREA 7,84 km2            
POPULAÇÃO 50.000

10  razões para viver

na berrini

LOCALIZAÇÃO 
a berrini forma o eixo principal do 
Brooklin, bairro que fica entre os 
distritos de Santo Amaro e Itaim Bibi 
e é limitado pela Marginal Pinheiros, 
pela Rua Roque Petroni Junior, 

1 pelas avenidas dos Bandeirantes 
e Washington Luís, começa na 
Rua Funchal e termina na Avenida 
Doutor Chucri Zaidan. Todas vias 
cruciais para São Paulo.

panorama

10  guia de bairro  região da berrini guia de bairro  região da berrini  11 

ConheçA A hISTóRIA DA RegIão que Se ToRnou  
uM DoS MAIS IMPoRTAnTeS CenTRoS CoMeRCIAIS  
DA CIDADe SeM PeRDeR A quALIDADe De vIDA e AS 
TRAveSSAS que PReSeRvAM o CLIMA De InTeRIoR

Inaugurada em 1965, a Avenida 
engenheiro Luís Carlos Berrini 
surgiu com o modesto objetivo  
de facilitar a movimentação pelo 
local. Seu nome é uma homenagem 
a um dos mais influentes 
engenheiros do país  
em meados do século 20.

Até o fim da década de 1960, 
era difícil imaginar que a várzea 
pantanosa nas vizinhanças  
do rio Pinheiros pudesse  
abrigar um dos mais disputados 
centros comerciais da cidade.  
Mas três arquitetos com visão  
de futuro permitiram que  
a região fosse urbanizada.

Carlos Bratke, Roberto Bratke 
e Francisco Collet foram os 
responsáveis pela revolução da 
área que ficou conhecida como 
“Dreno do brooklin” – naquela 

época, as enchentes eram 
constantes por ali. 

em 1975, quando trocaram  
os altos alugueis da região da 
Avenida Paulista e instalaram 
escritório na Rua Funchal,  
eles tinham um claro projeto  
em vista: fazer da Berrini um 
centro comercial de peso  
(que naquele momento, nas 
palavras de Carlos Bratke,  
ligava “nada a lugar nenhum”).  
naquele mesmo ano, o escritório 
dos arquitetos construiu o 
primeiro edifício comercial  
da avenida que ainda surgia.

Dez anos depois, em 1985, a 
chamada “Bratkelândia” já tinha 
20 prédios inaugurados, sete 
construídos e dez em fase de 
projeto. na década de 1990,  
o preço do metro quadrado  
saltou de 50 para dois mil  
dólares. Com a Berrini, a cidade 
ganhava em opções e expandia  
seu desenvolvimento.

A boa localização tornou a 
Berrini um disputado centro 
de lançamentos imobiliários

panorama_guia_berrini.indd   10-11 21.09.10   18:58:10
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SOCIEDADE HÍPICA PAULISTA 
Fundado em 1911, o tradicional clube de 
equitação se mudou em 1941 para o atual 
endereço, Rua Quintana, a apenas dois 
quarteirões da Berrini. Os associados 
têm acesso a um ambiente com 
restaurante, sala de leitura e de jogos, 
quadras de tênis, espaço para crianças e 
picadeiros de salto e adestramento. Com 
uma das melhores estruturas da América 
Latina, o clube abriga a tradicional Copa 
São Paulo de Hipismo e uma escola de 
equitação de referência (tel. 5504-6166). 
Ali trabalham alguns dos mais 
conceituados professores do país, 
que contam com picadeiro coberto, 
pista de salto e cocheiras modernas.

CENTROS EMPRESARIAIS 
De todos os complexos de edifícios 
instalados na Berrini, dois se destacam 
pelo tamanho e pelo número de 
empresas de grande porte que abrigam. 
O Centro Empresarial Nações Unidas 
(Avenida das Nações Unidas, 12.901) tem 
270 mil m2 de área construída com cinco 
arranha-céus, e uma nova torre deve 
ser inaugurada ainda este ano. A Torre 
Norte é uma das mais altas do país, com 
158 metros de altura. Este centro tem 
ligação subterrânea com outro dos mais 
importantes complexos comerciais 
do Brasil, o World Trade Center, que 
tem 200 mil m2  de área construída e, 
abriga o Shopping D&D, uma torre de 
escritórios com mais de 170 condôminos 
e o hotel de alto padrão Gran Meliá.

PANORAMA
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PONTE ESTAIADA 
Inaugurado em 2008, o Complexo 
Viário Real Parque é o mais novo 
cartão-postal da cidade e também 
uma forma de desafogar o trânsito 
da região. Construído com sete 
mil toneladas de aço, é formado 
por dois viadutos – que fazem 
curvas independentes de 60 graus 
sobre o rio Pinheiros – e a Ponte 
Estaiada Octavio Frias de Oliveira – 
sustentada por um mastro em 
forma de X com 138 metros de 

altura, a primeira do mundo com 
essas características. O conjunto 
forma uma das cinco maiores 
estruturas da capital e o quarto 
ponto mais alto da cidade, apenas 
10 metros mais baixo que o prédio 
do Banespa, no Centro. Ele atraiu 
curiosidade desde as obras e é hoje 
um ponto turístico, principalmente 
durante as ocasiões festivas, quando 
ganha iluminação especial com luzes 
coloridas geradas por LED.
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75
VIDA NOTURNA 
Já se foi o tempo em que a avenida 
ficava vazia assim que os escritórios 
começavam a fechar. Hoje, a região é  
um dos points de balada da cidade.  
Além de bares lotados após o expediente, 
o local abriga, há cerca de um ano, a  
filial do Taboo (Rua Guararapes, 1.754,  
tel. 3845-2464, www.tabooclub.com.br),  
um tradicional clube do Guarujá .

CULTURA 
A região abriga o Espaço Cultural 
Juca Chaves, um local com teatro 
para 350 espectadores (Rua João 
Cachoeira, 899, tel. 3168-2015, 
jucachaves.uol.com.br) voltado a 

O Teatro Cultura 
Artística e o 

Juca Chaves 
(abaixo) têm uma  

diversificada 
programação  

de peças

apresentações de comédias. Para 
os amantes da música erudita, 
o Teatro Cultura Artística Itaim 
(Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, 1.830, tel. 3258-3344, 
www.culturaartistica.com.br) 
fica nos arredores.  Além disso, 
de uma ponta a outra da Berrini, 
sempre com fácil acesso, é possível 
frequentar uma vasta gama de 
cinemas: os instalados dentro de 
shoppings, como o Jardim Sul, o 
Morumbi e o Market Place, ou na rua, 
como o Kinoplex Itaim, o Cine TAM  
e o Vila Olímpia Kinoplex.

brasileiros e latino-americanos 
traduzidos para a língua germânica. 
Já a Pingo no I (Rua Guaraiúva, 771,  
tel. 5505-9583, www.pingonoi.com.br)  
é voltada para a formação cultural  
dos mais jovens. O espaço (foto)  
se especializou em livros, brinquedos  
e oficinas culturais para crianças  
e pré-adolescentes.

6LIVRARIAS 
Todas as maiores redes de livrarias 
estão instaladas na região, mas 
o bairro também abriga algumas 
preciosidades. Uma delas é a Livraria 
Alemã Bücherstube (Rua Bernardino 
de Campos, 215, tel. 5044-3735, 
www.livrariaalema.com.br). 
Inaugurada há 33 anos, tem 16 mil 
títulos focados em autores alemães, 

panorama
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8CULINÁRIA 
Nem é preciso procurar muito pelos 
arredores para comer bem  
na Berrini. O Costela 30 Horas 
(Avenida Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 563, tel. 5506-4313,  
www.costela30horas.com.br) serve 
pratos como costela no bafo, polenta, 
feijão tropeiro, farofa, risotos e 
legumes recheados. Para paladares 
apaixonados pela culinária japonesa, 
o Kawa Sushi (Rua Flórida, 1.771, tel. 
5102-4605, www.kawasushi.com.br) 
serve pratos orientais com roupagem 
contemporânea, a poucos metros  
da Berrini. Quem prefere comida 
italiana pode procurar outra  

travessa, também muito perto da 
avenida, onde está a unidade do 
Ristorante La Pasta & Formaggio  
(Rua Arizona, 1.343, tel. 5505-4841,  
www.lapastaeformaggio.com.br), 
que se destaca pelo linguine alla san 
marco e pelo polpettone casa nostra. 
Quer um bufê por quilo fora do lugar 
comum? Uma alternativa é o Joy of 
Brooklin (Rua Sansão Alves dos Santos, 
311, tel. 5506-7980). Para o happy hour, 
o La Varanda (Praça General Gentil 
Falcão, 192, tel. 2337-8657) proporciona 
uma vista privilegiada da região, que 
pode ser desfrutada com uma picanha 
no rechaud (leia mais na pág. 24).

FESTA GERMÂNICA 
Organizada pela Associação dos 
Empreendedores e Moradores 
do Brooklin, a tradicional Maifest é 
a principal manifestação cultural 
germânica do bairro. Todos os anos, as 
ruas restauradas abrigam essa grande 
festa que recebe 100 mil habitantes, 
com comida alemã e brasileira, 
apresentações musicais e artesanato.

9RUAS RESTAURADAS 
O projeto de revitalização do  
centro do Brooklin restaurou as 
ruas que abrigam o comércio mais 
tradicional da região: Princesa 
Isabel, Joaquim Nabuco e Barão do 
Triunfo. Com a reforma, as calçadas 
ganharam revestimento com cores 
que remetem à bandeira da Alemanha 
– afinal, o bairro tem forte ligação com 
o país e abriga descendentes desde 
1822. As ruas ganharam também 
acesso facilitado para portadores  
de deficiência e câmeras de 
segurança. Além disso, cada 
quarteirão do quadrilátero histórico 
passou a ter um tipo de árvore.

panorama
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Calçadas com as cores  
da bandeira da AlemanhaKawa Sushi: uma 

excelente opção da 
culinária oriental
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LINHA 5 
A dificuldade de aceso à rede de 
metrô é um dos únicos pontos fracos 
dessa área, mas só por enquanto. 
Servida pelo corredor de ônibus 
Diadema–Brooklin e pela Linha 9 da 

conexão com a Linha 1 (azul), na 
altura da estação Santa Cruz, e com 
a Linha 2 (verde), na Estação Chácara 
Klabin. Com isso, vai ficar mais fácil e 
rápido chegar a Moema, a Interlagos 
ou mesmo ao Parque do Ibirapuera. A 
estação será construída na Avenida 
Santo Amaro, na altura da Avenida 
Roque Petroni Junior. Tudo indica 
que a estação Brooklin–Campo Belo 

BEM SERvIDA PELAS PRInCIPAIS vIAS DA CIDADE,  
A REgIão DA BERRInI vAI gAnhAR uMA ESTAção  
DE METRô ATé 2014 E MAIS ESTACIonAMEnToS

será também um lugar agradável para 
circular. o projeto de paisagismo do 
espaço ficou a cargo do arquiteto 
Tito Livio Frascino, vencedor do 
Concurso Público nacional de 
Reconversão urbana do Largo da 
Batata no bairro de Pinheiros.

MELHORIAS NO TRÁFEGO 
no ano passado, a prefeitura mudou 
a direção de vários pontos da Berrini 
e proibiu o estacionamento em 
algumas vias que cruzam a avenida. Em 
compensação, criou novos 740 pontos 
de Zona Azul e disponibilizou uma nova 
linha de ônibus que vai até o Brás. o 
próximo passo é aumentar o número 
de bolsões para o estacionamento de 
motos, que hoje somam 466 vagas.

COLETA SELETIVA 
A Associação Amigos do Brooklin 
novo vem divulgando no bairro uma 
campanha para a conscientização a 
respeito da coleta seletiva de lixo. o 
próximo passo é conseguir a instalação 
de recipientes para separação de lixo 
nas principais vias da região.
 
PRAÇA REFORMADA 
um projeto de empresários da 
região, já apresentado para a 
prefeitura, prevê a revitalização da 
Praça oswaldo Maurício varella. 
A ideia é transformar o local, hoje 
abandonado, em um ambiente com 
muitas árvores e um coreto.

ouTRoS  
            CAMInhoS

CPTM (que liga grajaú a osasco e 
onde fica a estação Berrini), a região 
terá também a estação Brooklin–
Campo Belo, da Linha 5 (lilás), 
provavelmente a partir de 2014. Para 
o ano seguinte, já será possível fazer 

futuro
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a cara do bairro

Como a maioria dos 
ComerCiantes da Berrini, 
os empresários márCia maia 
ealvaro Calil Filho não 
nasCeram na região.  
ela troCou o morumBi pelo 
Brooklin quando tinha 15 
anos, e ele mora em pinheiros. 
mas os dois aCreditaram no 
potenCial da área e deCidiram 
instalar seus ComérCios  
ali. em Comum, eles têm 
o desejo de Continuar 
CresCendo Com o Bairro

espÍrito 
empreendedor

cara_bairro_guia_berrini.indd   20-21 27.09.10   21:31:57



a cara do bairro

guia de bairro  região da berrini  23 22  guia de bairro  região da berrini

Por que você mora no Brooklin? 
Aqui é a minha casa. Quando venho 
de carro pela Avenida Bandeirantes, 
com toda aquela agitação, é incrível 
virar uma esquina e encontrar um 
lugar tão tranquilo, com pessoas que 
me conhecem pelo nome.

Qual o motivo para ter aberto  
sua loja na região? 
Faço questão de deixar meu dinheiro 
com comerciantes daqui. Se minha 
filha está procurando um DVD e a loja 
da região não tem, ela encomenda e 
eles buscam. Os restaurantes onde 
eu vou sabem como quero a comida 

a cara do bairro

Márcia Maia, 45 anos, é uma 
apaixonada pela região da Berrini. 

Mora lá desde os 15 anos, atua 
como empresária desde os 25 e faz 

tudo nos arredores. A empresária 
é tão ligada ao bairro que sua loja, 

a Vermelho 29, tem matriz e filial 
no Brooklin – ela já tentou abrir 

uma terceira em outro ponto, mas  
desistiu. Acostumada a viajar  para 

buscar tendências de moda, ela 
diz que não imagina outro lugar no 

mundo onde viveria melhor.

Alvaro Calil Filho, 50 anos, 
sempre teve bares. Em 1999, 
decidiu montar um negócio que 
lhe permitisse voltar para casa  
no fim da tarde. Aproveitou  
que a Berrini tinha potenciais  
55 mil clientes trabalhando  
na região exigentes quanto à 
alimentação e abriu o Varandinha.  
Sete anos depois, ele criou a  
floricultura Merci Buquê.

profissionais em suas áreas, que 
não se acomodam onde estão e 
sempre me dão dicas para melhorar 
o restaurante. Tenho uma grande 
empatia com esses clientes, 
aprendo com eles todos os dias.

O que esse lugar representa  
para você? 
A Berrini ainda é um filhote. Em 
termos de comércio, ainda não é 
tão grande nem tão desenvolvida 
quanto a Avenida Faria Lima, por 
exemplo. Mas quem passa por aqui 
tem poder aquisitivo diferenciado 
e a mentalidade de melhorar os 
lugares onde está. Quero continuar 
avançando, quero ver a Berrini ficar 
sempre maior e melhor.

Márcia recomenda a pizzaria Bella Pizza (Avenida Portugal, 78,  
tel. 5041-4047): “Adoro a pizza de muçarela deles”. Também recomenda o 
restaurante Juca Alemão (Rua Álvaro Rodrigues, 304, tel. 5041-5616), onde  
pede o bratwurst mit sauerkraut – linguiça branca de vitela grelhada com 
chucrute e batata cozida. Ela também vai muito à doceria Leo Dolci (Rua Barão 
do Triunfo, 520, tel. 5041-3463): “Os bolos são simplesmente maravilhosos”.

Qual é a sua ligação com a região? 
Moro nos arredores do Shopping 
Eldorado, mas passo a maior parte 
do tempo aqui na Berrini. Vi esse 
bairro crescer. Quando abri meu 
comércio, o quarteirão tinha três 
restaurantes. Hoje, tem 16, sem que 
ninguém se prejudique. Sinal de que 
a região se desenvolveu muito.

O que acha da Berrini hoje? 
Apesar de todo o movimento 
de carros, é um lugar tranquilo. 
Todo mundo se conhece, e tenho 
clientes muito bacanas. São grandes 

Alvaro adora comprar 
chocolate na Kopenhagen (Rua 
Flórida, 1.779, tel. 5505-0500): 
“Fica em um lugar discreto, muita 
gente nem sabe que ela está ali. 
Mas vale a pena, o atendimento 
é ótimo”. Já quando precisa 
comprar algum presente para  
a esposa, vai à loja Vestire  
Moda Feminina (Avenida Padre 
Antônio José dos Santos, 1.168,  
tel. 5505-6329). Para badalar,  
ele indica a Tatoo e a Cabaret: 
“São lugares ótimos para se 
divertir e conhecer pessoas 
novas”, diz o empresário.

e a mesa em que gosto de sentar. 
Não fazia o menor sentido  
abrir minha loja em outro lugar.  
Já tentei manter uma filial na Vila 
Nova Conceição, mas desisti.

O que a Berrini representa  
para você? 
Vou te contar uma história. Uma 
vez fui ao mercado aqui perto e 
não tinha banana. Voltei para meu 
apartamento e, depois de cinco 
minutos, toca o interfone. Era um 
funcionário do supermercado 
trazendo bananas que o gerente 
mandou providenciar para mim!  
Não troco essa região por nada,  
não me vejo morando nem 
trabalhando em outro lugar.
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SABORES DAS ÍNDIAS
Carneiro com especiarias reais indianas, nata 
fresca, amêndoa, castanha-de-caju e uva-passa.  
Ou grão-de-bico cozido ao molho curry, com 
pimentão, cebola e tomate. Não é por acaso 
que o Govinda foi eleito diversas vezes o melhor 
restaurante indiano da capital. O salão de jantar 
decorado com motivos típicos fica anexo a uma loja 
de móveis e objetos de arte e decoração da Índia.

Govinda  Rua Princesa Isabel, 379,  
tel. 5092-4816, www.govindarestaurante.com.br

 RestauRantes  
aPRioRi CuCina itaLiana
Avenida Portugal, 694, tel.5041-6818, 

www.aprioricucina.com.br

Com um jardim iluminado por  
velas e algumas mesas voltadas 
para o Bosque do Brooklin, é uma 
ótima opção para um jantar  
a dois. Os pratos valorizam a 
culinária italiana contemporânea. 
Destaque para o mezzaluna  
de pato ao creme de gorgonzola  
e mel ao perfume de laranja.

BLu GastRonoMia
Rua Quintana, 1.012, tel. 5508-5173

Instalado dentro do Hotel Blue 
Tree Tower Berrini, tem a proposta 
de retomar as antigas casas para 
clientes e frequentadores.  
Destaque para o lombo de pescado 
(em crosta de castanha de caju  
com molho de açaí, acompanhado 
de ervilhas tortas) e para o  
especial quinoa (castanha-de-caju, 
quinoa, maçã, uva-passa, flores 
comestíveis, minirrúcula e  
molho de gengibre e mel).

MosteiRo dÉvaKan
Praça General Gentil Falcão, 86,  

tel. 5506-3875  

Depois de passar por uma loja de 
produtos naturais, o cliente chega a 
um salão com pratos variados a cada 
dia. Na opção à la carte, o filé vegetal 
à parmigiana com arroz integral, 

creme de espinafre, batatas ao  
forno e salada é uma boa pedida.

MuseuM
Rua James Joule, 65, tel. 5507-3650, 

www.museumrestaurant.com.br

Ideal para emendar o jantar  
a uma balada. O cardápio inclui 
confit de pato guarnecido de  
purê de batata e vinagrete de 
pistache ao mel trufado. Um 
balcão de sushis ajuda a preparar 
os frequentadores a virar a noite, 
muitos deles jovens ligados à música 
e às artes plásticas. O volume do 
som aumenta a partir de 0h30.  
É recomendável reservar mesas, 
porque o lugar costuma lotar.

nanaKo
Rua Flórida, 1.588, tel. 5542-4012,  

www.nanako.com.br 

Conhecida pelo ambiente agradável, 
a filial do restaurante japonês serve 
os pratos mais célebres da culinária 
nipônica, além de ovas de arenque, 
yakissoba japonês no tepan, natto  
(soja fermentada) e enguia.

vaRanda PauLista
Avenida Engenheiro Luís Carlos  

Berrini, 1.185, tel. 5506-9542

Um dos bufês por quilo mais 
procurados por quem trabalha  
na Berrini. Além das opções de 
saladas, carnes e massas, ainda  
serve rodízio de pizzas no almoço.
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 COMIDINHAS 
BEEF AND CHIPS
Rua Joaquim Floriano, 301, tel. 2639-2000, 

www.beefandchips.com

Restaurante e lanchonete, com 
destaque para o hambúrguer de 
picanha com bacon, cogumelo-de-
-paris, queijo cheddar, mix de folhas, 
tomate e molho barbecue. Também 
vale a pena provar a batata rústica com 
alecrim e dentes de alho confitado.

D´SAMPA BURGUER
Rua Arizona, 1.260, tel. 5505-0017,  

www.dsampa.com.br

Uma festa para os amantes de carne: 
hambúrguer tradicional, de picanha, 
calabresa ou lombinho, além de 
beirutes de rosbife, peito de peru 
e frango com champinhon. Outra 
pedida é a omelete com palmito.

OLIVA
Avenida Nova Independência, 98,  

tel. 5505-4755,  

www.olivarestaurante.com.br

Típica cozinha mediterrânea, com badejo 
ao Jerez acompanhado de mandioquinha 
e cogumelos frescos e risoto de aspargo 
com alho poró e queijo de cabra.

TORTULA
Avenida Santo Amaro, 4.371,  

tel. 5091-6680, www.tortula.com.br

Para acompanhar os 220 diferentes 
rótulos de cerveja importada, como 
a St. Druon, a Chimay e a Czechvar, as 

um dos mais tradicionais bares  
da região. Não vá embora 
 sem pedir o joelho de porco 
grelhado, acompanhado de 
chucrute e batata sautê, e o 
salsichão com salada de batata.

 PADARIA 
SANTA MARCELINA
Rua Barão do Triunfo, 1.349,  

tel. 5533-8444,  

www.santamarcelinavieira.com.br

O minicroissant, o bauruzinho, o 
beirute de rosbife, o camafeu de 
chocolate e o suspiro com caju 
estão entre as melhores opções 
oferecidas pela filial da casa, 
inaugurada em 1978, em Perdizes.

porções, os salgados e as pizzas são 
fartas e saborosas. Comece com uma 
de bolinho de batata com calabresa.

BOM FRUTI HORTIFRUTI
Avenida Padre Antônio José dos  

Santos, 296, tel. 5049-0306

Dá a mesma sensação de ir à feira, em 
um ambiente tranquilo, com frutas 
bem selecionadas e bom atendimento. 
Também oferece sucos feitos na hora 
com os produtos vendidos no local.

ZUR ALTEN MÜHLE
Rua Princesa Isabel, 102, tel. 5044-4669, 

www.barzur.com.br 

Boa opção para saborear pratos 
típicos alemães, além de ser  

 CAFé 
OFéLIA CAFé
Rua Bacaetava, 122, tel. 5041-6002

Bebidas quentes de qualidade, 
em especial o capuccino, com 
delivery para casas e empresas dos 
arredores. Também serve uma boa 
variedade de salgados e doces.

GRAND CAFFè 
Avenida das Nações Unidas, 13.301,  

tel. 2838-3203,  

www.grandcaffe.com.br

O restaurante comandado pelo 
chef Vincent Pellegrini serve 
almoço e jantar. Destaque para a 
costela de cordeiro com batata 
sauté, cogumelos, alho e alecrim. 
Mas o grande diferencial da  
casa, instalada dentro do hotel 
Grand Hyatt, é o café da manhã,  
que inclui torrada de queijo  
brie com mel, croquete de  
aipim com carne-seca, quiche  
de parmesão e bacon e torta  
de maçã ou brownie.

 SUCOS 
CNC SUCOS
Rua Kansas, 1.611, tel. 5506-3403,  

www.cncsucos.com.br

Além de crepes, saladas e açaí  
com creme, serve sucos, como  
figo com água de coco, melancia 
com gengibre, pera com tâmara, 
maçã com chá-verde, manga com 
menta e cupuaçu com laranja.
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GREGOS E TROIANOS
Executivos engravatados e jovens moderninhos convivem em 
harmonia no Blend Bar, conhecido por reunir tribos variadas 
após o expediente para beber um chope ao som de MPB ao 
vivo. O boteco sofisticado ainda serve cachaças envelhecidas 
em barris de carvalho e, para acompanhar, picanha no rechaud, 
croquete de cordeiro e carne seca desfiada na manteiga.

BLEND BAR  Rua Padre Antônio José dos Santos, 1.207,  
tel. 5505-4188, www.blendbar.com.br

BOTECO FERRAZ
Rua Tabapuã, 1.462, tel. 3044-7699 

ramal 4, www.botecoferraz.com.br

Em um ambiente de paquera ao final 
do expediente, serve três tipos de 
chope durante a semana, bebidas 
variadas e alguns pratos. Peça o 
picadinho de cordeiro com ovo 
pochê. Aos finais de semana, o lugar 
vira uma balada ao som de sertanejo 
universitário e samba de roda.

PAPITO RESTAURANTE  
E HAPPY HOUR
Avenida Engenheiro Luís Carlos  

Berrini, 1.430, tel. 5102-4397  

Para acompanhar uma boa variedade 
de cervejas, porções e pratos com filé 
marroquinho ou filé mignon, servido 
com arroz com lentilha e purê de batata.

 VARIADOS 
BAR DO JUAREZ
Rua Joaquim Nabuco, 325, tel. 3969-4988, 

www.bardojuarez.com.br

Tradicional no Itaim e em Moema, o bar 
abriu uma filial no Brooklin com o clube 
do uísque e o mesmo cardápio, que 
conta com um balcão de guloseimas 
e petiscos para o cliente montar seu 
próprio prato de porções. 

AZUCAR
Rua Doutor Mário Ferraz, 423,  

tel. 3074-3737, www.azucar.com.br

A mais antiga casa tipicamente  
cubana da cidade tem dez anos e  

não poderia pecar nas tradições da 
ilha. Por isso, mojitos de respeito 
e petiscos como iscas de salmão 
empanadas no gergelim. A partir das 
23h, o clima esquenta na pista, com 
bailes ao som de salsa e merengue.

SANTA CLARA BAR
Rua André Ampere, 215, tel. 5507-4125

Na hora do almoço, serve frango 
recheado com ricota e espinafre, 
feijoada na cumbuca e brigadeiro de 
colher. À noite, o boteco fica lotado 
por gente da região que procura o 
ambiente familiar e a boa comida.

UFFIZI
Avenida Padre Antônio José dos Santos, 

281, tel. 5041-1987, www.uffizibar.com.br

Inspirado na histórica galeria de 
Florença, é um misto de bar, pizzaria  
e restaurante. Prove o filé à parmegiana 
servido no disco de pizza ou o nhoque 
dentro do pão italiano. Serve chope  
e caipirinhas bem feitas.

O Bar do Juarez é 
uma boa opção para o 
happy hour na região
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PARA TODOS 
OS GOSTOS
Localizado entre o Brooklin 
e o Morumbi, o Shopping 
Market Place vem passando 
por constantes reformas e 
ampliações desde 2007 – é só 
notar a praça de alimentação, 
hoje bem mais clara e ampla 
que antigamente. Entre as 167 
lojas, há marcas como Arezzo 
e Antonio Bernardo, além de 
livrarias e 11 salas de cinema. 

SHOPPING MARKET PLACE  
Avenida Doutor Chucri Zaidan, 
902, tel. 3048-7000,  
www.marketplace.com.br

 MOdA 
CARPE dIEM PONTA dE ESTOQUE
Rua Ribeiro do Vale, 706, tel. 5543-1990, 

www.carpediem-loja.com.br

Desde 1994 a loja oferece grifes de 
renome a preços acessíveis. Originada 
no Cambuci, tem filiais no Brooklin, na 
Vila Mariana e em Pinheiros.

COLLINS
Avenida Padre Antônio José dos Santos, 379, 

tel. 5532-0874, www.modacollins.com.br

A grife de moda feminina tem 26 anos 
de tradição em apresentar coleções 
próprias inspiradas nas principais 
tendência internacionais. Suas peças 
são voltadas, principalmente, para 
mulheres na casa dos 20 aos 40 anos.

LASCIVITÉ
Rua Guaraiúva, 378, tel. 5507-7134,  

www.bloglascivite.com

Roupas e bijuterias de jovens 
criadores que participam do Amni 
Hot Spot,  evento para novos nomes 
do meio. A grife da estilista Camila 
Machado é voltada para peças 
contemporâneas e exclusivas.

LYGIA & NANNY
Rua Princesa Isabel, 413, tel. 5041-7877,  

www.lygiaenanny.com.br

As irmãs Lygia Moreno e Nanny Fry 
ajudaram a definir o estilo moda praia 
no país desde os anos 1980. Voltadas 
para o biotipo da mulher brasileira, 
as peças são vendidas na loja do 

Brooklin, em um showroom nos 
Jardins e em uma filial no Guarujá.
 
PUSCO MOdAS
Rua Nebraska, 182, tel. 2589-1261,  

www.pusco.com.br

Oferece roupas casuais e 
adequadas para quem trabalha 
nas empresas da região, além de 
coleções voltadas para crianças.

 BICHOS 
VETBROOKLIN
Rua Fausto Delduque, 90, tel. 5533-5705, 

www.vetbrooklin.com.br

Instalado há dez anos no Brooklin, 
este pet shop é também uma clínica 
veterinária conhecida na região. 
Atende desde vacinação até o cuidado 
com animais idosos. Tem hospedagem 
para animais e também auxilia na 
reprodução e no parto dos bichinhos.
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SOSSEGO pOr pErtO
Cinco minutos são suficientes para uma pessoa 
esquecer que está a poucos metros da Marginal 
Pinheiros. Inaugurado em 1995 e batizado em 
homenagem ao paisagista Roberto Burle Marx, 
que projetou seus jardins, o espaço valoriza o 
silêncio e, de quebra, preserva 138 mil metros 
quadrados de área verde.

PARQUE BURLE MARX  Avenida Dona Helena 
Pereira de Morais, 200, tel. 3746-7631

 CINEMAS 
CINE TAM
Avenida Roque Petroni Junior, 1.089,  

tel. 5189-4656, www.cinetam.com.br

Localizado dentro do Morumbi 
Shopping, permite que o espectador 
escolha a numeração da poltrona no 
ato da compra do ingresso. Clientes 
Fidelidade TAM pagam meia-entrada.

KINOPLEX VILA OLÍMPIA
Rua Olimpíadas, 360, tel. 3131-2006,  

www.kinoplex.com.br

Eleito recentemente o melhor 
cinema da cidade, o complexo é 
formado por sete salas com limpeza 
impecável, assentos confortáveis e 
qualidade de som e imagem.

 TEATRO 
TEATRO PAULO EIRÓ 
Avenida Adolfo Pinheiro, 765, tel. 5546-0449

Inaugurado em 1957, é municipal 
e abriga os espetáculos de teatro, 
música e dança da Fraternal Cia. de 
Artes e da Malas-Artes de teatro.

 CASAS NOTURNAS 
CABARET
Rua Quintana, 765, tel. 5505-6886,  

www.cabdisco.com.br

Na pista, o som de repertório 
eletrônico é acompanhado por um 
sistema de iluminação que projeta 
imagens abstratas no ambiente. Ao 
lado, um sushi bar foi introduzido 
depois de uma reforma na casa.

HI-FI
Rua Osvaldo Casimiro Müller, 46,  

tel. 5505-1999, www.hi-fi.art.br

O edifício de quatro pisos é tão 
novo quanto a casa, mais uma  
que ajuda a fazer do bairro um 
novo espaço de badalação 
noturna. Os ambientes são 
organizados de uma forma que é 
possível curtir a música eletrônica 
tanto na pista quanto perto do  
DJ, sem tanta gente em volta.

ASIA 70
Avenida Nova Independência, 865,  

tel. 5506-4903, www.asia70.com.br

Conhecida pela decoração com 
motivos asiáticos, em especial pela  
grande estátua de Buda, a balada 
com dois ambientes proporciona 
versões remixadas de canções 
clássicas do pop dos anos 1950 
em diante. No sábado, a balada 
acontece ao som de house.

 CRIANçA 
FAZENDINHA ESTAçÃO NATUREZA
Avenida Washington Luís, 4.221,  

tel. 3569-3249,  

www.estacaonatureza.com.br

Seus filhos só conhecem vacas e 
galinhas pela TV e têm quase nenhuma 
relação com a natureza? Desde 1994, 
esta fazenda coloca as crianças em 
contato direto com o mundo rural.  
Elas passam o dia participando de uma 
intensa programação de brincadeiras.
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beleza & saúde

DESCANSO EM VISTA
Localizado em um ponto nobre da região – a cobertura do hotel Blue Tree 
–, esta unidade do Olímpia Spa tem pacotes para casais, homens, noivas, 
gestantes e executivos. Também oferece bronzeamento, depilação a laser 
e drenagem linfática. Os pacotes de um dia podem ser de cinco a oito horas 
ou, para quem tem menos tempo, de duas a quatro horas.

OLÍMPIA SPA  Rua Quintana, 1.012, tel. 2122-4027, www.olimpiaspa.com

 SALãO de beLezA 
FIORI INSTITUTO de  
dePILAÇãO e beLezA
Rua Flórida, 1.765, tel. 5506-0971,  

www.espacofiori.com.br

Depilação, manicure, pedicure e 
todas as novidades em tratamentos 
para cabelo, inclusive a escova 
progressiva de aminoácido.  
Oferece pacotes e promoções  
a preços acessíveis para quem  
faz mais de um serviço.

 AcAdeMIAS 
SQUASH WALL
Rua José Otaviano Soares, 57,  

tel. 5506-5636,  

www.squashwall.com.br

Fundada em 1997, tem aulas 
personalizadas de squash com 
professores que praticam o 
esporte há 20 anos. Os alunos são 
estimulados a participar de jogos 
amistosos contra outras academias 
e clubes de squash e também 
disputam campeonatos internos.

VeTTÁ PeRSONAL FITNeSS
Rua Guararapes, 1.889, tel. 3055-0006  

Instalada na cobertura do hotel  
Blue Tree Towers Berrini, a  
academia também tem um plano  
de day spa. Oferece personal  
training, condicionamento físico  
para todas as idades, além de  
RPG e fisioterapia. Também tem 
sauna, piscina e massagem.

POWeR GYM
Rua Nebraska, 346 E, tel. 5092-0022 

Além de uma sala de musculação, 
oferece aulas de ginástica, 
alongamento, bike indoor e step com 
horários adaptados às necessidades 
de quem vive ou trabalha na região.

 HOSPITAIS 
HOSPITAL e MATeRNIdAde  
SANTA PAULA
Avenida Santo Amaro, 2.468,  

tel. 3040-8017, www.santapaula.com.br

As especialidades são cardiologia, 
neurologia, oncologia, urologia  
e bucomaxilofacial. Mantém  
um banco de sangue há 20 anos. 
Referência na região para  
cirurgias e exames de rotina.
 
ceNTRO de SAÚde dR.  
MASSAKI UdIHARA
Rua Viaza, 100, tel. 5542-9672

Clínica médica de pediatria e 
ginecologia. Para as crianças, oferece 
todas as vacinas necessárias.

A Squash Wall 
tem aulas 

personalizadas 
do esporte
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 Escolas 
PUERI REGNUM
Rua Princesa Isabel, 378, tel. 5561-4949, 

www.pueriregnum.com.br

O nome vem do latim e significa 
“reino da criança”. Instalada  
em uma área de 1.500 metros 
quadrados, tem praça arborizada, 
biblioteca, quadras esportivas, 
ateliê de artes, tanque com  
areia colorida, horta e solário.  
Há 29 anos educa crianças de 
quatro meses a cinco anos.

BEaTÍssIMa VIRGEM MaRIa
Avenida Morumbi, 8.652,  

tel. 5542-8700, www.iebvm.g12.br

Trabalha com educação infantil, 
ensino fundamental e médio. A 
avaliação é trimestral e o uso de 
uniforme, obrigatório. Para os pais 
interessados, oferece educação em 
período integral, com parte do tempo 
ocupada com atividades esportivas, 
recreativas e aulas de arte.

 UNIVERsIdadE 
UNIRadIal
Avenida Morumbi, 8.700, tel. 4831-9700, 

www.uniradial.edu.br

Tem 47 salas de aula, biblioteca  
com mais de 13 mil títulos e auditório 
para 120 pessoas. A unidade do 
Brooklin oferece 12 cursos, entre eles, 
Direito, Pedagogia, Administração, 
Secretariado Executivo Trilíngue, 
Marketing e Design de Moda.

 IdIoMas 
alIaNÇa FRaNcEsa
Avenida Santo Amaro, 3.921, tel. 5561-4615,  

www.aliancafrancesa.com.br

A tradicional escola surgiu na França 
em 1883, e hoje tem uma rede em 
133 países, com 440 mil alunos 
espalhados pelo mundo. Além dos 
cursos básicos de formação, tem 
aulas  para executivos que precisam 
de conhecimentos específicos para 
se relacionar no mundo dos negócios.
 
d’KURs IdIoMas
Rua Flórida, 1.270, tel. 3384-8340,  

www.dkurs.com.br

Aulas de inglês, espanhol, alemão 
e francês, com foco no mundo 
empresarial e política de incentivo  
a viagens e intercâmbios. Surgiu  
na Vila Mariana em 1993, mas  
hoje sua sede fica no Brooklin.

PÁGINAS DO BAIRRO
Inaugurada em 1965, possui um acervo com 47 mil  
títulos com vasto histórico sobre a região e os 
arquivos pessoais de Prestes Maia – só a coleção 
do ex-prefeito já é composta de 12 mil obras 
sobre arquitetura, urbanismo, estética, história e 
literatura. É a única biblioteca das redondezas com 
bom volume de livros falados e em braile.

BIBlIoTEca PREFEITo PREsTEs MaIa  Avenida João 
Dias, 822, tel. 5687-0513, www.prefeitura.sp.gov.br

escolas & universidades

A Uniradial do Brooklin 
tem cursos de Direito, 
Administração e Moda
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LOCALIZADOR

CENTRO

NORTE

SUL

LESTEOESTE

A Berrini forma o eixo 
principal do Brooklin, na 
zona Centro-Sul de São 
Paulo. À sua volta estão 
a Marginal Pinheiros, 
a Rua Roque Petroni 
Junior, as avenidas 
dos Bandeirantes e a 
Washington Luís, vias 
importante para a cidade.

Desde o começo das obras, em 
2006, o Shopping Cidade Jardim já 
mexia com as expectativas da cidade. 
Como seria o novo “templo do luxo” 
que, além de abrigar as primeiras lojas 
no país de marcas como Hermès, 

instalaram no ambiente de 78 mil 
metros quadrados de área construída 
– caso da Pelu. O espaço conta 
ainda com sete salas de cinema 
e um programa de capacitação 
profissional dos moradores da região, 
além de preservar uma área verde de 
20 mil metros quadrados.
SHOPPING CIDADE JARDIM   
Avenida Magalhães de  
Castro, 12.000, tel. 3552-1000,  
www.shoppingcidadejardimjhsf.com.br

 DIvERSãO E ARtE  
CAPELA DO MORUMBI
Avenida Morumbi, 5.387, tel. 3772-4301,  

www.museudacidade.sp.gov.br/

capeladomorumbi.php

Fica no antigo terreno da Fazenda 
do Morumbi, cujo mais antigo 
registro data de 1825. Em 1940, 
com o loteamento da região, uma 
edificação de taipa de pilão foi 
restaurada e ganhou o aspecto 
original de capela. Está aberta ao 
público desde 1980, e, na última 
década,  tornou-se espaço para 
exposições de arte contemporânea. 

FUNDAÇãO MARIA LUISA  
E OSCAR AMERICANO
 Avenida Morumbi, 4.077, tel. 3742-0077, 

www.fundacaooscaramericano.org.br

É um museu instalado dentro de um 
parque, com trilhas para caminhada 
entre pés de café e de pau-brasil. 
A sede foi construída na casa onde 

OÁSIS URBANO
AlÉM DE CONtAR COM UMA ExtENSA ÁREA vERDE, O MORUMBI 
tAMBÉM É RICO EM AtRAçõES CUltURAIS E OPçõES DE 
COMPRAS, ESPECIAlMENtE DEPOIS qUE O SHOPPINg 
CIDADE JARDIM CHEgOU AO BAIRRO, HÁ DOIS ANOS 

Oscar Americano viveu com a mulher 
por 20 anos. quando ela morreu, em 
1974, o empresário doou o espaço 
com uma extensa coleção de arte 
que abrange 400 anos de história.

MORUMBI SHOPPING
Avenida Roque Petroni  

Junior, 1.089, tel. 4003-4132,  

www.morumbishopping.com.br

Fundado em 1982, o Morumbi 
Shopping é o terceiro maior do 
estado de São Paulo. tem cerca de 
480 lojas, mais de 200 mil metros 
quadrados de área construída 
(distribuída em três pisos), vagas 
para 3.600 veículos, a maior 
praça de alimentação do país e 
uma grande área de diversões 
eletrônicas de todos os tipos.

Rolex, longchamp e Sony Style,  
ainda teria um condomínio? 
Inaugurado há dois anos, o 
centro comercial deu uma boa 
movimentada na rotina do Morumbi. 
Desde então, outras grifes se 
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telefones úteis

Banco
Banco do Brasil 5098-1600
Banco Real 5505-2030
Bradesco 5536-3099
Caixa Econômica  
Federal 3475-6550
Citibank 3043-8383
HSBC 5090-2300
Itaú 3003-4828
Nossa Caixa 5093-6577
Santander 5506-4877

cartório
13o Tabelionato de Notas  
da Capital 5041-7622

Lavanderia
5 à Sec 5531-7493
Bem Branco 5093-2825
Dryclean 3787-6243
Speciale Lavanderia 5533-4791

Pet shoP
Pet World 5042-0749
Toca das Patas 5102-2213

saúde
Droga Raia 5044-0584
Drogaria Dias Farma 5103-0381
Droga Nova Hípica 5506-2388
Drogasil 5094-0654
Farmácia Texas 5506-7018
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Hospital Santa Paula  
3040-8000

suPermercado
Pão de Açúcar 5561-2177

táxi
Táxi WTC 5505-2327
Táxi Berrini 895 5505-1535
Táxi Berrini 1527 5506-9157
Táxi Berrini 2017 5505-2885
Táxi Nova Iorque 5044-8658
Táxi Triunfo 5543-2633

utiLidade PúBLica
Alô Limpeza 3397-1723/24
Comgás 0800-110197
Corpo de Bombeiros 193
Detran 154
Eletropaulo 0800-7272120
Guarda Municipal 153
Ibama 0800-618080
Metrô 0800-7707722
Polícia Militar 190
Poupatempo 0800-7723633
Procon 151
Sabesp 115
Serasa 3373-7272
SPTrans 156
Subprefeitura Santo  
Amaro 5548-6333
96o Distrito Policial 5505-1607
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