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editorial

URBANO NO  
PONTO CERTO
Localizado na zona oeste da 
cidade de São Paulo, o Itaim 
Bibi é um excelente lugar para 
morar, trabalhar ou mesmo 
passear. Com uma área de quase 
10 km2 e 81.730 moradores, o 
bairro é rico em lojas comerciais, 
boa gastronomia e atrações 
culturais, além de ter fácil acesso 
pelas avenidas Nações Unidas, 
Brigadeiro Faria Lima, Nove de 
Julho, Cidade Jardim,  
São Gabriel e Presidente  
Juscelino Kubitschek. 
Desde a década de 1970, o Itaim segue em pleno crescimento, atraindo 
lançamentos imobiliários residenciais e comerciais, como o Shopping 
JK Iguatemi. Este novo templo do luxo – orçado em R$ 186 milhões – 
deve ser inaugurado no início de 2011. 
Na área cultural, o local reúne charmosas salas de cinemas, teatros, 
biblioteca e até a praça Luís Carlos Paraná com duas esculturas do 
artista plástico italiano Galileo Emendabili (1898-1974). No quesito 
qualidade de vida, o Parque do Povo representa um grande trunfo. 
Com cerca de 112 mil m2, é perfeito para se praticar esportes ao ar 
livre. Outro agradável programa é andar pela Rua João Cachoeira, um 
dos mais tradicionais centros de compras da capital. Em breve, essa 
via vai receber o título de 100% ecológica. Porém, um dos pontos 
fortes da localidade é a alta concentração de bons restaurantes, com 
culinária cosmopolita. É lá que está, por exemplo, a única filial no 
mundo da hamburgueria nova-iorquina P.J. Clarke’s. 
Apesar de o lado urbano e sofisticado ser predominante, o  
grande charme do Itaim é não ter perdido o clima pacato de  
seus primórdios. Uma prova disso são as diversas ruas arborizadas  
e as lojinhas charmosas.

Rua João 
Cachoeira: 
tradicional centro 
de compras
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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 
7.500 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, 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 mais de 150 canteiros 
de obras em andamento em 17 estados e 55 cidades 
brasileiras, além de Buenos Aires, na Argentina, e 
a ENTREGA de mais de 26 mil lares, 50 mil clientes 
conquistados e a ética como valor inquestionável.

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

*por valor de mercadoVista aérea do bairro Itaim Bibi
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10
Conheça a história do bairro famoso pela agitada vida 
noturna e pelos centros comerciais, que se tornou um dos 
mais nobres da zona oeste de São Paulo, sem nunca ter 
perdido o clima de cidade do interior da época de sua 
fundação, no início do século passado

PoPulação 81.730
área 9,98 km2

origem do bairro
Se hoje o Itaim Bibi é sinônimo 
de sofisticação e ostenta lojas 
e restaurantes badalados, além 
de sedes de multinacionais e 
empresas, não faz tanto tempo 
que suas movimentadas avenidas 
abrigavam hortas e campos para 
caça e pesca. Antiga chácara 
da família do general José 
Vieira Couto de Magalhães, a 
região começou a ser ocupada 
no final do século 19, à época 
uma área insalubre e inundável. 
Apesar disso, as dezenas de 
árvores frutíferas – goiabeiras e 
jabuticabeiras – eram atrativos 
que fizeram o médico Leopoldo 
Couto de Magalhães, irmão de 

itaim bibi

depois da década de 1950 
que as chácaras e os sítios 
começaram a ser substituídos 
por ruas urbanizadas  
e largas avenidas. 
Um marco importante que 
deu início ao período de 
rápido crescimento do  
lugar foi a inauguração  
da avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek,na 
década de 1970.
Hoje, o Itaim Bibi é 
considerado um bairro nobre, 
mas não perdeu o charme 
do passado. Prova disso 
são as vilas e quitandas que 
convivem em pé de igualdade 
com os edifícios de padrão 
sofisticado e restaurantes 
dedicados à alta gastronomia.

José, fixar residência por lá, em 
1907 – mais especificamente na 
atual Casa Bandeirista, antiga 
sede da chamada Chácara Itahy 
(em tupi-guarani, itahy significa 
pedra pequena).
Quando Leopoldo morreu, as 
terras passaram a ser cuidadas 
pelos herdeiros – entre eles, 
Leopoldo Couto de Magalhães 
Júnior, o “Bibi”. O loteamento 
do local começou a ser feito 
pelo filho dele, Arnaldo Couto 
de Magalhães. Os primeiros 
terrenos foram vendidos para 
imigrantes italianos. Oficialmente, 
o subdistrito do Itaim Bibi nasceu 
em 1934, ao ser aprovada a Lei nº 
6.731, de 4 de outubro do mesmo 
ano, quando deixou de pertencer 
ao bairro de Pinheiros. Porém, só 

razÕeS Para viver no 1. loCalização
Encravado na zona oeste da 
capital, o Itaim Bibi tem como 
vizinhos os bairros da Vila Olímpia, 
Pinheiros e Jardim Europa. A 
região dispõe de fácil acesso 
pelas avenidas das Nações 
Unidas (marginal Pinheiros), 
Brig. Faria Lima, Pres. Juscelino 
Kubitschek, Nove de Julho, 
Cidade Jardim e São Gabriel. 

2. CentroS ComerCiaiS
Um dos mais tradicionais centros 
de compras de São Paulo 
fica na rua João Cachoeira. 
A via acolhe cerca de 120 
lojas com destaque para as 
butiques de moda masculina e 
feminina. Há seis anos, graças 
à parceria entre a Prefeitura 
e a Associação dos Lojistas, 
a João Cachoeira recebeu 
nova paginação. As calçadas, 
alargadas, ganharam bancos 
de madeira, e, também, árvores 

Revitalizada, a rua João Cachoeira é 
um tradicional centro de compras
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francesa, japonesa e até 
peruana. Para um jantar 
dedicado à clássica cozinha 
francesa, o restaurante 
Freddy (R. Pedroso Alvarenga, 
1.170, tel. 3167-0977, www.
restaurantefreddy.com.br) figura 
como excelente sugestão. Entre 
os italianos, o Pomodori (R. Dr. 
Renato Paes de Barros, 534, 
tel. 3168-3123, www.pomodori.
com.br), o Due Cuochi (R. 
Manuel Guedes, 103, tel. 3078-
8092, www.duecuochi.com.
br) e o BottaGallo (R. Jesuíno 
Arruda, 520, tel. 3078-2858) são 
especiais. Já os comensais com 

paladar  simpático à comida 
japonesa podem escolher entre 
os badalados Jam Warehouse e 
Shimo. Quem preferir descobrir 
os sabores da cozinha peruana, 
o La Mar Cebicheria é a opção 
certa (ver mais na pág. 24). 

4. biblioteCa 
Situada em uma pacata rua 
arborizada, a Biblioteca Anne 
Frank (R. Cojuba, 45) possui um 
acervo com 37 mil exemplares 
divididos entre livros didáticos, 
biografias, artes, quadrinhos, 
mangás e enciclopédias, além de 
jornais e revistas. Destaque para 
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foram plantadas e a fiação, 
aterrada. Outro importante ponto 
comercial é o Brascan Open 
Mall (R. Joaquim Floriano, 466, 
www.brascanopenmall.com.
br). Inaugurado em setembro de 
2003, reúne vinte lojas e uma 
aprazível praça de alimentação 
com variados restaurantes – 
Galeto’s, bares da categoria 
da cervejaria Braugarten – e 
cafeterias como o Starbucks e o 
Fran’s Café. O espaço é equipado 
com bancos de madeira, lago 

A biblioteca Anne 
Frank tem um acervo 
diversificado  

Brascan Open 
Mall tem 

restaurantes 
variados

artificial e playground. Nos finais 
de semana, recreadores ajudam 
a entreter a garotada. Ali está 
hasteada a bandeira oficial do 
Itaim Bibi, que virou símbolo  
do bairro por meio do decreto 
de lei 15.013/01, da Câmara 
Municipal de São Paulo. 

3. Culinária 
CoSmoPolita
Em quase todos os quarteirões 
da região é possível degustar 
o melhor da culinária italiana, 
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a colorida sala infantil equipada 
com pufes, mesas e cadeiras 
pequeninas. Ainda há uma 
varanda, lugar agradável para se 
ler sob a sombra de abacateiros. 
Na entrada da biblioteca, árvores 
estão catalogadas com o nome 
científico e o popular. Por lá se 
encontram pau-de-ferro,  
pingo-d’ouro e pata-de-vaca. 

5. árvoreS 
identiFiCadaS
Desde 2007, as árvores das 
calçadas e praças de algumas 

das principais ruas do Itaim 
Bibi receberam placas com 
informações sobre gênero, 
espécie, origem e nomes 
científico e popular. O trabalho 
é parte do projeto O Verde do 
Itaim, parceria entre o grupo 
de memórias do Itaim (www.
memoriasdoitaim.com.br) e os 
professores e alunos do Instituto 
de Botânica da USP. Na rua 
Horácio Lafer, por exemplo, 
se caminha sob a sombra de 
jacarandás, pau-ferro e ipês-
amarelos. Já na rua Leopoldo 

Couto de Magalhães Jr., a 
frondosa pata-de-vaca e o ipê-
roxo são muito apreciados. 

6. agito noturno
O bairro reúne badalados clubes 
noturnos que atraem o público 
jovem da capital. A Disco tem 
uma década de sucesso ao som  
de música eletrônica. Já o Cafe 
de la Musique (Av. Juscelino 
Kubitschek, 1.400, tel. 3073-1582, 
www.cafedelamusique.com.br) 
faz o estilo dining club, onde os 
boêmios podem jantar e esticar 
a noite na pista. A novidade 

da região é a Pink Elephant, 
dedicada à música house (ver 
mais na pág. 33). 

7. muSeu a CÉu aberto  
A bem cuidada praça Luís Carlos 
Paraná, na esquina entre a rua 
Amauri e a av. Brigadeiro Faria 
Lima, abriga as obras Musa da 
Escultura e Musa da Engenharia. 
As duas peças de bronze foram 
criadas pelo artista italiano Galileo 
Emendabili, que também é autor 
do monumento Obelisco Mausoléu 
ao Soldado Constitucionalista, no 
Parque do Ibirapuera.

As esculturas em  
bronze enfeitam a praça 
Luís Carlos Paraná

Várias ruas 
do bairro 

têm  árvores 
identificadas 
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8. PatrimÔnio 
HiStÓriCo
tombada pelo Condephaat em 
1982, a Casa Bandeirista do Itaim 
(R. Iguatemi, 9) foi construída de 
taipa de pilão, em meados do 
século 18. Atualmente, o lugar 
está em ruínas, à espera de 
restauração. O casarão foi sede do 
velho sítio Itahy, que deu origem ao 
bairro. Nas escavações realizadas 
no terreno da casa, foram 
encontradas cerca de 18 mil peças 
de valor arqueológicos como 
moedas de 10 réis, de 1719, um 
dedal feito de cobre, entre outros 

objetos. O material está exposto 
no setor de arqueologia do Museu 
Paulista, o Museu do Ipiranga.

9. Cultura
O grupo de teatro Vento Forte 
– que tem 35 anos e foi criado 
pelo polonês Ilo Krugli – está há 
29 anos instalado em um anexo 
ao Parque do Povo (ver mais na 
pág. 53). A trupe já apresentou 
mais de 30 espetáculos e ostenta 
prêmios do teatro brasileiro, 
tais como Mambembe, APCA e 
Shell. Por lá acontecem shows de 
bonecos, brincadeiras além de 
música e dança.

10. Qualidade de vida
O Parque do Povo (ver mais 
na pág. 32) é um oásis de 
tranquilidade em meio à 
efervescência do bairro. Com 122 
mil m2, conta com trilhas para 
uma boa caminhada a pé ou de 
bicicleta. Ali foram plantadas 
cerca de 700 árvores de diversas 
espécies. De quebra, a região 
é muito bem abastecida de 
academias de ginástica e centros 
esportivos.

Antigo espaço do grupo Vento Forte, que fez história no  teatro paulista

Parque do Povo:  
lazer para toda a família 
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jk iguatemi
Orçado em R$ 186 milhões, 
o Shopping JK Iguatemi, na 
Av. Juscelino Kubitschek será 
inaugurado no início de 2011, 
com 240 lojas distribuídas em 
uma área de 32.576 m2. O novo 
centro de consumo vai dividir 

boa nova natureza 
catalogada
O projeto O Verde do Itaim será 
ampliado. A intenção é identificar 
e catalogar todas as árvores das 
ruas, parques e jardins do bairro.
 

rua 100% ecológica
A Associação dos Lojistas da 
Rua João Cachoeira prevê a 
instalação de novos jardins, 
plantio de árvores, troca de 
bancos e lixeiras, além de 
aterramento da fiação que ainda 
existe em alguns trechos da 
via. Os comerciantes também 
pretendem transformar a rua em 
um pólo cultural, com exposições 

de fotos e lazer nos finais de 
semana. Outra novidade é a 
proposta de transformar o local 
na primeira rua comercial 100% 
ecológica da cidade. Uma das 
medidas é abolir embalagens e 
sacolas plásticas das lojas.
 

vizinhança 
repaginada
O Largo da Batata, em 
Pinheiros, passa por uma 
reformulação urbana. O lugar vai 
virar uma esplanada, com ruas 
mais amplas, fiação aterrada e 
uma praça de 3 mil m2. O local 
também abrigará a estação de 
metrô Faria Lima.

um novo shopping e um projeto de transformar a rua joão 
cachoeira no primeiro endereço comercial 100% ecológico 
são algumas das melhorias previstas para o bairro

Previsto para 
inaugurar  

em 2011, o  
JK Iguatemi 

terá cerca  
de 140 lojas
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a atenção da seleta clientela 
acostumada a compras e lazer 
nos shoppings Cidade Jardim, 
Iguatemi e na villa daslu (ver 
mais na pág. 30). detalhe: o 
prédio será planejado com 
captação de luz natural nos 
corredores.
 

A nova 
linha de 
metrô no 
Largo da 
Batata vai 
facilitar o 
acesso ao 
bairro
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a cara do bairro
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paixão  
em comum

os empresários Hugo cabral 
Filho, 50 anos, e Luciana 
catão, 29, compartilham 
algumas preferências e 
histórias de vida. ambos 
nasceram, cresceram e vivem 
no itaim Bibi – e cada dia são 
mais apaixonados pelo bairro. 
enquanto Hugo representa o 
passado, com o seu botequim, 
onde um dia foi o comércio 
de secos e molhados do avô 
português, a designer de joias 
Luciana é o retrato fiel  
do novo perfil da região
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Hugo Cabral Filho pilota o 
botequim que leva o seu nome 

com muita dedicação. Afinal, 
trata-se do estabelecimento 
mais antigo em atividade do 
Itaim Bibi (fundado em 1927 

pelo avô, o português Marcelino 
Cabral, como empório de secos 

e molhados). O bar preserva 
objetos de época, como 

gravadores portáteis, projetores 
de cinema e outras peças 
dignas de um antiquário.

Qual é a sua ligação  
com o bairro?
A minha família sempre viveu 
aqui. Em 1927, meu avô 
comprou o lote e montou um 
empório de secos e molhados 
na casa onde hoje funciona 
o bar. O meu pai aprendeu a 
nadar no rio Pinheiros. Vivo  
há 50 anos no Itaim Bibi.
 
Onde você brincava  
na infância?
Antigamente, a região  
era mais simples e as pessoas 
se conheciam. Eu gostava de 
pegar frutas nas árvores do  
sítio Itaim e jogar futebol na  
rua ou nos campos de várzea 
onde atualmente fica o  
Parque do Povo.
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Hugo recomenda os 
drinques feitos de frutas  

do Mestre das Batidas 

para passear
As melhores opções 
são o Parque do Povo 
(ver mais na pág. 32), a 
Biblioteca Anne frank 
(ver mais na pág. 11) e o 
teatro Juca Chaves (ver 
mais na pág. 33).

para BeBer
Ele sugere o tradicional 
bar Mestres das Batidas 
(r. Clodomiro Amazonas, 
440, tel. 3168-7418), do 
português Armando 
Carvalho Barros, que 
prepara drinques com 
frutas naturais.

Hugo 
recomenda

O que acha do bairro hoje?
Aqui as ruas são planas, bem 
cuidadas, limpas e arborizadas. 
Gosto de manter os velhos 
costumes. Quando muda um 
vizinho, faço questão de dar as 
boas-vindas. trata-se de um 
bairro familiar, de paz.
 

O que este lugar  
representa para você?
Aqui eu nasci, cresci e fiz 
minhas amizades. Vivo feliz! 
Este bairro tem a minha energia. 
não tenho a menor necessidade 
ou vontade de me mudar. Este é 
o meu lugar.
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a cara do bairro
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Luciana recomenda

para COMer
O restaurante ritz (ver mais pág. 
25)), para uma refeição badalada. 
de sobremesa, os alfajores do 
Havanna Café (r. dr. Mário 
ferraz, 479, tel. 7028-6339,  
www.havanna.com.br).

Formada em publicidade, a 
paulistana Luciana Catão 

fabricava bijuterias nas horas 
vagas. Quando perdeu o 

emprego, resolveu fazer do 
hobby uma profissão e passou 
a vender suas criações para as 

amigas. Como o negócio deu 
certo, em 2003 abriu a própria 

marca e hoje comercializa seus 
acessórios em uma casa que 

funciona como loja e ateliê, na 
rua Jesuíno Arruda.

Qual é sua relação com  
a região?
É de amor. Minha história de 
vida está ligada ao bairro. Sou 
nascida e criada no Itaim Bibi.  
fui batizada na igreja São 
Gabriel, estudei no Pueri domus, 
moro e trabalho aqui. não troco o 
bairro por nenhum outro.
 
Como era o Itaim na  
sua infância?
tinha muitas casas residenciais, 
com clima de cidade do interior. 
Adorava ir à banca de jornal. f
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O bairro serve de inspiração  
para seu trabalho?
A maioria dos meus clientes são 
moradores da região. Crio minhas peças 
pensando no estilo moderno das pessoas.

 
O que você mais gosta  
no bairro?
O fato de ter tudo perto.  
dá para ir a restaurantes,  
bares e visitar lojas a pé.

para COMprar
Luciana indica a loja de 
calçados e acessórios 
Emporio naka (r. João 
Cachoeira, 1.155, tel.  
3842-6048, www.
emporionaka.com.br).
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 RestauRantes 

L’entReCÔte De Ma tante
R. Dr. Mario Ferraz, 17, tel. 3034-5324,  
www.bistroentrecote.com 

Inaugurado ano passado pelo 
padeiro francês Olivier Anquier, 
o bistrô serve um único prato – 
um contrafilé com batatas fritas, 
preparado, como diz o nome, 
seguindo uma receita de uma tia de 
Anquier.  

Ritz
R. Jerônimo da Veiga, 141, tel. 3079-2725

Tão badalada e movimentada 
quanto à matriz na Alameda  
Franca, nos Jardins. Confira a 
porção de mini-hambúrgueres, 
maior sucesso do lugar. 

La VeCChia CuCina
R. Pedroso Alvarenga, 1.088, tel. 
3079-7115, www.sergioarno.com.br

O restaurante do chefe de cozinha 
Sérgio Arno é dedicado à clássica 
culinária italiana. Aos domingos, 
almoços com piano bar.

tRinDaDe 
R. Amauri, 328, tel. 3079-4819, www.
restaurantetrindade.com 

Comandado pelos mesmos donos 
do A Bela Sintra, este restaurante 
tem pratos típicos da cozinha 
portuguesa, mas a preços um pouco 
mais acessíveis.  O bacalhau aparece 
no cardápio em sete versões – como, 

por exemplo, o  Bacalhau à Proença, 
com uma posta grelhada servida 
com cebola, alho, ovo, batata assada 
e grão de bico.

eñe
R. Dr. Mário Ferraz, 213. tel. 3816-
4333, www.enerestaurante.com.br 

O restaurante dos gêmeos Sérgio 
e Javier Torres é especializado 
na moderna culinária espanhola, 
com foco em pratos típicos da 
Catalunha. Da cozinha saem boas 
opções de tapas e o lomo de 
corvina ao perfume de ervas.

JaM WaRehouse
R. Lopes Neto, 308, tel. 3079-4259, 
www.jamwarehouse.com.br  

Com ambiente em estilo praiano 
e música ao vivo, o badalado 
restaurante de culinária japonesa 
atrai especialmente o público jovem.
 
 CoMiDinhas 

haMbuRgueRia naCionaL
R. Leopoldo Couto de Magalhães 
Jr., 822, tel. 3073-0428, www.
hamburguerianacional.com.br  

Comandada pelo premiado chef 
Jun Sakamoto, a casa serve um 
famoso cheeseburguer preparado 
com queijo mussarela, cheddar, 
queijo branco, suíço ou  
gorgonzola, acompanhado de  
uma porção de batatas fritas.

Nova York é aqui
A única filial do mundo da hamburgueria nova-iorquina P.J. Clarke’s está 
no Itaim Bibi. Os detalhes da decoração e do cardápio foram seguidos à 
risca pela casa paulistana, a começar pelas mesinhas forradas com toalha 
xadrez, fotos de celebridades e até os mictórios de louça altos com apoio 
para os cotovelos. Destaque para o hambúrguer The Cadillac, que leva 200 
gramas de carne, queijo cheddar, bacon, alface e tomate. 

P.J. CLaRke’s  R. Dr. Mário Ferraz, 568, tel. 3078-2965, www.pjclarkes.com.br 
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por deNtro  
do grão
Com um característico prédio  
no formato de um grão de café,   
projetado pelo escritório Ceragini 
Farné Guardado Design, a casa já é 
uma marca na paisagem da avenida 
faria Lima. Apesar do salão amplo 
e dos detalhes, como a passarela 
que conta a história do produto, 

conforme se caminha sobre ela, os pontos altos estão mesmo no cardápio, com 
variados tipos de grãos e versões quentes e geladas da bebida. 

oCtaVio Café Av. Brig. Faria Lima, 2.996, tel. 3074-0110, www.octaviocafe.com.br

Comer
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kebabeRia
R. Joaquim Floriano, 179, tel.  
3071-0267, www.kebaberia.com.br

O kebab – feito no pãozinho pitta,  
com carne de cordeiro– é preparado 
na chapa e vem à mesa acompanhado 
de molhos, entre os quais, o tahine 
e o de mel com mostarda.

neW Dog
R. Joaquim Floriano, 254, tel.  
3168-7899, www.newdog.com.br

Há 43 anos, lanches como 
cachorro-quente e cheese salada 
abastecem os notívagos.

MatRiz haMbuRgueRia
R. Dr. Mário Ferraz, 404, tel. 3167-0678, 
www.matrizhamburgueria.com.br

A hamburgueria tem decoração 
clean e uma agradável varanda.  
O sucesso da casa é o Pic 
Iguatemi, feito no pão ciabatta 
redondo, que leva hambúrguer 
de picanha, queijo prato, molho 
barbecue e bacon em tirinhas.

fina fatia
R. João Cachoeira, 1.198, tel.  
3845-4288, www.finafatia.com.br

Aberta em 1998, a doceria prepara 
bolos macios e bastante recheados. 
Destaque para o Chocomax, feito 
com pão-de-ló de chocolate, 
brigadeiro, creme de trufas com gotas 
de chocolate, coberto com mousse 
e hot fudge. O estabelecimento 

também prepara kits para festas com 
bolo, salgados e docinhos.

Joakin’s
R. Joaquim Floriano, 163,  
tel. 3168-0030, www.joakins.com.br  

O nome foi dado em homenagem à 
rua onde a tradicional hamburgueria 
está instalada desde 1965. Nos 
finais de semana, a moçada que sai 
das baladas costuma lotar o salão 
até altas horas. Do cardápio, vale  
provar o cheese-bacon-salada ou  
o beirute, que faz boa dobradinha 
com os milk-shakes. 
 
 Café 

CoMPagnia DeL  
Caffè by suPLiCy
R. Joaquim Floriano, 667, tel. 4115-1067 

Com matriz na região central da 
cidade, a cafeteria investe em grãos 
do Suplicy Cafés. O expresso e a 
mocha (com chocolate, caramelo, 
leite vaporizado e chantilly) são os 
mais pedidos.
 
 hoRtifRuti 

natuRaL Da teRRa
R. João Cachoeira,1.351, tel. 3018-
7747, www.naturaldaterra.com.br  

A unidade do Itaim Bibi, inaugurada 
há cinco anos, é uma espécie de 
feira chique. Ali se encontram frutas, 
legumes e verduras fresquinhas. 

Também há um açougue, uma 
peixaria e uma adega.

 PaDaRia 

saint geRMain
R. Manoel Guedes, 110, tel. 3167-

5400, www.saintgermain.com.br 

Tem uma boa variedade de pães 
e quitutes primorosos. Lá são 
servidos sonhos recheados com 
doce de leite, creme ou goiabada.

 PizzaRia 

a taL Da Pizza
R. Dr. Mário Ferraz, 351, tel. 3079-
3609, www.ataldapizza.com.br

A casa segue as receitas da 
matriz, na Granja Viana, conhecida 
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por trabalhar sem serviço e pela 
informalidade, onde os clientes 
pegam as bebidas direto nas 
geladeiras. A pizza que leva o nome 
do lugar é famosa. 

 suCos 

MaDuReiRa suCos
R. João Cachoeira, 217, tel. 3078-
7367, www.madureirasucos.com.br

Bem ao estilo das lojas de suco 
cariocas, tem quase 60 versões, 
preparadas com duas, três ou até 
quatro frutas frescas. Combinações 
como tangerina, cenoura, mamão 
e banana ou abacaxi, uva roxa e 
água-de-coco são algumas das 
opções. Ainda há um bom açaí e 
sanduíches naturais.



beber
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 Happy Hour 

Wall Street Bar
R. Jerônimo da Veiga,149, tel. 3873-
6922, www.wallstretbar.com.br  

Inspirado na bolsa de valores de 
Nova York, o destaque desse bar 
é um sistema que faz o preço das 
bebidas oscilarem conforme o 
volume de vendas. Na entrada, 
a réplica do touro de Wall Street 
contribui para ressaltar o clima de 
pregão da bolsa. No piso superior, 
uma mesa de sinuca é a atração.

Boteco São Bento
R. Leopoldo Couto Magalhães, 474, 
tel. 3079-3650,  
www.botecosaobento.com.br  

O pé-direito alto e o teto retrátil 
garantem o clima arejado da 
filial do bar homônimo da Vila 
Madalena. Não bastasse o frescor 
dos ambientes cobertos, tem ainda 
um aprazível jardim com uma 
jabuticabeira e um ipê.
 
 VariadoS 

Botequim do Hugo
R. Pedroso Alvarenga, 1.014, tel. 3079-
6090, www.botequimdohugo.com.br  

Há 63 anos, Hugo Cabral cuida do 
empório de secos e molhados de 
seu avô. Curiosos objetos de época 
– gravador portátil, projetor de 
cinema e antigas latas de cerveja – 
enfeitam o lugar.

cooBee
Av. Juscelino Kubitschek, 165,  
tel. 3045-1560, www.coobee.com.br  

Decorado com grafites nas paredes 

e móveis com visual moderno, 

o bar serve drinques como o 

cosmopolitan e o veneziano (feito 

com espumante, laranja e água 

com gás). Na cozinha, os bolinhos 

de carne oriental são um sucesso.

eSpírito Santo
Av. Horácio Lafer, 634, tel. 3078-7748, 
www.barespiritosanto.com.br

O estilo lembra os botecos de 

Lisboa, com móveis de madeira 

escura e muitos quadros nas 

paredes. Recomenda-se: o prato 

de batatas cortadas em rodelas 

e fritas com a casca e a sardinha 

assada no forno.

Bardot Boteco BiStrô
R. Clodomiro Amazonas, 260, tel. 
3071-2968, www.botecobardot.com.br

O bar recebe público jovem,  

bem produzido e aberto ao flerte. O 

ambiente é do tipo rústico-chique, 

com paredes de tijolos aparentes 

e madeira envelhecida. Há até 

um elevador que liga o salão ao 

mezanino. O cardápio da casa 

lista receitas típicas de boteco em 

versões sofisticadas. Uma delas é 

a porção de bolinho de arroz preto 

com queijo roquefort.

Escondidinho
O espaço segue o conceito dos speakeasy, 
espécie de bares clandestinos que 
funcionavam nos Estados Unidos no período 
da Lei Seca, entre 1920 e 1932. Com 
iluminação baixa, poltronas de couro e paredes 
com tijolos aparentes, o ambiente sóbrio do 
MyNY Bar contrasta com a música alta e uma 
área externa grafitada, que simula um beco 
nova-iorquino. Quem quiser pode observar 
o preparo dos drinques clássicos, como, por 
exemplo, o mojito e o Manhattan no balcão. 

mynyBar R. Pedroso Alvarenga, 1.285,  
tel. 3071-1166, www.mynybar.com.br 
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 Roupas e acessóRios  

Huis cLos
Rua Dr. Mário Ferraz, 538, tel. 3168-
2396, www.huisclos.com.br 

Uma das quatro lojas em São  
Paulo da marca criada pela estilista 
Clô Orozco, hoje comandada 
por sua antiga assistente, Sara 
Kawasaki, está muito bem 
localizada. As peças da coleção 
seguem um estilo chique-cabeça.

GRifes stock
R. Bandeira Paulista, 1.020, tel.  
3848-9528, www.grifesstock.com.br 

A loja é um mix de ponta de 
estoque e brechó de marcas 
famosas. Lá, é possível encontrar 
vestidos, blusas, jeans, sapatos e 
bolsas femininas de marcas como 
Prada, Triton, Le Lis Blanc, Forum, 
Equatore, Diesel e Ellus.

aLóR
R. Dr. Mário Ferraz, 479,  
tel. 3063-5057, www.alor.com.br  

De estilo beachwear, o espaço 
pertence à modelo Mariana 
Weickert e à estilista Francine 
Taulois. Além de biquínis, maiôs 
e saídas de praia, há também 
produtos da grife John John,  
como shorts e saias.

HeLena Mottin
R. Mário Ferraz, 571, tel. 3078-7910, 
www.helenamottin.com.br  

Há mais de trinta anos a loja  
está instalada no Itaim Bibi.  
Os vestidos longos para festa e 
outros casuais, além de sapatos  
e acessórios, fazem sucesso. Essa 
é a representante oficial da grife 
americana St. Johns no Brasil, 
que fabrica alguns jeans com 
acabamentos banhados a ouro. 

 
 LivRaRia 

LivRaRia da viLa
R Mário Ferraz, 414, tel. 3073-0513, 
www.livrariadavila.com.br  

A Livraria da Vila do Itaim (outras 
unidades na Vila Madalena, Jardins 
e no Shopping Cidade Jardim), 
dispõe de um grande acervo, 
com destaque para livros de 
arte, biografias e quadrinhos. Na 
entrada, há um café, e, no fundo, 
poltronas para leituras rápidas.
 
 cRiança 

soRRiso de Gato
R. Miguel Calfat, 295, tel. 3044-1614, 
www.sorrisodegato.com.br  

A decoração colorida do lugar foi 
inspirada no clássico infantil Alice no 
País da Maravilhas, de Lewis Carroll. 
Roupas, livros, CDs, brinquedos 
educativos, objetos de decoração, 
pijamas e fantasias para crianças de 
até sete anos são as atrações.

ÁREA VIP
Inaugurado em 2005, a Villa Daslu 
é o paraíso do luxo do Brasil. Ali 
estão cerca de 120 marcas, além 
de restaurantes, bares, salão de 
beleza, spa e um incrível terraço. 
Logo no piso térreo, despontam 
as sofisticadas Louis Vuitton, 
Prada, Gucci e Dolce&Gabbana. 
O primeiro andar é dedicado às 
mulheres, que podem experimentar 
as roupas nos corredores (a 
entrada de homens é proibida). No 
entanto, o público masculino tem 
vez no segundo pavimento, onde 
se concentram as grifes Ricardo 
Almeida e Ermenegildo Zenga, 
entre outras. A ala das crianças fica 
no terceiro piso. Destaque para as 
lojas Daslu Bebê e Baby Dior.

viLLa dasLu Av. Chedid Jafet, 131, 
tel. 3841-4000, www.daslu.com.br
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Cinturão Verde
O Parque do Povo é perfeito para se praticar esportes ao ar livre, fazer um 
passeio com as crianças, ou, simplesmente, relaxar. Com 112 mil m2, tem 
trilhas de piso liso, ideal para andar de bicicleta, caminhar ou correr. Há, 
também, três quadras poliesportivas e academia para a terceira idade, 
com aparelhos modernos, simulador de caminhada, além de área para 
alongamentos. Para deixar o lugar bem mais verde, foram plantadas cerca 
de 700 árvores com espécies frutíferas, aromáticas e medicinais, mas que 
ainda não passam de simples arbustos. 

Parque do Povo Av. Henrique Chamma, s/nº, 7h/19h

diversão & arte
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 cinemas 

cine uoL Lumière
R. Joaquim Floriano, 339,  
tel. 3071-4418, www.cine.uol.com.br

Em 2007, as duas salas do antigo 
Lumière passaram por uma 
reforma projetada pelo arquiteto 
Ruy Ohtake. Rebatizado de Cine 
UOL Lumière, o cinema ganhou 
um cyber café, com acesso a 
internet grátis. Nas salas, foram 
instalados novos equipamentos de 
som e de projeção e poltronas mais 
confortáveis.

KinoPLex itaim
R. Joaquim Floriano, 466,  
tel. 3131-2006, www.kinoplex.com.br  

Apesar do acesso pela rua, o  
cinema tem a modernidade típica 
da dos shoppings. As seis salas 
possuem sistema de som com 
certificado THX  (padrão de qualidade 
inventado pelo cineasta George 
Lucas)  e poltronas numeradas. 
 
 teatro 

teatro Juca chaves
R. João Cachoeira, 899, tel. 3073-
0044, www.teatrojucachaves.com.br 

O teatro do cantor e compositor 
Juca Chaves fica no primeiro piso 
do Hipermercado Extra. O local 
recebe espetáculos para adultos e 
crianças. E o hall pode ser alugado 
para festas infantis.

 casas noturnas 

disco
R. Professor Atílio Innocenti, 160, tel. 
3078- 0404, www.clubdisco.com.br

Há dez anos, a tradicional casa 
noturna recepciona um público 
abastado que faz filas na porta  
para agitar ao som de DJs de 
música eletrônica. 

PinK eLePhant
R. Gumercindo Saraiva, 289  
(Edifício Dacon), tel. 2769-2003,  
www.pinkelephantclub.com.br 

Essa é a filial paulistana da balada 
nova-iorquina. A decoração 
segue o estilo da matriz, com 
sofás arredondados em que as 
pessoas sobem para dançar. 
No banheiro feminino, as moças 
retocam a maquiagem com equipe 
profissional. A música eletrônica é 
o som da pista de dança. 

 Passeio 

cicLo faixa
Aos domingos, das 7h às 14h, os 
ciclistas podem pedalar em faixas 
exclusivas nas ruas do Itaim Bibi. 
É o projeto Ciclofaixa, que liga o 
Parque do Povo ao Parque das 
Bicicletas, no Ibirapuera. São cinco 
km de extensão pelas avenidas 
Presidente Juscelino Kubitschek, 
Brigadeiro Faria Lima, Hélio 
Pellegrino e República do Líbano.f
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SALÃO DE BELEZA 

ENJOY HAIR & BODY
Rua Benedito Lapin, 200, tel. 2306-
8478, www.enjoystudio.com.br   

este salão, na esquina da rua 
bandeira paulista, é uma boa 
escolha tanto para os cuidados do 
dia a dia quanto para massagens 
relaxantes e tratamentos de 
drenagem linfática.

 AcADEmIAS 

cuRvES
R. João Cachoeira,666, tel. 3037-1516, 
www.curves.com.br 

exclusiva para mulheres, trata-se 
de uma das maiores franquias de 
fitness do mundo, com cerca de 10 
mil unidades em diversos países. 
No cardápio, programas focados 
na saúde, na qualidade de vida  
e no emagrecimento.

PILAtES StuDIO FIt
R. Tabapuã, 1.128, Itaim Bibi, tel. 
3168-2100, www.pilatesstudio.com.br  

instalado dentro da academia 4fit. 
as aulas de pilates são realizadas 
em turmas de até cinco alunos.  
a academia tem piso quente  
de madeira, luzes indiretas  
e ar condicionado.

PLAY tENNIS
R. Leopoldo Couto Magalhães  
Jr., 1.047, tel. 3078-7030,  
www.playtennis.com.br  

São seis quadras de tênis (três 
abertas e três cobertas), além 
de uma específica para a prática 
de squash. por lá, os tenistas 
amadores podem, também, 
locar as quadras ou contratar 
professores particulares para 
aprimorar as sacadas.
 
 HOSPItAIS 

cLíNIcA BANDEIRA PAuLIStA
R. Bandeira Paulista, 1.182,  
tel. 3848-0416

o pronto-socorro pediátrico 
fica em frente ao Hospital São 
luiz e atende desde recém-
-nascidos a adolescentes. 
entre as especialidades estão 
pediatria, cardiologista, ortopedia, 
oftalmologia, entre outras.  

HOSPItAL E mAtERNIDADE  
SÃO LuIZ
R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 
95, tel. 3040-1100, www.saoluiz.com.br

Inaugurado em 1938, como 
policlínica, o São luiz é hoje uma 
rede com três unidades hospitalares. 
a maternidade, considerada 
referência, foi a primeira a 
implementar o conceito de hotelaria 
hospitalar no país, e trata a gestante 
de modo especial. ambiente com 
berçários setoriais (por andar), suítes 
para parto natural, leitos de semi-
internação e de terapia intensiva.

A mArcA 
do rei
a primeira academia da 
franquia do craque pelé 
conta com uma infraestrutura 
impecável. No piso superior 
estão os aparelhos de 
ginástica e as salas para 
aulas de alongamentos, 
boxe e spinning. também há 
um mezanino com esteiras, 
bicicletas ergométricas 
e equipamentos de 
musculação. Destaque para 
programas de atividades 
externas, como, por exemplo, 
o pelé club running, com 
treinamentos de corrida em 
parques da cidade.

PELé cLuB R. Leopoldo 
Couto de Magalhães, 500, 
tel. 3167-3344,  
www.peleclub.com.br   
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 IdIomas 

Cultura Inglesa
R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 
718, tel. 3168-9800,  
www.culturainglesasp.com.br  

Uma das maiores redes de  
escolas de inglês não-franqueadas 
do país, com 30 unidades 
espalhadas pelo estado. Há opções 
de cursos em diferentes níveis para 
adultos e crianças. São 16 salas  
de aula, além de espaços culturais 
e de multimídia. 

FIsk
R. João Cachoeira, 775,  
tel. 3078-6918, www.fisk.com.br   

A escola oferece cursos de  
inglês e espanhol para adultos  
e crianças a partir de quatro anos, 
do básico ao avançado.

 esColas 

ColégIo domus sapIentIae
R. Bandeira Paulista, 1.108. tel. 3849-
1777, www.domussapientiae.com.br  

São duas unidades no bairro. Na 
Bandeira Paulista estão os alunos 
de berçário, educação infantil e 
ensino fundamental, do 1º ao 5º 
ano. Na Dr. Eduardo de Souza 
Aranha estudam os alunos do 6º ao 
9º ano do ensino fundamental. As 
aulas acontecem nos períodos da 
manhã, tarde ou integral – da 7h às 

19h. Neste último, os alunos  
participam do projeto integral 
bilíngue (English way), do berçário 
ao ensino fundamental.

puerI domos
R. Itacema, 214, tel. 3078-6999,  
www.pueridomos.br  

Fundado em 1966, o Pueri  

Domus conta com cerca de três 

mil alunos. A unidade do Itaim Bibi 

oferece aulas do mini-maternal 

(crianças a partir de 1 ano) ao 

ensino médio. As salas de aula 

são climatizadas, com lousas 

eletrônicas (ensino fundamental  

e médio). Os estudantes do  

ensino fundamental acompanham 

as aulas com laptops.
  
 unIversIdade 

Fmu Campus ItaIm BIBI
R. Iguatemi, 306, tel. 3079-4397,  
www.fmu.com.br  

Fundada em 1968, a FMU 
(Faculdades Metropolitanas Unidas)  
tem 65 cursos de graduação  
e 77 tecnológicos, além 
de programas de extensão 
universitária, pós-graduação e 
MBAs em sete campus na capital. 
A do Itaim Bibi abriga os cursos 
de administração, direito ciências 
contábeis e economia, com aulas 
matutinas e noturnas.

Mente Sã
A Casa do Saber do Itaim Bibi (há outra unidade no Shopping Cidade 
Jardim) ocupa três andares e tem a mesma entrada do prédio da Livraria 
da Vila. O local dispõe de um auditório com 70 lugares e três salas, onde 
são ministrados cursos livres nas áreas de artes plásticas, ciências sociais, 
cinema, filosofia, história, moda, música e psicologia. Os ciclos que 
abordam arte, história e filosofia são os mais procurados. No intervalo das 
aulas, vale dar uma passadinha na livraria ou no café do piso térreo.

Casa do saBer R. Mário Ferraz, 414, tel. 3707-8900, www.casadosaber.com.br 
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banho de loja
o vizinho bairro da vila olímpia 
ganhou o Shopping Center 
homônimo, o 50º da cidade, 
projetado pelo trio de arquitetos 
Sig Bergamin, Paulo Baruki e 
Júlio Neves. o imponente centro 
de compras tem seis andares 
interligados por escadas rolantes, 
187 lojas, 32 restaurantes e um 
boliche. No estacionamento, 
1.578 vagas. de quebra, conta 

loCaliZador

CENtRo

NoRtE

Sul

lEStE
oEStE

O Itaim Bibi fica na 
zona sudoeste de São 
Paulo e está a cerca 
de 10 km do centro 
da cidade. O distrito 
abrange oficialmente 
os bairros de Chácara 
Itaim, Vila Olímpia, 
Vila Funchal, Brooklin 
Novo, Brooklin 

Paulista, Jardim Edith, Cidade 
Monções, Conjunto JK, Vila Cordeiro, 
Vila Gertrudes, Vila Uberabinha.

 ArtE 

MUSEU dA CASA BrASIlEIrA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.075,  
Jd. Paulista, tel. 3032-3727,  
www.mcb.sp.gov.br  

o museu acolhe móveis e 
objetos do séculos 17 ao 21, que 
resumem a história do mobiliário 
do país. o jardim tem variadas 
espécies de árvores brasileiras.
  
 ClUBE 

ESPOrtE ClUBE PINhEIrOS
R. Angelina Maffei Vita, 493, Jd. Europa, 
tel. 3817-9700, www.ecp.org.br  

o centenário clube foi fundando 
em 1899 por Hans Nobiling, 
alemão fanático por futebol. 
a sede possui um espaço 
de 170.000 m², com jardins, 
parque aquático e uma extensa 
programação esportiva.
 
 PArqUE 

PArqUE dO IBIrAPUErA
Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, 
Ibirapuera, tel. 5574-5177

uma das maiores e mais 
importantes áreas verdes da 
capital, oferece aos visitantes 
nove quadras poliesportivas, 
ciclovia, pista de caminhada 
e até uma máquina de vapor. 

a oca, o Planetário, o MaM e 
o prédio da Bienal são outras 
atrações do parque.
 
 ShOPPING 

ShOPPING IGUAtEMI
Av. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 
tel. 3816-6116,  
www.iguatemisaopaulo.com.br  

inaugurado em 1966, o 
iguatemi é um clássico da 
cidade. São seis salas de 
cinema e 30 lojas com grifes 
internacionais como as grifes 
tiffany, Bulgari, Emporio armani, 
dolce&gabbana e louis vuitton.

com painéis que informam aos 
motoristas quantas vagas estão 
disponíveis por andar. o lugar 
abriga também as salas de 
cinema da rede Kinoplex, com 
destaque para a sala viP, com 
poltronas de couro reclináveis e 
apoio para os pés. Há, ainda, um 
teatro com 600 lugares.

ShOPPING VIlA OlíMPIA R. das 
Olimpíadas, 360, V. Olímpia, tel. 3047-
6001, www.scvilaolimpia.com.br  

nos arredores do itaim, o recém-inaugurado Shopping vila 
Olímpia é a continuação do lado mais sofisticado do bairro, 
que também conta com atrações culturais e lazer de primeira
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telefones úteis
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Bancos

• ABN Real  3742-2585

• Banco do Brasil  3502-2415

• Bradesco  3744-1755

• Caixa Econômica Federal  2147-0300

• Citibank  4009-9601

• HSBC  5105-3000

• Itaú  3003-4828

• Nossa Caixa  2193-8691

• Santander  5105-1130

• Unibanco  4004-1026

cartório

• 20º Tabelionato de Notas da 

Capital  3078-1836

Pet shoP

• Leopoldo Pet Shop  3079-7715.

• Mimos  3078-2814 

Lavanderia

• 5 à Sec  3073-1220

• Color’s Wash  3845-2801

• Dryclean  3078-9907 

• Lavanderia Itaim  3168-9322 

saúde

• Droga Raia  3071-1504

• Drogaria Onofre  3168-6360.

• Drogaria São Paulo  3167-0224 

• Drogasil  3071-2413.

• DV Drogaverde  3078-0974 

• Clínica Bandeira Paulista (Pronto 

Socorro Pediátrico)  3848-0955 

• Hospital e Maternidade  

São Luiz 3040-1100

suPermercado

Extra Itaim Bibi  3047-0100 

táxi

• Táxi Alvorada  3846-0722 

• Táxi Eduardo de Souza  

Aranha  3842-7382 

• Táxi JK Tower  3073-1415

• Táxi João Cachoeira  3167-0375 

• Ponto Leopoldo Couto de 

Magalhães Jr.  3167-0375 

• Táxi Paes de Araújo  3078-4849

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 Butantã  3742-7211
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