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editorial

Avenida dos Bandeirantes, que dá acesso ao 
Aeroporto de Congonhas e atravessa o bairro  

NA MEDIDA CERTA
Tranquilidade às margens de vias principais 
que dão acesso aos quatro cantos de São 
Paulo – assim pode ser definido o Brooklin.   
A região reúne hoje o melhor de dois mundos: 
o polo comercial e financeiro da Avenida 
Engenheiro Luiz Carlos Berrini e as ruas quietas 
e planas do Brooklin Velho, que preserva carac-
terísticas de um típico bairro residencial e as 
influências dos alemães que se instalaram por 
ali ainda no século 19.

Por estar fora do perímetro denominado 
Centro Expandido de São Paulo, boa parte das 
vias do Brooklin fica fora do rodízio municipal 
de veículos. A área entre a Marginal Pinheiros e 
a Avenida dos Bandeirantes é uma das poucas 
em São Paulo na qual os moradores podem cir-
cular diariamente com seus carros sem correr 
o risco de ser multados. O trajeto até o Parque 
do Estado, passando por Jabaquara, também 
é isento da restrição. Outra vantagem do local 
é sua proximidade com o Aeroporto de Congo-
nhas – um atrativo e tanto para executivos com 
a rotina repleta de viagens e compromissos em 
outros estados. A vocação cosmopolita tam-
bém é uma das principais marcas do Brooklin, 
batizado com este nome pela Companhia Light 
em homenagem ao bairro de Nova York. A alu-
são aos Estados Unidos se repete nos nomes 
de Estados americanos dados às principais 
ruas da região. Sem falar na boa oferta de bares 
e restaurantes e da agitação noturna nos arre-
dores, como nos bairros vizinhos do Itaim Bibi e 
da Vila Olímpia. Mais completo, impossível.



institucional
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A Cyrela Brazil Realty é uma das melhores incorporadoras 
do mercado imobiliário do país. São mais de 200 mil 
famílias escolhendo a solidez e a segurança de uma 
empresa que cresce há 50 anos.

Atualmente, a Cyrela emprega mais de 15 mil colaboradores 
e investe constantemente em pessoas por meio da 
sua Universidade Corporativa e dos programas de 
responsabilidade social. Uma empresa que faz questão 
de valorizar os bairros onde atua, promovendo melhorias 
urbanas, e cuidar do meio ambiente, praticando a gestão de 
resíduos em suas obras. Uma empresa que faz questão de 
valorizar a vida das pessoas.

Por todas as suas realizações e sua história inovadora, 
a Cyrela construiu um nome respeitado e tornou-se 
sinônimo de qualidade com mais de 53 mil lares entregues 
e 189 canteiros de obras em andamento em 67 cidades de 
16 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Traga os seus sonhos para morar e investir num Cyrela.
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ÁREA 18,85 km2            
POPULAÇÃO 158 mil

1

Origem do bairro
O desenvolvimento que fez do 
Brooklin um dos mais importantes 
centros comerciais de São Paulo 
começou em 1913 – até então, a 
região permaneceu isolada entre os 
córregos Cordeiro e Água Espraiada, 
ocupada majoritariamente por 
imigrantes alemães. Foi nessa 
segunda década do século 20 
que o Brooklin começou a atrair 
investimentos, impulsionados pela 
instalação dos bondes elétricos em 
São Paulo – uma das ligações entre o 
Centro e o município de Santo Amaro 
passava por ali.

Aos poucos, a região despertou 
o interesse de indústrias têxteis e 
imigrantes europeus, atraídos pelo 
baixo valor dos terrenos comparado 
aos do Centro. Mas foi só em 1922 que 
o Brooklin passou a ser considerado 
um bairro, com a integração de 

três antigas fazendas. O nome foi 
escolhido pela Companhia Light em 
homenagem ao tradicional bairro 
nova-iorquino. Além disso, até 1935 o 
local pertencia ao extinto município 
de Santo Amaro, que foi incorporado 
a São Paulo no mesmo ano.

A partir dos anos 1960, a região 
industrial passou a ser valorizada 
por quem buscava tranquilidade 
e segurança. O chamado Brooklin 
Velho, delimitado pelas avenidas 
Professor Vicente Rao, Santo 
Amaro, Jornalista Roberto Marinho e 
Washington Luís, se tornou destino 
de empreendimentos residenciais. 
Já o Brooklin Novo passou a abrigar 
escritórios de multinacionais. A 
proposta de definir um novo eixo 
financeiro como uma alternativa à 
Avenida Paulista foi concretizada 
no início dos anos 1970 com a 
construção da Avenida Engenheiro 
Luiz Carlos Berrini, entre o Brooklin 
e a Vila Olímpia. Rapidamente, a via 
passou a ser composta por uma série 
de prédios comerciais.

10  BROOkLiN
RAzõES PARA MORAR NO

CERCAdO PELA AgitAdA ROtiNA COMERCiAL E FiNANCEiRA 
dA BERRiNi, O BAiRRO PRESERVA RuAS CALMAS E PLANAS, 
ALéM dA tRAdiçãO gERMâNiCA

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA 
As ruas tranquilas do Brooklin dão acesso a importantes vias que oferecem 
ligação às quatro regiões da cidade. As avenidas Bandeirantes, Santo Amaro, 
Engenheiro Luiz Carlos Berrini e Washington Luís ficam a poucos quilômetros 
do coração do bairro. Outra via importante no entorno é a Avenida Roque 
Petroni Júnior, um dos principais eixos financeiros e executivos da metrópole.

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini: 
coração do Brooklin
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Com um trajeto de 15 km, a Ciclorrota 
liga o Brooklin a diversas regiões  CICLORROTA 

O Brooklin foi o bairro escolhido pela prefeitura para inaugurar a primeira 
ciclorrota da cidade. diferentemente das ciclovias, com percurso restrito 
às bicicletas, o trajeto tem 15 km de extensão e sinalizações que permitem a 
integração entre ciclistas e motoristas, além de funcionar por 24 horas. O projeto 
interliga dois parques da região, o Severo gomes e o do Cordeiro, com a ciclofaixa 
na Avenida Jornalista Roberto Marinho – que, por sua vez, interliga os parques 
ibirapuera, Villa-Lobos, do Povo e das Bicicletas. A segurança dos ciclistas é 
garantida pela obrigatoriedade dos motoristas de reduzir a velocidade no trecho, 
além de manter o carro a uma distância mínima de 1,50 m da bicicleta.

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 7 mil toneladas de aço, é formado por dois viadutos – que fazem curvas 
independentes de 60 graus sobre o Rio Pinheiros – e pela ponte estaiada Octávio 
Frias de Oliveira. Sustentada por um mastro em forma de xis com 138 m de altura, é 
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 m 
mais baixo que o prédio do Banespa, no Centro. O endereço 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.

panorama

 
COMÉRCIO FARTO 
Apesar de ser atualmente um dos grandes focos de investimentos imobiliários 
residenciais na cidade, o Brooklin já foi um bairro praticamente voltado apenas ao 
comércio e setor de serviços. Essa herança perpetua na região, para sorte de seus 
moradores. As ruas arborizadas e pouco movimentadas convivem em paz com as 
vias comerciais, como as ruas Princesa isabel, Joaquim Nabuco e Barão do triunfo.
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VIDA NOTURNA 
A proximidade com a  boêmia 
Vila Olímpia tem levado a 
agitação da vida noturna para 
os arredores do Brooklin. 
Baladas de alto nível como 
Azucar (R. doutor Mário Ferraz, 
423, tel. 3074-3737, www.
azucar.com.br) e Na Mata Café 
( R.da Mata, 70, tel. 3079-0300, 
www.namata.com.br) atraem 
moradores adeptos da diversão 
nas horas vagas. Os vários tipos 
de bares distribuídos pelas 
ruas do distrito completam 
o cardápio disponível aos 
baladeiros de plantão.

CLIMA DE VILA 
um dos motivos que fazem do Brooklin 
um bairro que preza pela tranquilidade 
é a baixa densidade demográfica da 
região.  Além disso, a boa quantidade 
de casas, muitas delas de vila, ajuda 
a deixar a vizinhança mais amistosa. 
Os espaçosos quintais também 

8RUAS PLANAS E 
TRANQUILAS 
ir ao banco, ao supermercado 
e até fazer compras sem usar 
o carro é um luxo disponível 
aos moradores do Brooklin. 
A farta disponibilidade de 
serviços e lojas no bairro, 
aliados ao desenho plano das 
ruas, são um convite irresistível 
às caminhadas diárias – nem 
que seja apenas para dar uma 
volta no quarteirão ou levar 
o cachorro para passear. 
Especialmente aos fins de 
semana, quando a agitação 
dos escritórios dá uma trégua, 
também é comum ver famílias 
inteiras andando de bicicleta 
pelas ruas.

GASTRONOMIA 
Os descendentes de alemães 
perpetuam a cultura germânica com 
bares e restaurantes típicos – pratos 
como joelho de porco e chucrute 
são vistos com frequência. Entre os 
endereços que merecem uma visita 
estão o Bierquelle (R. Pascal, 608, tel. 
3805-2213, www.bierquelle.com.br), o 
die Meister Stube (R. Barão do triunfo, 
1213, tel. 5536-4982) e o Weinstube 
(R. José guerra, 130, tel. 2133-8600, 
www.weinstube.com.br). Os amantes 
de churrasco também estão bem 
servidos com o Fogo de Chão (Av. 
Santo Amaro, 6824, tel. 5524-0500, 
www.fogodechao.com.br).

O Na Mata Café tem uma das noites 
mais badaladas da região 

explicam outro dado interessante: o 
Campo Belo, subdistrito do Brooklin, 
é o bairro com a maior proporção de 
cachorros por habitante: 1,42 morador 
por animal, segundo levantamento do 
departamento de Medicina Veterinária 
Preventiva e Saúde Animal da uSP.

Número de cães por habitante no 
Brooklin é um dos maiores da cidade 
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panorama
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As ruas da região comercial ganharam 
revestimento com cores da bandeira da Alemanha 

VIAS 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 em razão 
da forte ligação com o país. 
Hoje, as vias contam também 
com acesso para portadores 
de necessidades especiais e 
câmeras de segurança. Além 
disso, cada quarteirão do 
quadrilátero histórico passou  
a ter um tipo de árvore.

FESTA GERMÂNICA 
Organizada pela Associação 
dos Empreendedores e 
Moradores do Brooklin (AEMB), 
a tradicional Maifest é a principal 
manifestação cultural germânica 
do bairro. todos os anos, as ruas 
restauradas são ocupadas por 
essa grande festa que recebe 
100 mil pessoas, com comida 
alemã e brasileira, apresentações 
musicais e artesanato.
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rumo ao topo

LINHA 5
Servida pelo corredor de ônibus 
Diadema-Brooklin e pela Linha 9 da 
Cptm (que liga Grajaú a osasco), a 
região terá também a estação Brooklin-
Campo Belo, da Linha 5 (Lilás), 
prevista para 2014,  de acordo com 
o governo Estadual e a Companhia 
do metropolitano de São paulo. No 
ano seguinte, já será possível fazer 
a conexão com as linhas 1 (azul) e 2 
(Verde). Com isso, vai ficar mais fácil 
e rápido chegar a moema, a Interlagos 
ou mesmo ao parque Ibirapuera. a 
estação será construída na avenida 
Santo amaro, na altura da avenida 
roque petroni Júnior. tudo indica que 
este será também um lugar agradável 
por onde 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.
 
METRÔ DE SUPERFÍCIE  
a avenida Jornalista roberto 
marinho será servida pelo metrô 
de superfície, previsto para 2013, 
segundo a prefeitura de São paulo e o 
governo Estadual. o trajeto irá ligar as 
estações São Judas e Jabaquara ao 
aeroporto de Congonhas. De acordo 
com estimativas da prefeitura, a linha 
aeroporto terá uma demanda de 15 mil 
passageiros por hora em cada sentido. 
projetada para viabilizar o transporte 

a ChEGaDa Do mEtrô, INCLuINDo uma LINha 
DE trENS DE SupErFíCIE, E o proJEto DE um 
parquE LINEar promEtEm vaLorIzar aINDa 
maIS a rEGIão

futuro

durante a Copa do mundo de 2014, a 
implantação do sistema também irá 
contribuir para a ampliação da malha 
metroviária da cidade.
 
PARQUE LINEAR  
Está em fase de estudos a instalação 
de um parque sobre o túnel de 
2,3 km que irá ligar a avenida 
Jornalista roberto marinho à 
rodovia dos Imigrantes, de acordo 
com a associação dos moradores 
e Empresários do Brooklin Novo. 
o orçamento estimado é de r$ 
3 bilhões. o projeto é inspirado 
no high Line, parque suspenso 
construído em Nova York, em 2009, 
para revitalizar uma linha de trem 
abandonada.
 
FAIXA DE ÔNIBUS  
NA BERRINI  
Com previsão de ser inaugurada no 
fim de 2012, segundo informações 
divulgadas pela Secretaria municipal 
de transportes, uma faixa exclusiva 
de ônibus ao lado do canteiro central 
da avenida Luiz Carlos Berrini 
promete acabar com as filas de 
coletivos provocadas pela entrada 
e saída de carros nas garagens dos 
edifícios comerciais. De acordo com 
estimativas da prefeitura, cerca de 
150 mil passageiros irão percorrer 
o corredor. Está prevista também a 
utilização do canteiro central para 
organizar os ônibus.

Construído em 2009, o High Line de Nova York   
inspirou o projeto de um parque suspenso no Brooklin 
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a cara do bairro

AMBIENTE 
FAMILIAR

Seja noS negócioS ou naS relaçõeS 
peSSoaiS, o clima amiStoSo do 
Brooklin conquiStou a advogada 
ivete negrelli, moradora do Bairro 
há uma década, e o empreSário carloS 
heying, que comanda um reStaurante 
alemão criado pelo pai 30 anoS atráS



a cara do bairro
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Ivete recomenda o restaurante alemão Zur alten mühle  
(r. princesa isabel, 102, tel. 5044-4669), onde gosta de provar as delícias 
germânicas. “é um dos mais tradicionais do bairro.” ela também faz compras 
na loja top Station (r. princesa isabel, 261-a, tel. 3205-2451) e na cervera 
(r. princesa isabel, 208, tel. 3876-6300, www.cervera.com.br). “as coisas 
são lindas e posso ir a pé.” a moradora também vai sempre à rotisserie la 
reggiana (av. morumbi, 8567, tel. 5095-9900, www.lareggiana.com.br). 
“tudo lá é uma perdição.”

Por que escolheu o Brooklin  
para morar?  
além de ser um bairro bonito e 
agradável, é de fácil acesso e está 
cercado por importantes vias que 
levam às quatro regiões da cidade. 
as ruas são tranquilas e seguras, por 
isso resolvo tudo a pé. vou ao banco, 
ao supermercado e até faço compras 
sem precisar tirar o carro da garagem.

Qual é a maior vantagem do bairro?
é fácil envelhecer aqui. pelo fato de 
ser possível fazer tudo a pé, dá para 
aliar a caminhada diária, que faz bem 
à saúde, aos compromissos do dia a 
dia. a boa infraestrutura de comércio 
e serviços dá muita liberdade.

o que diferencia o Brooklin das 
demais regiões da cidade?  
como a maioria dos moradores é 
antiga, todo mundo se conhece e se 
cumprimenta nas ruas. onde mais é 
possível ter isso em São paulo?

A advogada Ivete negrelli, 49 anos, 
não precisa pensar muito para listar 
os motivos pelos quais não troca 
o bairro por nada. Fazer compras 
a pé, cumprimentar os vizinhos, 
caminhar sozinha sem se preocupar 
com a segurança são os principais. 
“Onde mais é possível ter isso em 
São Paulo?”, ressalta.

carlos HeyIng 
recomenda o restaurante 
govinda (r. princesa isabel, 379, 
tel. 5092-4816): “a casa tem a 
variedade gastronômica típica do 
Brooklin”, diz ele; a doceira leo 
dolci (r. Barão do triunfo, 520, 
tel. 5041-3463) :“os doces são 
ótimos”. carlos também costuma 
frequentar a kopenhagen (rua 
Flórida, 1779, tel. 5505-0500) para 
tomar café e comer um doce. 

carlos Heying , 46 anos, divide com o irmão a sociedade de 
um dos restaurantes alemães mais tradicionais da cidade, 
o Zur Alten Mühle, localizado na Rua Princesa Isabel há mais 
de 30 anos. Dar continuidade ao legado deixado pelo pai é o 
que o inspira a integrar o time de comerciantes do bairro.

Por que mantém seu negócio  
no Brooklin? 
meu pai montou o restaurante 
aqui há mais de 30 anos para 
atender a colônia alemã que se 
instalou na região. originalmente, o 
estabelecimento foi aberto em embu 
das artes, onde eu moro até hoje. meu 
pai era dono de uma loja de móveis, 
mas nossa casa sempre foi ponto de 
encontro da colônia alemã.

Qual é a maior vantagem do bairro? 
o Brooklin é um dos poucos bairros 
paulistanos em que as áreas 
comercial e residencial convivem 
em harmonia. a mistura desses dois 
aspectos é dosada na medida certa, e 
os moradores têm à disposição uma 
boa oferta de comércio e serviços.
 

o que mais lhe agrada? 
a reforma das calçadas em estilo 
europeu realmente mudou a cara 
do bairro e o deixou mais charmoso. 
é gratificante ver o interesse dos 
moradores em preservar as raízes 
históricas do Brooklin.
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Comer

 RESTAURANTES 
CHURRASCARIA SOUTH’S PLACE
Av. Roque Petroni Jr., 850, tel. 5542-1888, 

www.southsplace.com.br

O rodízio oferece 22 tipos de carnes, 
entre eles cortes argentinos, além 
de bufê com frutos do mar, sushi e 
sashimi. A carta de vinhos é extensa 
e tem opções para diferentes 
harmonizações para as carnes. O 
salão amplo recebe famílias aos fins 
de semana e encontros de negócios 
durante a semana. 
 

À LA CARTE MINEIRO
R. Brito Peixoto, 21, tel. 5044-1348,  

www.alacartemineiro.com.br

O restaurante é especializado nos 
pratos da cozinha mineira, como 
leitão à pururuca, feijão-tropeiro, 
rabada, vaca atolada, entre outros. 
Destaque para a variedade de rótulos 
de cachaça originada em alambiques 
legítimos de cidades mineiras. 

JUCA ALEMÃO 
R. Álvaro Rodrigues, 304, tel. 5041-5616, 

www.jucalemao.com.br

Especialidades da cozinha alemã 
são servidas em um salão decorado 
com toalhas quadriculadas e outros 
detalhes típicos da decoração  
germânica. No cardápio, as salsichas 
artesanais ganham destaque ao 
lado de opções típicas, como 
eisbein, kassler, chucrute, goulash 
e reibekuchen. A dica é guardar 

o apetite para experimentar o 
apfelstrudel de sobremesa.

NANAKO
R. Nova York, 606, tel.5543-0313,  

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 no tepan, natto (soja 
fermentada) e enguia.
 

CANTINA BELLA DONNA
R. Dr. Marcelo Fernando Calábria, 64,  

tel. 5041-9771, www.belladonna.com.br

A cantina italiana se orgulha de ser 
uma das poucas da cidade que 
dedicam 48 horas ao preparo do 
molho sugo, que rega diferentes 
tipos de massas artesanais. 
Para abrir o apetite, não deixe 
de experimentar a sardella, 
acompanhada de pão italiano com 
casca crocante.
 

PORTUCHO
R. Pássaros e Flores, 239, tel. 5542-3139, 

www.portucho.com.br

Cortes de carne argentinos 
são servidos em um ambiente 
descontraído no sistema à la 
carte. Steaks com até 400 g vêm 
acompanhados de palmito pupunha 
na brasa, arroz de carreteiro, salada, 
farofa com ovos, mandioca frita, 
entre outras opções.

PEDAçO DA itáliA
Com um jardim iluminado por velas 
e algumas mesas voltadas para o 
Bosque do Brooklin, o Apriori 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.

APRIORI CUCINA ITALIANA   
Av. Portugal, 694, tel.5041-6818,  
www.aprioricucina.com.br
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 MONTE VERDE PIZZARIA
R. Califórnia, 832, tel. 5041-9641,  

www.monteverdepizzaria.com.br

As redondas famosas por sua massa 
fina são servidas com recheios 
tradicionais ou com invenções, como 
a pizza Boiadeiro (carne-seca, cebola 
e catupiry) e a pizza de carpaccio. O 
cardápio oferece também opções 
variadas de massas.
  

BADEBEC
Av. das Nações Unidas, 12.599,  

tel. 3043-9152, www.badebec.com.br

Os pratos surpreendem pela 
criatividade e sofisticação. Entre as 
criações da chef lourdes Bottura 
estão o carpaccio de abacaxi com 
pimenta rosa, royal fish ao perfume de 
romãs e amêndoas e tortelli de búfala 
ao pomodoro.
 

GOVINDA
R. Princesa Isabel, 379, tel. 5092-4816, 

www.govindarestaurante.com.br

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.

ZUR ALTEN MÜHLE
R. Princesa Isabel, 102,  

tel. 5044-4669, www.barzur.com.br

Boa opção para saborear pratos 
típicos alemães, além de ser 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.

 COMIDINHAS         
DOCEIRA PAIOL
Av. Pe. Antônio José dos Santos, 1424, 

loja 2, tel. 5505-4486,  

www.doceirapaiol.com.br

Bolos, docinhos, tortas salgadas 
e sanduíches podem ser 
degustados à beira do balcão ou 
encomendados. Destaque para 

o bolo que leva o nome da doceira, 
recheado com leite condensado, 
morangos e coberto com chocolate 
ao leite e branco. Além dos doces, o 
estabelecimento também serve uma 
carta variada de cafés.
 

WONDER CAKES
Shopping Market Place – Av. Dr. Chucri 

Zaidan, 902, piso térreo, tel. 5181-4346, 

www.wondercakes.com.br

Coloridos e saborosos, os cupcakes são 
uma diversão para os olhos e o paladar. 
Entre as especialidades, destaque 
para o bolinho recheado de Bailey’s e 
coberto com chocolate belga. Outra 
dica é provar a opção com recheio 
trufado aromatizado com capim-santo 
e raspas de chocolate branco ou o de 
chá verde com chocolate.

 CAFÉ              
GRÃO ESPRESSO
Av. Pe. Antônio José dos Santos, 804,  

tel. 9745-8009, www.graoespresso.com.br

Entre as receitas exclusivas, não 
deixe de experimentar o cappuccino 
bombom ou aromatizado com paçoca. 
Para acompanhar, sanduíche de pão de 
queijo, doces e salgados.
 

 PADARIA     
TORTULA
Av. Santo Amaro, 4.371, tel. 5091-6680, 

www.tortula.com.br

Mais do que pães quentinhos, a 
padaria dispõe de uma butique de 
carnes, frutaria e 300 rótulos de 
bebidas, a maioria cervejas artesanais 
e importadas. À noite, o salão permite 
degustar mais de 40 opções de pizzas. 

SABOR GERMÂNiCO
Sob a batuta do chef Espedito 
Pereira, o restaurante tem pratos 
típicos como o königsberger klopse, 
com almôndega de vitelo servidas 
com molho de alcaparra, batata 
cozida e salada. A decoração lembra 
uma adega de vinho com paredes 
e móveis revestidos por madeira 
importada da Alemanha.

WEINSTUBE 
R. José Guerra, 130, tel. 2133-8600,  

www.weinstube.com.br
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  Variados  
Bar do JUarEZ
R. 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 o seu 
próprio prato de porções. 
 

BLENd Bar 
R. Pe. Antônio José dos Santos, 1.207,  
tel. 5505-4188, www.blendbar.com.br 

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.

 

dEVassa 
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1438, 
tel. 2614-4162, www.devassa.com.br 

A marca de cerveja carioca homenageia 
as mulheres ao batizar seus rótulos e 
chopes com nomes sugestivos como 
loura (claro), ruiva (avermelhado), negra 
(escuro), índia (pale ale) e sarará (chope 
de trigo). No cardápio de petiscos, 
destaque para os camarões grelhados 
com lâminas de alho.

PRATELEIRA DE DRINQUES 
O bar que homenageia o gaúcho Luis Fernando Verissimo 
tem referências ao escritor por toda parte, como nos pratos 
do cardápio com nomes de alguns de seus livros. Os drinques 
e petiscos são servidos em meio à biblioteca formada por 
obras do autor, que podem ser lidas em um dos muitos 
ambientes da casa (varanda, bar, deck e lounge).

VErissiMo Bar R. Flórida, 1488, tel. 5506-6748,  
www.verissimobar.com.br

UFFiZi 
Av. Pe. Antônio José dos Santos, 281,  

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

O bar dispõe de uma mesa farta de 
antepastos. Durante o happy hour, a 
casa oferece o rodízio de salgados, 
que inclui uma promoção na qual dois 
drinques saem pelo preço de um.
 
LEPoraCE 
R. Edison, 1362, tel. 5044-0948,  

www.leporace.com.br 

A legítima atmosfera de boteco é 
garantida pela própria localização do 
bar Leporace, em uma esquina onde 
as mesas são disputadas nos fins de 
semana. A cerveja de garrafa gelada é 
acompanhada por carnes grelhadas. 
 
PLaTZ Bar 
R. Cristóvão Pereira, 1252, tel. 55314036, 

www.platzbar.com.br 

O bar de inspiração alemã possui 
rótulos de cervejas germânicas para 
harmonizar com opções do cardápio, 
como o kasser (bisteca do porco 
defumada) e as salsichas artesanais.
 
UPsTairs
Av. Nações Unidas, 13301,  

tel. 2838-3207, www.upstairsbar.com.br 

Classe e sofisticação definem o 
ambiente do bar lounge localizado 
dentro do hotel Grand Hyatt. Drinques 
tradicionais e misturas criativas – 
como a caipirinha de saquê com figo – 
são degustados ao som de jazz e bossa 
nova interpretados por bandas ao vivo.
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 Shopping 
MoRUMBi Shopping
Av. Roque Petroni Jr., 1089,  
tel. 4003-4132,  
www.morumbishopping.com.br 

Considerado um dos mais sofisticados 
de São Paulo, o Morumbi Shopping tem 
480 lojas das mais variadas grifes. Outra  
atração é a praça de alimentação, 
que concentra 22 restaurantes de 
diferentes especialidades. Para as 
crianças, o destaque é a área de 
diversões eletrônicas. O shopping 
dispõe de quatro salas de cinema.

 

 MoDA 
CARpE DiEM
R. Ribeiro do Vale, 706, tel. 5543-1990, 
www.carpediem-loja.com.br 

A ponta de estoque reúne peças de 
diferentes grifes com preços mais 
em conta. Os modelos, geralmente, 
pertencem a coleções passadas. Para 
as mulheres, há vestidos, blusas e 
calças jeans nas marcas Ellus, Calvin 
Klein, Forum e outras. A loja tem ainda 
uma seção de roupas masculinas.

 

CERVERA ALpARgATERiA
R. Princesa Isabel, 208, tel. 3876-6300, 
www.cervera.com.br 

A Cervera fabrica e vende sapatos 
tipo alpargata a partir do o modelo 
original criado na região de Cervera 
Del Rio Alhama, na Espanha. Além 
dos calçados confortáveis, a loja 
também comercializa acessórios 

PÉ NA AREIA 
Referência na moda praia brasileira desde os anos 1980, as irmãs Lygia Moreno e 
Nanny Fry mantêm há 30 anos a loja no Brooklin. Há opções de peças mais largas 
para vestir com conforto mulheres de todos os tipos físicos. Saídas de banho, 
túnicas e bolsas de praia também podem ser encontradas.

LYgiA E nAnnY R. Princesa Isabel, 413, tel. 5041-7877, www.lygiaenanny.com.br

artesanais. Colares, brincos e bolsas 
feitos de materiais naturais ocupam 
as prateleiras.

 
EQUUS 
R. Padre Antônio José dos Santos, 1232, 

tel. 5102-4637, www.equus.com.br 

Calças, jaquetas, shorts e saias jeans 
atraem a clientela em busca de modelos 
que seguem as últimas tendências da 
moda. Acessórios e camisetas para 
combinar com as peças jeans também 
fazem parte das vitrines da loja.
 
 LiVRARiA   
LiVRARiA ALEMÃ BÜChERSTUBE
R. Bernardino de Campos, 215,  

tel. 5044-3735, www.livrariaalema.com.br 

Com 16 mil títulos nas prateleiras, a 
loja possui um dos maiores acervos 
de obras em alemão traduzidas 
para o português, além de revistas 
especializadas na língua germânica e 
livros didáticos. Artigos para presentes 
importados também são vendidos.

 
 JARDinAgEM   
oRQUiDÁRio MoRUMBY
Av. Prof. Vicente Rao, 1513, tel. 5041-2391, 

www.morumby.com.br

A área de 800 m2 abriga mudas de 
plantas, diversos tipos de flores 
e orquídeas, além de materiais 
necessários para a prática de 
jardinagem. O espaço também oferece 
cursos que ensinam técnicas para 
cultivar orquídeas e realizar replantes.
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 CINEMAS        
CINE TAM 
Av. Roque Petroni Junior, 1089,  
piso superior, tel. 5189-4656,  
www.cinetam.com.br

Localizado no Morumbi Shopping, 
permite que o espectador escolha a 
numeração da poltrona ao comprar 
o ingresso. Clientes Fidelidade TAM 
pagam meia-entrada.
 

CINEMARK MARKET PLACE
Av. Doutor Chucri Zaidan, 902, 
 piso superior, tel. 3048-7405,  
www.cinemark.com.br 

As oito salas exibem os últimos 
lançamentos do cinema nacional e 
internacional. Duas delas dispõem de 
recursos para longas em 3D.

 

 CRIANÇA   
HOT ZONE
Av. Roque Petroni Jr., 1089,  
piso térreo, tel. 5181-9350,  
www.morumbishopping.com.br 

Um dos maiores parques indoors 
da cidade, reúne diversos tipos de 
jogos eletrônicos e videogames. Há 
atrações também para as crianças 
pequenas, como piscina de bolinhas.

 

 TEATRO   
TEATRO VIVO 
Av. Doutor Chucri Zaidan, 860,  
tel. 7420-1520, www.vivo.com.br/teatrovivo

Situada dentro da empresa de 
telefonia celular, a sala dispõe de 

TRADIÇÃO NO PÁREO 
Fundada há exatos 100 anos como o primeiro clube de equitação de São Paulo, a 
Sociedade Hípica Paulista é um dos marcos da história da cidade. Em um espaço 
de 180 mil m2, conta com uma ampla estrutura de lazer, com piscina, restaurante, 
quadras de tênis, spa e recreação infantil, além de cursos de equitação.

SOCIEDADE HÍPICA PAULISTA R. Quintana, 206, tel. 5504-6100, www.shp.org.br

programação voltada para espetáculos 
de qualidade com elenco conhecido 
do grande público. Comédias se 
alternam com peças dramáticas.
 
 CASAS NOTURNAS  
TABOO
R. Guararapes, 1750, tel. 3845-2464, 

www.tabooclub.com.br 

A batida eletrônica atrai o público 
moderno e a procura de paquera. Nos 
fins de semana, o som do DJ se reveza 
com shows de rock e pop . As mulheres 
têm à disposição profissionais que 
retocam a maquiagem e os cabelos de 
graça em um camarim.  
 
CABARET 
R. Quintana, 765, tel. 5505-6886,  

www.cabdisco.com.br 

Localizada entre os prédios comerciais 
do bairro, a balada é procurada pelo 
rodízio de DJs que dura a noite toda. Esse 
sistema permite uma diversidade grande 
de estilos musicais que atendem aos 
mais diferentes gostos, principalmente 
aos amantes da black music.

 
ASIA 70 
Av. Nova Independência, 865,  

tel. 3539-2742, www.asia70.com.br 

Conhecida pela decoração com 
motivos asiáticos, em especial pela 
grande estátua de Buda, a balada toca 
versões remixadas de canções dos 
anos 1950 em diante. No sábado, a noite 
acontece ao som de house.p
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 ESTÉTICA   
ONODERA ESTÉTICA 
R. Flórida, 207, tel. 5561-2728,  
www.onodera.com.br 

A clínica de estética oferece 
tratamentos faciais e corporais para 
manter a beleza e a saúde em dia. 
Equipamentos de última geração 
tratam de celulite, flacidez, gordura 
localizada e estrias.

 

CLÍNICA AQUA 
R. Guararapes, 113, tel. 5531-3129, 
www.aqua.med.br 

Conta com tratamentos estéticos e 
pequenas intervenções cirúrgicas. A 
equipe médica está capacitada para 
aplicar toxina botulínica, além de 
realizar peelings químicos e implantes 

faciais e corporais.

 
 SALÃO DE BELEZA  
JACQUES JANINE
R. Álvaro Rodrigues, 153, tel. 5531-6011, 
www.jacquesjanine.com.br 

O salão de beleza oferece 
desde serviços básicos, como 
escova e manicure, até dia da 
noiva, coloração e diversos 
tipos de escovas progressivas. 
O atendimento fica por conta 
de profissionais experientes e 
antenados com a última moda em 

corte e cor de cabelos.

HOSPEDAGEM RELAXANTE 
Instalado dentro do hotel Grand Hyatt, o Amanary Spa oferece uma grande 
variedade de massagens e tratamentos estéticos, além de contar com um salão 
de beleza e uma academia de ginástica. Entre os serviços disponíveis, estão 

massagem com pedras quentes e aromaterapia, além de cuidados faciais.

AMANARY SPA Av. das Nações Unidas, 13301, tel. 2838-1234,  
www.amanary.com.br

 ACADEMIAS  
COMPANHIA ATHLETICA
R. Kansas,1582, tel. 5105-7000,  

www.companhiaathletica.com.br 

Aberta todo sábado, domingo e 
feriados, a academia tem 6 mil m2 
de área construída e conta com 340 
equipamentos de ginástica. Entre 
os diferenciais das instalações da 
unidade estão o ringue de boxe e o 
sport wall, equipamento que reproduz 
a prática de alguns esportes no 
formato de um jogo de videogame.

 
ACADEMIA CURVES
R. Princesa Isabel, 1037, tel. 3774-4156, 

www.curves.com.br 

Voltada apenas para o público feminino, 
a academia funciona sob o sistema de 
circuito de exercícios constituído por 
oito ou doze equipamentos, que leva 
apenas meia hora para ser concluído.

 HOSPITAIS  
SANTA PAULA HOSPITAL
Av. Santo Amaro, 2468, tel. 3040-8000, 

www.santapaula.com.br 

As especialidades do centro de saúde 
são cardiologia, neurologia, oncologia, 
urologia e bucomaxilofacial. Mantém 
um banco de sangue há 20 anos e é 
referência na região para cirurgias e 

exames de rotina.
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 ESCOLAS              
COLÉGIO ADVENTISTA DO BROOKLIN 
R. Princesa Isabel, 534, tel. 2348-6800, 

www.brooklin.ea.org.br 

As salas de aula são equipadas com 
lousas interativas. O colégio oferece a 
possibilidade de seus alunos fazerem 
intercâmbios culturais e conta com 
cursos gratuitos para os pais. A 
filosofia de ensino está atrelada aos 
princípios cristãos.

COLÉGIO INTERNACIONAL 
ANHEMBI-MORUMBI
R. Michigan, 962, tel. 5096-1699,  

www.anhembi.br 

O tradicional colégio da região é 
administrado pelo mesmo instituto 
que mantém a universidade 
homônima. Com laboratório de 
informática, quadras poliesportivas 
e espaços projetados para cada faixa 
etária, oferece formação até o último 
ano do Ensino Médio.

 MÚSICA  
MUSICAMANIA 
R. Flórida, 1213, tel. 5505-1783,  

www.escolamusicamania.com.br 

A escola oferece diversos cursos 
para pessoas de todas as idades 
que queiram descobrir sua 
identidade musical ou aperfeiçoar 
técnicas. Há aulas voltadas para 
performances, seja no palco, 
em estúdio ou apresentações 
externas.

LIÇÕES DO REINO 
O nome da escola Pueri Regnum vem do latim e significa “reino da criança”. 
Instalada em uma área de 1.500 m2, tem praça arborizada, biblioteca, 
quadras esportivas, ateliê de artes, tanque com areia colorida, horta e 
solário. Há quase três décadas educa pequenos de 4 meses a 5 anos.

PUERI REGNUM R. Princesa Isabel, 378, tel. 5561-4949,  
www.pueriregnum.com.br 

 IDIOMAS 
D’KURS IDIOMAS
R. Flórida, 1270, 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.

 UNIVERSIDADE 
ESTÁCIO UNIRADIAL
Av. Morumbi, 8724, 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.
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Vizinha ao Brooklin, a Vila 
olímpia reúne atratiVos 
para todas as triBos e 
estilos – especialmente 
nos fins de semana

Basta ir uma noite para a Vila olímpia 
para entender por que são paulo 
compartilha com nova York a fama 
de ser a cidade que nunca dorme. 
repleto de casas noturnas, bares e 
restaurantes, o bairro é destino certo 
para quem gosta de agitação.

há opções para todos os gostos. 
os mais animados podem ter aulas 
de salsa no bar azucar (r. doutor 
mário ferraz, 423, tel. 3074-3737, 

www.azucar.com.br). shows ao vivo 
de bandas descoladas recheiam a 
programação do na mata café (rua da 
mata, 70, tel. 3079-0300, www.namata.
com.br), enquanto clássicos que 
marcaram época empolgam os mais 
nostálgicos no the history (r. Gomes 
de carvalho, 820, tel. 3846-4498, www.
thehistory.com.br).

para se preparar para a noitada, a Vila 
olímpia não deixa a desejar quanto às 
opções gastronômicas. destacam-se 
o italiano praça são lourenço (r. casa 
do ator, 608, tel. 3053-9300,www.
pracasaolourenco.com.br) e o argentino 
pobre Juan (r. comendador miguel 
calfat, 525, tel. 3845-4965, www.
pobrejuan.com.br).

 BAR 
RABO DE PEIXE
R. Quatá, 426, tel. 3842-5566,  
www.botecorabodepeixe.com.br 

o típico boteco paulistano é 
disputado durante a happy hour 
por causa do chope gelado e de 
porções como picanha fatiada, 
mexilhão lambe-lambe e lula à dorê. 
outra atração é o balcão de frutas 
em que o cliente escolhe o sabor da 
caipirinha preparada na hora.

 

 RESTAURANTES 
TANTRA
R. Chilon, 364, tel. 3846-7112,  
www.tantrarestaurante.com.br 

especializado em culinária exótica 
oriental, o cardápio dispõe de 
bebidas e porções afrodisíacas, 
além de pratos que atiçam a 
imaginação, como carpaccio de 
tubarão e lagosta e camarão com 
frutas exóticas.

 

SEO GOMES 
R. Gomes de Carvalho, 1214,  
tel. 3848-0873, www.seogomes.com.br 

nos dias de semana, o restaurante 
português oferece bufê recheado 
de pratos típicos. nas opções à la 
carte, o bacalhau é servido à moda da 
tradicional receita portuguesa, com 
batatas, pimentões e azeitonas. o 
bolinho de bacalhau frito no azeite  
é outro destaque. 
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 BALADA 
CLUB STUDIO 54
R. Quatá, 1011, tel. 9152-6000,  
www.clubstudio54.cc.cc 

A casa noturna é filial da lendária 
boate que marcou nova York nos 
anos 1970 e 1980. seu criador, o 
americano steve rubell, retomou o 
projeto em 2009 e abriu a balada no 
Brasil e outra nos estados Unidos. 

 

 COMPRAS 
SHOPPING VILA OLÍMPIA 
R. Olimpíadas, 360, tel. 4003-4173,  
www.scvilaolimpia.com.br 

inaugurado em 2009, o shopping reúne 
191 lojas em seis andares e é equipado 
com sete salas de cinema e um centro 
de lazer com 12 pistas de boliche. a 
praça de alimentação oferece grande 
variedade de restaurantes.

 

 SAÚDE E BELEZA 
OLÍMPIA SPA 
R. Quintana, 1012, tel. 2122-4027,  
www.olimpiaspa.com 

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.

O bar Azucar mantém a 
tradição cubana há 11 anos
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telefones úteis

BANCOS
Banco do Brasil 5098-1600
Bradesco 5505-8771
Citibank 3043-8383
HSBC 5090-2300
Itaú 3003-4828
Santander 5505-2030
 
CARTÓRIOS
13º Tabelionato de Notas da 
Capital 5041-7622
30º Cartório de Registro Civil 
4506-3030
 
LAVANDERIA
5 à Sec 5531-7493
Bem Branco 5093-2825
Dryclean 5506-4409
Speciale Lavanderia 5533-4791
 
PET SHOP
Parada dos Bichos 5505-4440
Stock Dog 5533-3206
Toca das Patas 5102-2213
 
SAÚDE
Droga Raia 5535-2061
Drogarias Pacheco 5096-2706
Drogasil 5044-3745
Farma Brooklin 5507-7368
Farmácia Texas 5506-7018

Hospital  São Luiz 3040-1100

 SUPERMERCADO
Pão de Açúcar 5044-9207
 
TÁXI
Táxi Berrini 895 5505-1535
Táxi Califórnia 5044-7230
Táxi Colonial 5531-3779
Táxi 2004 5505-2327
Táxi Nova Iorque 5044-8658
Táxi Samuel Morse 5102-4481

UTILIDADE PÚBLICA
Comgás 0800-110197
Corpo de Bombeiros 193
Departamento de Limpeza 
Urbana 3397-1723/24
Detran 154
Eletropaulo 0800-7272120
Guarda Civil Metropolitana 153
Ibama 0800-618080
Metrô 0800-7707722
Polícia Militar 190
Poupatempo 0800-7723633
Procon 151
Sabesp 195
SPTrans 156
Subprefeitura Santo Amaro 
3396-6100
96º Distrito Policial 5505-4744
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