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editorial

prazer em morar bem
Muito mais do que um bairro sofisticado e elegante. 
Isso é o que você vai descobrir nas páginas deste guia 
que a Cyrela preparou para lhe dar as boas-vindas 
ao Morumbi. Além de ser muito bem servido por 
importantes avenidas e contar com uma variedade 
incrível de restaurantes, bares, escolas, universidades 
e hospitais, o Morumbi oferece enormes áreas verdes. 
Um exemplo é o Parque Burle Marx, um pedaço 
preservado de mata atlântica em plena capital paulista. 
Quem atesta a qualidade de vida do local diz que não se 
muda por nada. É o caso do apresentador Ronnie Von, 
morador ilustre há quatro décadas e que criou os três 
filhos no bairro. Para o futuro, estão previstas melhorias, 
como a construção de ciclovias, a abertura de estações 
de metrô e a ampliação de um dos melhores hospitais 
do país, o Albert Einstein. Dito tudo isso, só podemos 
parabenizá-lo por sua escolha!

Vista aérea 
do bairro, 
com o estádio 
do Morumbi 
ao fundof
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parceiros

A Cyrela Brazil Realty é a maior incorporadora de 
imóveis residenciais do Brasil. Considerada uma  
das empresas mais sólidas e admiradas do setor  
de construção civil, atualmente opera em 17 estados  
e 55 cidades no Brasil, além da Argentina.

São 45 anos de história, 35 mil clientes e 7,25  
milhões de metros quadrados incorporados.

No primeiro semestre de 2008, a incorporadora  
lançou 51 empreendimentos, sendo 19 da marca  
Living, e adquiriu 65 novos terrenos. Todas essas 
realizações fazem da Cyrela uma empresa cada  
dia mais sólida, rentável e com grande potencial  
para atrair investimentos.

Esse resultado é fruto de um posicionamento único:  
ser e permanecer a melhor empresa do setor para  
seus colaboradores, clientes, acionistas e para  
as comunidades em que atua.

Some-se a isso a consciência da responsabilidade 
social, resultando em projetos que promovem a gestão 
de resíduos nas obras, a manutenção de áreas verdes 
públicas e o Programa Construindo Pessoas, que  
desde a implantação, no ano de 2000, já diplomou  
710 operários no ensino fundamental.



panorama
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1. O MORUMBI TEM
• Um dos mais importantes 
hospitais privados do país, o 
Hospital Israelita Albert Einstein.
• Os mais tradicionais colégios 
da cidade, como a Escola 
Americana e o Visconde  
de Porto Seguro.
• A avenida Giovanni Gronchi e a 

RazÕEs paRa MORaR E aMaR O10
Dos ícones históricos aos shoppings gigantes, das facilidades 
de transporte às áreas verdes, os motivos que fazem deste 
um dos bairros que mais crescem em são paulo

pOpUlaçãO 34.588
áREa 11,4 km2

OrIGEm dO bAIrrO  
mansões, condomínios 
sofisticados, grandes 
avenidas. Quem vê hoje 
o distrito, formado por 18 
bairros na capital paulista, 
não imagina que no início do 
século 19 ele fazia parte  
de uma grande fazenda 
dedicada à plantação 
de chá preto, chamada 
morumby – o nome vem do 
tupi e significa “morro ou 
colina alta”. documentos 
antigos, de 1825, contam 
que as terras pertenciam 
ao inglês John rudge. 
Algumas versões dizem 
que ele as teria recebido de 
presente do rei dom João 
VI. O desenvolvimento do 
local começou somente a 

MORUMBI

fOntE: IbGE 2000

crescendo. Hoje, apesar de todo 
o desenvolvimento, não deixou 
de lado algumas características 
do passado: enormes parques 
públicos, como o burle marx, e 
ruas arborizadas continuam  
fazendo da região um local mais 
do que desejado para morar.

partir de 1940, quando 
a cidade de São Paulo 
acelerou sua expansão em 
direção à zona sudoeste. 
na época, a Companhia 
Imobiliária morumby iniciou a 
comercialização dos últimos 
lotes da grande fazenda. Os 
terrenos eram vendidos com 
a condição de não se criar 
áreas comerciais ou edifícios. 
famílias com alto poder 
aquisitivo logo se mudaram 
para a região, em busca 
de um lugar sossegado 
para viver. no início dos 
anos 1950, o estádio do 
morumbi e o Palácio dos 
bandeirantes – inicialmente 
planejado para ser uma 
universidade – começavam a 
ser construídos.
dessa forma, ao longo das 
décadas, o morumbi foi 

O Morumbi é privilegiado 
por áreas verdes como o 

parque Burle Marx
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deles é a Capela do morumbi 
(avenida morumbi, 5387, tel. 
3772-4301). A sua origem não 
está documentada, mas alguns 
historiadores dizem que ela 
foi erguida para homenagear 
São Sebastião dos Escravos. 
Outros afirmam que era o local 
de sepultura dos donos da 
fazenda morumby. Construída 
em taipa de pilão, foi restaurada 
na década de 1940 pela 
Companhia Imobiliária morumbi, 
mas permaneceu fechada 
para visitação até 1980. Hoje é 
um importante centro cultural 
no bairro. Outra construção 

importante é a Casa da fazenda, 
antiga sede da fazenda 
morumby, construída em 1813.

3. O paláCIO DOs 
BaNDEIRaNTEs 
Antes de se tornar residência 
oficial do governador do estado 
de São Paulo, a construção tinha 
um outro destino. Erguida na 
década de 1950 em um terreno 
do poderoso clã matarazzo, foi 
planejada para se tornar uma 
universidade. mas a ideia não 
foi levada adiante devido aos 
problemas financeiros da família. 
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Ponte do morumbi, importantes 
vias de acesso ao bairro.
• Grandes áreas verdes, como 
o Parque burle marx, com cerca 
de 450 mil m2 e que preserva 
espécies da mata atlântica.

2. MEMÓRIa 
pREsERVaDa
dois lugares históricos e 
restaurados contam parte 
da memória do bairro. Um 

A avenida Giovanni Gronchi, uma  
das principais vias do bairro

O Palácio dos 
Bandeirantes, construído 
na década de 1950

A Capela  
do Morumbi 
é hoje um 
centro 
cultural



O estádio do Morumbi será reformado para a Copa de 2014
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capacidade para 80 mil pessoas. 
A partir de 2010 estão previstas 
reformas para preparar melhor o 
local para a Copa de 2014.

6. lazER Na  
pORTa DE Casa
A capital paulista possui 4.577 
praças. E a subprefeitura do 
butantã, que administra o 
distrito do morumbi, dispõe do 
maior número delas: são 438, 
segundo o Sindicato nacional 
das Empresas de Arquitetura 
e Engenharia Consultiva. Uma 
das mais famosas é a praça 
Vinícius de moraes, pertinho 

Em 1970, o palácio, adquirido 
pelo poder público, tornou-se 
sede do governo.

4. saÚDE TOTal 
Quem mora no morumbi não tem 
desculpa para não se exercitar. 
Além de praças, parques e ruas 
bem conservadas e arborizadas 
para caminhar, há uma academia 
a cada dois quilômetros no 
bairro. A estimativa é do 
Sindicato das Academias de 
Ginástica de São Paulo.
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5. EsTáDIO  
DO MORUMBI
O estádio Cícero Pompeu de 
toledo, conhecido como estádio 
do morumbi, leva o nome do 
dirigente do São Paulo futebol 
Clube (falecido em 1959), que 
no início da década de 1950 
coordenou a construção do 
espaço. A primeira partida 
– entre o time da casa e o 
Sporting lisboa – aconteceu 
em outubro de 1960. Hoje tem 

do Palácio dos bandeirantes.

7. assOCIaçãO DOs 
MENINOs DO MORUMBI
A OnG (www.
meninosdomorumbi.org.br) foi 
fundada há mais de dez anos 
e busca por meio do canto, 
dança e música mostrar novos 
caminhos para mais de 4 mil 
crianças e adolescentes carentes 
–, a maioria, moradores do 
bairro. O grupo é conhecido 
internacionalmente e já se 
apresentou nos Estados Unidos 
e na Europa. Participou também 
de gravações de Cds de grandes 

A praça Vinícius de Moraes:  
lazer para os moradores



A Fundação 
Maria Luísa 

e Oscar 
Americano 

oferece rico 
acervo artístico

O recém-
inaugurado 

Shopping 
Cidade Jardim

panorama
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corrida. O espaço conta com 
quatro pistas de corridas 
oficiais, uma de grama com 
2.119 metros, e outra de areia, 
com 1.993 metros. Além disso, 
há outras duas pistas de areia, 
reservadas apenas para treinos.

10. CENTROs  
DE CONsUMO 
Alguns dos principais e mais 
sofisticados shoppings da cidade 
estão na região. Entre eles, o 
morumbi, Jardim Sul e market 
Place. O mais novo deles é o 
Shopping Cidade Jardim, que 
reúne lojas de grifes famosas 
como Giorgio Armani, Huis Clos e 
tiffany & Co. (leia mais à pág. 30).

O hipódromo do  
Jockey Club tem quatro 

pistas de corrida 

O recém-inaugurado Shopping Cidade Jardim
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sua família em espaço cultural. 
Pinturas do século 17, mobiliário, 
prataria e arte sacra do século 
18 fazem parte do acervo aberto 
à visitação pública. O espaço 
também conta com um enorme 
parque, com diversas espécies 
de árvores, como o pau-brasil.

9. HIpÓDROMO
O Jockey Club de São Paulo 
(avenida lineu de Paula 
machado, 1263, tel. 2161-8300, 
www.jockeysp.com.br), que 
começou suas atividades no 
bairro na década de 1940, hoje 
abriga cerca 1.500 cavalos 
puros-sangues ingleses de 

nomes da música brasileira, 
como Ivete Sangalo, lulu Santos, 
nando reis, entre outros.

8. EspaçO CUlTURal
A fundação maria luisa e Oscar 

Americano (avenida morumbi, 
4077, tel. 3742-0077, www.
fundacaooscaramericano.org) 
foi criada em 1974, quando o 
engenheiro Oscar Americano 
resolveu transformar a casa de 



futuro
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em duas rodas
Menos fumaça, mais bicicleta. 
Seguindo a tendência de 
grandes centros urbanos que 
procuram oferecer uma opção 
de transporte saudável para 
a população e para o meio 
ambiente, a prefeitura paulistana 
pretende construir mais ciclovias. 
O projeto, em fase de licitação, 
prevê mais de 15 quilômetros 
para pedalar no Morumbi e  
em bairros vizinhos.

para uma
vida melhor

eiNsTeiN ampliado
O já renomado e sofisticado 
hospital Albert Einstein tem 
planos de expansão: vai dobrar 
o tamanho de suas instalações 
com a construção de três 
prédios e um auditório. A reforma 
deve terminar em 2012. Após 

a conclusão do projeto, o 
estabelecimento vai passar de 
86 mil m2 de área construída 
para 229 mil m2 e oferecerá 
720 leitos, 40 salas de cirurgia 
e 250 consultórios. Em junho 
deste ano, o hospital inaugurou 
um prédio com construção 
ecologicamente correta, que 
demandou investimentos de  
R$ 220 milhões.

o meTrÔ esTÁ 
CheGaNdo
Com extensão de 12,8 
quilômetros e 11 estações, a 
Linha 4 do metrô (Amarela) 
fará a ligação do bairro da Luz 
com o bairro da Vila Sônia. Três 
estações foram planejadas para 
atender aos bairros do distrito 

do Morumbi e suas imediações. 
Em 2010, deverá ser entregue 
a do Butantã. Em 2012, serão 
concluídas a da Vila Sônia e  
a São Paulo-Morumbi.

Copa de 2014
O estádio do Morumbi se prepara 
para os jogos da Copa de 2014. 
Ainda em fase de planejamento, 
a reforma está orçada em 
cerca de R$ 300 milhões e 
prevê a cobertura total das 
arquibancadas.

parQue No CaXiNGui
A prefeitura estuda transformar 
em parque uma área de cerca 
de 125 mil m2 perto do córrego 
do Caxingui. Haverá pistas de 
corrida e área de lazer infantil.

investimentos em ciclovias, parques e transporte público 
vão tornar o morumbi um bairro ainda mais completo

Obras na estação 
de metrô São Paulo-

Morumbi, que fica 
pronta em 2012

O Hospital Albert 
Einstein ganhará 

três novos prédios  
e um auditório f
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Butantã-Morumbi........................2 km

Butantã-Vila Sônia......................7 km 

Rio Pequeno-Butantã...............6 km

TreCho eXTeNsÃo
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daqui eu 
não saio

o apresentador 
Ronnie Von vive  
há quatro décadas  
no Morumbi e 
lembra-se de quando 
tomava água em  
uma nascente.  
a professora de 
pilates Tânia 
Crivellaro chegou há 
dois anos e diz ter 

encontrado seu 
lugar ideal. em 
comum eles 
têm o desejo 
de continuar 
no bairro por 
muitos anos           
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Ronnie Von, apresentador, 65 
anos, se declara um apaixonado 

pelo Morumbi. Tanto que está 
construindo uma nova casa no 

bairro. Entre idas e vindas, soma 
quase 40 anos de vida na região 

onde criou seus três filhos.  
É lá que mora atualmente  

com a mulher, Cristina, e o 
caçula do casal, Léo. 

O que o Morumbi  
tem de especial?
Apesar de todo o crescimento 
urbano, acho que aqui ainda  
dá para ter aquela sensação de 
uma São Paulo mais calma, que 
o tempo não traz de volta. 

Como era a região 
antigamente?
Sou da época de um Morumbi 
mais deserto. Apesar das 
mudanças e do crescimento 
ocorrido nos últimos anos, eu 
amo esse lugar e não pretendo 
sair daqui. Tanto que estou 
construindo uma nova  
casa no bairro.   

É um bom lugar para criar  
os filhos?
Criei meus três filhos aqui.  
Os dois mais velhos, Ronaldo e 
Alessandra, não moram mais no 
bairro. Quando eram pequenos, 
nos divertíamos em atividades 
que hoje são raras: tomávamos 
água numa nascente perto 
de casa, brincávamos numa 
gruta, colhíamos goiabas e 
outras frutas no pé. E também 
caçávamos sapos num 
brejo, onde anos mais tarde 
construímos uma das casas  
em que moramos.   f
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1 A fundação Maria luisa e Oscar 
Americano (avenida Morumbi, 
4077, tel. 3742-0077, www.
fundacaoscaramericano.org.br) 
é uma joia, que muito paulistano 
não conhece. A casa, projetada 
por Oswaldo bratke, é um exemplo 
maravilhoso de arquitetura 
moderna. A coleção de arte é 
impecável. como se não bastasse, 
os jardins são lindos e têm uma 
diversidade de espécies de causar 
inveja a muito Jardim botânico!   

2 A casa da fazenda (avenida 
Morumbi, 5594, tel. 3742-2810, 
www.casadafazenda.com.br) é 
uma ótima opção de passeio e 
tem um restaurante excelente.  
3 levar os cachorros para passear 
pelas ruas do bairro é uma delícia!
4 Assistir a um jogo no estádio 
do Morumbi (praça Roberto 
gomes Pedrosa, 1,  tel. 3749-
8000, www.saopaulofc.net)  
é uma experiência única  
e inesquecível.

Salão do 
restaurante 
da Casa da 

Fazenda: uma 
das dicas de 

Ronnie Von

ronnie von recomenda

4 razões para viver na  
região do morumbi
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tânia crivellaro mostra

1 O suco de tangerina do 
restaurante Nossa Senhora (rua 
dom Armando lombardi, 784, 
tel. 3721-4927) é sensacional.  
E os pratos são magníficos.  
2 Almoçar tranquilamente no 
villa café (rua licio Marcondes 
do Amaral, 47, tel. 3721-0079).
3 vasculhar as araras do outlet 
Arsenal (rua José Jannarelli, 
585, tel. 3721-6239), que vende 
diversas marcas de roupas.  
É imperdível! 
4 ir ao cinema do Shopping 
Jardim Sul (avenida  
giovanni gronchi, 5819, 
tel. 3779-3900, www.
shoppingjardimsul.com.br).
5 Passear no Parque burle Marx 
(avenida dona Helena Pereira de 
Morais, 200, tel. 3746-7631).
6 Acordar bem cedo para correr 
na praça (praça Vinicius de 
Moraes, s/no, ao lado do Palácio 
dos bandeirantes). É um ótimo 
exercício, em um lugar bonito e 
a céu aberto. O local também 
é uma delícia para passear nas 
tardes de domingo.
7 ir ao centro comercial que há 
na avenida João Saad, ao lado 

Tânia Crivellaro, professora 
de pilates, 28 anos, está em 
lua de mel com o bairro que 
escolheu para morar há dois 

anos. Trocou a casa dos pais, 
no Planalto Paulista, assim 

que se formou em educação 
física, para montar o próprio 

estúdio de pilates. Feliz com a 
opção, a jovem faz planos  

de ampliar o negócio, casar, 
ter filhos e criá-los na região.

Por que decidiu morar no bairro?
Trabalho no Morumbi há cinco 
anos e sempre gostei da região. 
A decisão de vir morar aqui foi 
para unir o útil ao agradável. 
Tinha montado o meu próprio 
espaço para dar aulas e ficava 
cansativo ir e voltar para o 
Planalto Paulista, onde morava. 
E também foi um passo que dei 
para sair da casa dos meus pais 
e ter meu próprio lar. 

Quais as principais vantagens 
do Morumbi?
É um local agradável, bem familiar 
mesmo. É promissor e está se 
expandindo rapidamente. Moro 
perto do estádio do Morumbi e 
tenho bons serviços por perto, 
como supermercados, cinemas, 
restaurantes e cabeleireiros. E, 
em breve, teremos uma estação 
de metrô no bairro também.

Quais seus planos para o futuro?
Quero casar, ter filhos e criá-los 
aqui. Já me informei e descobri 
que os melhores colégios de  
São Paulo estão nesta região. 
Aqui tenho conforto e qualidade 
de vida. faço tudo a pé, já  
que moro perto do meu  
estúdio. Parece que estou  
numa cidade do interior.

7 
programas bacanas  
para fazer no bairro

de um posto de gasolina (avenida 
Jorge João Saad, 839). Para 
mim, é uma enorme facilidade 
poder contar com vários serviços 
no mesmo lugar. Ali, gosto de 
tomar café na Starbucks (tel. 
2537-0369, www.starbucks.
com.br). Não dá para resistir 
também aos doces da Amor 
aos Pedaços (tel. 2537-8985, 
www.amoraospedacos.com.br). 
Tem até cabeleireiro no local! 
costumo cortar meu cabelo no 
Soho (tel. 3739-0934,  
www.sohohair.com.br).f
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Comer

 RESTAURANTES 

BANANEIRA 
Rua Marechal Hastinfilo de  
Moura, 417, tel. 3502-4635,  
www.bananeiramorumbi.com.br 

O clima de informalidade é 
garantido por um grande bangalô 
coberto com sapê, que remete 
aos ares da praia de Trancoso, 
na Bahia. Na cozinha, pratos 
típicos do Norte ao Sul do país são 
reinventados com simplicidade 
pelo dono do lugar, o chef Maurício 
Ganzarolli. Entre as boas pedidas 
estão os rolinhos de tapioca com 
requeijão do Norte e a picanha 
Mau-Mau, servida com farofa  
de banana, palmito pupunha  
sautée e vinagrete. 

GOLDEN PLAZA 
Rua Luís Gonzaga de Azevedo  
Neto, 263, tel. 3758-1310,  
www.goldenplaza.com.br 

Com decoração típica, 
privilegiando os tons de vermelho, 
a cozinha é comandada pelo chef 
Shu Chang Yor. Ele promete uma 
viagem à gastronomia chinesa   
por meio da culinária de quatro 
regiões do país: Cantão, 
Hunan, Pequim e Xangai. As 
especialidades incluem frutos do 
mar servidos na chapa quente com 
legumes, carpa ensopada com 
gengibre e pato defumado.  

CURRY COMIDA INDIANA 
Avenida Barão de Melgaço,  
636, tel. 3567-2777,  
www.currycomidaindiana.com.br 

Pequeno, simples e aconchegante, 
serve delícias feitas no tandoor, 
forno de barro típico da Índia.  
A proprietária Manuela Mantegari 
Narvania é a criadora do menu. 
Experimente o roghan josh  
(cozido de cordeiro em cubos  
com especiarias e iogurte) e 
o jhinga coconut (camarão 
ensopado ao leite de coco). Para a 
sobremesa, além dos tradicionais 
gulab jamum (bolinhos de leite  
com calda de pétalas de rosa),  
há também o halwa (doce de 
cenoura com cardamomo). 

BOCACCIO 
Rua Amélia Correia Fontes  
Guimarães, 37, tel. 3721-7226,  
www.bocaccio.com.br 

Instalado em um casarão 
antigo, o restaurante possui três 
confortáveis ambientes e tem 
capacidade para 130 pessoas.  
O chef cearense Erivan Solidonio 
apresenta pratos tradicionais 
italianos, com toques de 
inspiração mediterrânea. A  
polenta gratinada com lascas  
de bacalhau faz sucesso,  
assim como o medalhão de filé-
mignon com arroz selvagem.

CHÁ À INGLESA
Quem visita a Fundação Maria Luisa e Oscar Americano 
para passear pelas alamedas arborizadas, conhecer 
o acervo de obras de arte ou assistir aos concertos 
musicais que acontecem no local não pode deixar de 
fazer uma parada no salão de chá. Aberto de terça a 
domingo, das 10h às 17h30, oferece café da manhã, 
brunch e chá da tarde, servidos com elegância, à moda 
inglesa, em xícaras de porcelana e bules de prata. A 
farta cozinha é administrada pelo Empório Gourmet. 
No cardápio há brioches, croissants, salgadinhos, 
sanduíches, bolos, tortas e docinhos. 

FUNDAçãO MARIA LUISA E OSCAR AMERICANO
Avenida Morumbi, 4077, tel. 3742-0077,  
www.fundacaooscaramericanoorg.br
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APOSTA CERTA
O restaurateur Charlô Whately 
comanda o restaurante do Jockey Club 
de São Paulo e serve aos comensais 
delícias como boeuf bourguignon com 
nhoque de semolina e camarão com 
molho gruyère, acompanhado de arroz 
com amêndoas torradas. Há feijoada 
aos sábados e brunch aos domingos. 
Em dias de corrida, abre para o jantar.

CHARLÔ JOCKEY CLUB Avenida Lineu de Paula Machado, 1263,  
tel. 3032-4613, www.charlo.com.br 

Comer

SUSHI DEN
Rua Doutor Luís Migliano, 1110  
(loja 7), tel. 3742-8477

Casa pequena, com lugar para  
33 pessoas. Tem cardápio modesto, 
mas os pratos são caprichados, 
como o tempura de camarão ao 
molho agridoce. Há três opções de 
combinado de sushi e sashimi, além 
de yakisoba de carne e vegetais. 

 PIZZARIA 

MERCATTO 
Rua Marechal Hastinfilo de  
Moura, 93, tel. 3746-6634,  
www.pizzariamercatto.com.br

Instalada na região do Portal  
do Morumbi, a casa possui salão 
amplo com paredes de tijolo 
aparente e oferece mais de  
30 sabores de pizza. destaque  
para a di Mercatto, que leva  
fatias finas de carpaccio, molho  
de tomate e mussarela. 

 vARIADOS                                             

CASA DA FAZENDA 
Avenida Morumbi, 5594, tel. 3742-
2810, www.casadafazenda.com.br 

Este charmoso espaço já recebeu 
famosos como Maria Fernanda 
Cândido, Erasmo Carlos e Yoko 
Ono, entre outros. Seus salões, 
decorados de maneira clássica, 

abrem-se para um jardim. Os 
saborosos pratos da cozinha 
internacional são do chef italiano 
vincenzo vessicchio. Aos sábados, 
o local serve feijoada completa.  

ERA UMA vEZ UM CHALEZINHO 
Rua Itapemirum, 11, tel. 3501-9322, 
www.chalezinho.com.br

O restaurante surgiu há 30 anos na 
capital mineira e, em 2001, ganhou 
sua versão paulista. É famoso pelo 
fondue, que serve duas pessoas. 
Experimente o de cubos de filé-
mignon, para cozinhar no consomê 
ao vinho. O menu também tem 
massas, carnes e peixes.

 COMIDINHAS                                                      

BANCA ELITE 
Avenida Guilherme Dumont Villares, 
2011, tel. 3742-5332 

O espaço funciona como revistaria 
e frutaria. Há 36 opções de suco, 
a maioria preparada com frutas 
frescas. O cliente também pode 
sugerir sua própria combinação.

BLOOMING BURGER 
Avenida Giovanni Gronchi,  
3303, tel. 3743-8443,  
www.bloomingburger.com.br 

Parada obrigatória dos baladeiros 
na madrugada. Para saciar a fome 
da moçada, há lanches reforçados. 
O Jumb Blooming é feito com  

dois hambúrgueres, queijo,  
alface e tomate. 

 EMPÓRIOS                                            

LIQUOR STORE 
Rua Almadén, 19, tel. 3507-6222, 
www.licorstore.com.br 

Oferece mais de 60 rótulos nacionais. 
Há ainda bons representantes da 
Itália, Argentina, Alemanha, África de 
Sul, França, Portugal e Espanha. 

SANTA BÁRBARA  
CENTRAL DE CARNES 
Rua dos Três Irmãos, 524, tel. 2176-
8400, www.stabarbara.com.br 

Misto de açougue, peixaria e 
rotisseria. Lombo de peixe filhote, 
polpettone de salmão, cortes 

de frango orgânico e linguiça 
de cordeiro são algumas das 
especialidades. No site, o cliente 
encontra receitas e dicas para 
preparar um churrasco de respeito.

 PADARIA                                              

FAZENDA DOS PãES 
Rua dos Três Irmãos, 579, tel. 3721-
7975, www.padariafazenda.com.br

Além da grande variedade de pães, 
doces, tortas, bolos e salgados, 
prepara cestas especiais para 
presente. A Cesta Fazenda, com 30 
itens, inclui petits-fours, croissants, 
frios, sucos e iogurtes, além de 
jornal do dia e revista semanal. 
Serve café da manhã e refeições.
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 namoro 

BarBoLLa
Rua dos Três Irmãos, 460,   
tel. 3722-0792, www.barbolla.com.br

Uma travessa da movimentada 
avenida Professor Francisco  
Morato esconde um charmoso 
endereço para ir a dois. A 
iluminação suave com velas,  
abajures e lampiões torna o clima 
bem intimista e aconchegante. 
Tudo isso é embalado a MPB  
e jazz ao vivo. 

 para torcer 

cÂnter Bar
Avenida Lineu de Paula  
Machado, 1263, Jockey Club,  
tel. 3037-7426/3032-1125,  
www.canterbar.com.br

Cânter é o nome que se dá ao 
desfile de apresentação que 
os cavalos fazem antes de um 
páreo. Nada mais apropriado 
para um bar que fica em frente ao 
hipódromo do Jockey Club. Para 
comer, experimente a bruschetta 
de tomate, mussarela de búfala, 
shimeji e alho.

Santo paULo Bar
Praça Gomes Pedrosa, 1,  
Estádio do Morumbi, acesso  
pelo portão 2, tel. 3742-4432,  
www.santopaulobar.com.br

Inaugurado no ano passado, o 

espaço é o primeiro bar temático 
construído dentro de um estádio 
brasileiro de futebol, o Morumbi.  
A decoração segue a linha 
futebolística (e são-paulina, 
naturalmente). O balcão tem o 
formato da área de um gol e as 
mesas têm o desenho de campos 
de futebol de botão. Os clientes 
recebem cartão amarelo e  
vermelho para fazer pedidos e 
fechar a conta, respectivamente.

 variadoS 

Bendito
Rua Doutor Fonseca Brasil, 289, tel. 
3749-1066, www.benditobar.com.br

Instalado há sete anos em 
um sobrado com decoração 
sofisticada, o bar tem mesa de 
sinuca e jogo de dardo eletrônico 
no piso superior. O cardápio da 
casa é bem variado: picanha 
na chapa, feijoada, paella e 
bacalhoada são algumas das 
especialidades.

noSSa SenHora
Rua Dom Armando Lombardi, 784,  
tel. 3721-4927

Bar pequeno e aconchegante, atrai 
o público jovem. Salão moderninho 
com lounge e mesas na parte 
externa conferem um ar especial 
ao local. No menu, variedade de 
lanches, pratos e pizzas.  

happy hour
Um público eclético se reúne no 
fim da tarde para um descontraído 
bate-papo numa rua tranquila 
e sem saída perto da marginal 
Pinheiros. No cardápio, saborosos 
petiscos como canapés de 
carpaccio e porção mista de 
pasteizinhos. Para beber, prove 
a caipira da casa – uma mistura 
de morango, maracujá, limão e 
vodca. A carta inclui também 
uísques, coquetéis e vinhos.

iLHa daS FLoreS Rua dos 

Curumins, 5, tel. 3031-5644,  
www.barilhadasflores.com.br
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 SHOPPINGS 

JARDIM SUL 
Avenida Giovanni Gronchi, 5819,  
tel. 3779-3900,  

www.shoppingjardimsul.com.br 

Prestes a completar 20 anos, 
possui 206 lojas. Uma das atrações 
é o seu cinema, com 11 salas e 
capacidade para 2.600 pessoas. 
Uma das salas tem projeção 
digital. Há ainda uma variedade 
de ótimos restaurantes, como 
Nakombi, Almanara, La Pasta Gialla 
e Wraps. Para quem aprecia café, 
há unidades do Café do Ponto, 
Havanna Café e Cremeria Nestlé. 

PORTAL DO MORUMBI 
Avenida Doutor Guilherme  
Villares, 1269, tel. 3772-7669,  

www.portaldomorumbishopping.com.br 

Um dos diferenciais deste pequeno 
centro de compras, com cerca de 
40 lojas, é o Hortifruti do Campo, 
com grande variedade de frutas e 
legumes. Tem ainda lojas de roupas, 
presentes e brinquedos, além de 
restaurantes e cabeleireiros. 

OUTLeT 

MIX STORe 
Rua Jamanari, 330, tel. 3501-6513,  

www.mixstore.com.br

Do casual ao fashion, a loja 
comercializa produtos de 25 grifes e 

promete preços até 80% inferiores 
aos encontrados em liquidações 
de lojas tradicionais. Vende marcas 
famosas como Zara e Red Iodice 
e trabalha com peças masculinas, 
femininas e infantis.

ARSeNAL
Rua José Jannrelli, 585, tel. 3721-6239, 
www.arsenal-loja.com.br

Nesta ponta de estoque há roupas de 
várias marcas. Os preços são até 70% 
menores que os de lojas convencionais. 
Além da unidade no Morumbi, tem 
lojas também em Perdizes e perto do 
Aeroporto de Congonhas. 

TIL Off
Rua Fonseca Brasil, 221, tel. 3746-7044

É a versão de descontos da rede 
de móveis e artigos de decoração 
especializada em produtos 
orientais. Os descontos chegam  
a ultrapassar 50%. 

PeTS 

COBASI 
Avenida Giovanni Gronchi, 5411, tel. 

3744-4746, www.cobasi.com.br 

Mais que uma simples pet shop, é 
um verdadeiro supermercado para 
animais. Tem de tudo, organizado 
por seções. Oferece camas, 
bebedouros, produtos de higiene 
e beleza, casinhas, brinquedos, 
rações, roupas, acessórios etc. 

puro luxo
Com 36 mil metros quadrados, este centro de compras de altíssimo 
padrão foi inaugurado no ano passado e dispõe de 120 lojas de 
marcas famosas. Entre elas, Ermenegildo Zegna, Giorgio Armani, 
Huis Clos e Tiffany & Co. Outro destaque é a filial da Livraria da Vila, 
com projeto do arquiteto Isay Weinfeld e onde funciona uma unidade 
da Casa do Saber – espaço de cursos, palestras e eventos.  

SHOPPING CIDADe JARDIM Avenida Magalhães de Castro,  
12000, tel. 3552-1000, www.cidadejardimshopping.com.br  
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pedaço de mata atlântica
Com palmeiras-imperiais, ipês, jabuticabeiras e uma enorme figueira que se 
ergueu entre as ruínas de uma casa, o parque tem área de cerca de 450 mil 
m2. O projeto paisagístico, privilegiando exemplares da mata atlântica, é de 
Roberto Burle Marx, e a casa principal, projetada nos anos 1950 a pedido do 
empresário Baby Pignatari, é assinada por Oscar Niemeyer. Há três trilhas 
para caminhada, espelhos d’água e um lago. Se prestar bem atenção, você 
pode ver algumas das 77 espécies de aves que frequentam o local.

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

diversão & arte
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cLUBEs 

JOcKEY cLUB
Avenida Lineu de Paula  
Machado, 1263, tel. 2161-8300,  
www.jockeysp.com.br

Aberto ao público gratuitamente, 
oferece passeios de pônei e 
playground para as crianças.  
Há ainda restaurantes e bares, 
como a Mercearia São Roque,  
com programação de música ao 
vivo. Na entrada são distribuídos 
folhetos com a programação dos 
páreos do dia, para quem vai ao 
local para apostar nos cavalos. Nos 
dias de grandes prêmios, os homens 
devem usar paletó e gravata.

PAINEIRAs DO MORUMBY
Avenida Doutor Alberto  
Penteado, 605, tel. 3779-2000,  
www.clubepaineiras.com.br

Seu complexo esportivo possui 
sete piscinas aquecidas, 13 
quadras de tênis, três ginásios 
poliesportivos, cinco quadras de 
squash, quadras de peteca, campo 
de futebol e pista de atletismo. São 
oferecidos mais de 40 cursos em 
diversas modalidades esportivas.

 EsPAçOs cULtURAIs 

cAPELA DO MORUMBI
Avenida Morumbi, 5387,  
tel. 3772-4301,  
www.museudacidade.sp.gov.br

Exposições de arte 
contemporânea, fotografia e 
concertos musicais aconteceu 
no espaço, que fica em um local 
histórico da cidade: o terreno 
pertencia a uma fazenda no século 
19. Depois de ser restaurada,  
em 1980, foi aberta para  
visitação pública.

cAsA DA FAZENDA  
DO MORUMBI
Avenida Morumbi, 5594,  
tel. 3742-2810,  
www.casadafazenda.com.br

O casarão do século 19 foi 
restaurado em 1999 e fica em um 
espaço de 8 mil m2, cercado  
por jardins, árvores centenárias  
e uma cascata. Possui um 
charmoso restaurante e é sede 
da Academia Brasileira de Arte, 
Cultura e História.

PALÁcIO DOs BANDEIRANtEs
Avenida do Morumbi, 4500,  
portão 2, tel. 2193-8282

O palácio, sede do governo 
paulista, abre suas portas para 
exposições e conta com mais  
de mil obras de artistas como 
Candido Portinari. Para visitar 
o local é necessário agendar 
um horário entre 10h e 17h, de 
terça-feira a domingo. A entrada é 
gratuita e os grupos de visitantes 
devem ter pelo menos dez pessoas.
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 AcAdemiA  

ReeBOK
Avenida Magalhães de Castro, 12000, 
Shopping Cidade Jardim, tel. 3759-
7878, www.reebokclub.com.br

em 6.400 m2 possui salas de 
ginástica, esteiras, bicicletas, 
quadra poliesportiva, piscinas 
com solário e terraço com pista de 
atletismo. oferece ainda aulas de 
pilates, ioga, alongamento  
e até um picadeiro de 200 m2  
para quem quiser aprender  
as artes do circo.

cABeleiReiRO 

JAcQUeS JANiNe
Avenida Jorge João Saad, 333,  
tel. 3742-4436,  
www.jacquesjanine.com.br

além dos cortes e tratamentos para 
os cabelos, coloca à disposição dos 
clientes um “cardápio” de máscaras 
faciais, hidratações e massagens.

ceNtRO de RelAxAmeNtO 

lUiZA SAtO
Avenida Doutor Alberto de Oliveira 
Lima, 105, tel. 3758-8337,  
www.luizasato.com.br

a rede possui 18 unidades na 
capital paulista. Na do Morumbi 
há 12 tipos de massagem, com 
destaque para a ayurvédica. 

hOSpitAiS 

hOSpitAl AlBeRt eiNSteiN
Avenida Albert Einstein, 627/701,  
tel. 2151-1233, www.einstein.br 

Um dos mais importantes 
hospitais brasileiros e uma 
referência em tratamentos com 
tecnologia de ponta. tem cerca 
de 6 mil médicos cadastrados e 
500 leitos. É especializado em 
cardiologia, neurologia, oncologia e 
transplantes. possui maternidade  
e banco de sangue.

hOSpitAl iNFANtil  
dARcY VARGAS
Rua Doutor Seráfico de Assis 
Carvalho, 34, tel. 3723-3700,  
www.hidv.saude.sp.gov.br

especializado em atendimento 
infantil, é referência no tratamento 
de doenças crônicas. tem 
atendimento fonoaudiológico, 
psicológico e fisioterápico.

hOSpitAl SÃO lUiZ
Rua Engenheiro Oscar  
Americano, 840, tel. 3093-1100,  
www.saoluiz.com.br

Mais de 20 mil pessoas são 
atendidas mensalmente na unidade 
Morumbi do Hospital São luiz, que 
também atende no itaim bibi e no 
tatuapé. em 21,2 mil m2, conta com 
116 leitos, sendo 32 na Uti.

malhação com grife
após sua aposentadoria das piscinas, o ex-nadador gustavo borges lançou 
uma rede de academias com seu nome. a primeira nasceu em curitiba, 
no Paraná. A filial paulistana do Morumbi possui três piscinas, sendo uma 
semiolímpica, uma de 18 metros e uma infantil. Nessa unidade há ainda salas 
de musculação, ginástica e spinning, além de aulas de balé, ioga e pilates.

GUStAVO BORGeS Rua José Ramon Urtiza, 901, tel. 3744-1476,  

www.academiagb.com.br



escolas & universidades

 escolas 

escola GRaDUaDa
Avenida Giovanni Gronchi, 4710, 
tel. 3747-4800, www.graded.br

Para ingressar nesta escola 
internacional é preciso falar inglês 
fluente. A instituição foi fundada em 
1920 e é referência no país inteiro. 
A alfabetização é feita em inglês e 
o currículo escolar segue o padrão 
americano.

colÉGIo FRaNcIscaNo PIo XII
Rua Colégio Pio XII, 233, tel. 3759-
5050, www.pioxiicolegio.com.br

O colégio foi fundado por irmãs 
franciscanas na década de 1960. 
Oferece a seus 1.300 alunos cursos 
desde a educação infantil até o 
ensino médio. Há também a opção 
de aulas em período integral e 
diversos cursos extracurriculares. 
Entre eles, dança, teatro e circo. 

colÉGIo MIGUel De ceRVaNTes
Avenida Jorge João Saad, 905,  
tel. 3779-1800, www.cmc.com.br

Na década de 1970, com o intuito 
de manter vivas suas raízes 
culturais, imigrantes espanhóis 
– radicados na capital paulista – 
se uniram para a criação de um 
centro de estudos. Além da grade 
curricular tradicional e do curso de 
espanhol, oferece atividades extras 
das quais os pais também podem 
participar, como o coral.

colÉGIo VIscoNDe De  
PoRTo seGURo 
Rua Floriano Peixoto Santos, 55, tel. 
3749-3250, www.portoseguro.org.br

No Visconde de Porto Seguro já 
estudaram personalidades como a 
atriz Eva Todor e o velejador Robert 
Scheidt. O aprendizado de alemão 
começa no 2o ano do ensino 
fundamental; o de inglês, no 5o ano 
e o de espanhol, no 8o. No ensino 
médio, há opção profissionalizante 
em comércio exterior.

 IDIoMas 

alIaNÇa FRaNcesa
Avenida Santo Amaro, 3921, tel. 5561-
3921, www.aliancafrancesa.com.br

É a única instituição reconhecida 
pelo Ministério da Educação da 
França para o ensino da língua e a 
única autorizada a emitir certificados 
reconhecidos na União Europeia.

cel leP
Avenida Jorge João Saad, 245,  
tel. 3771-2484, www.cellep.com.br

A escola nasceu dentro do 
conceituado colégio Liceu Eduardo 
Prado em 1967. Hoje, são 23 
unidades espalhadas pela capital. 
Além das aulas de inglês, tem cursos 
preparatórios para o teste Toefl.  
Os alunos podem contar ainda  
com orientação individual e  
aulas particulares.

educação globalizada
Com quase 40 anos de existência, a universidade tem cinco unidades em 
São Paulo. Na do Morumbi, há cursos de graduação em arquitetura, artes, 
design, moda e música. O campus oferece também mestrado em design 
e programas de MBA em negócios e varejo de moda. A instituição possui 
parceria com a Rede Internacional de Universidades Laureate – uma das 
maiores redes de universidades do mundo. Com isso, os alunos dispõem 
de programas de intercâmbio em mais de 30 universidades de 20 países.

aNheMbI MoRUMbI Avenida Roque Petroni Jr., 630, tel. 5095-5600,  
portal.anhembi.br 
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A região do Morumbi está próxima de importantes teatros, 
casas de shows e bares. Fica também pertinho dos polos 
comerciais e de compras da berrini e da Funchal

AGitAÇÃo CuLturAL
Basta atravessar a ponte do 
Morumbi: não faltam opções 
de lazer e entretenimento. um 
dos destaques é o Teatro Alfa 
(rua Bento Branco de andrade 
filho, 722, tel. 5693-4000, www.
teatroalfa.com.br), que apresenta 
óperas, música popular e 
dança. grandes shows também 
acontecem no Credicard Hall 
(avenida das Nações unidas, 17955, 
tel. 2846-6010, www.credicard.

LoCALiZAdor

CENtRo

NoRtE

Sul

lEStE
oEStE

O Morumbi fica a 15 km 
do centro da cidade. 
Os principais distritos 
que fazem limite com a 
região são: Vila Sônia, 
Campo Limpo, Vila 
Andrade, Itaim Bibi, 
Pinheiros e Butantã. 
São 18 bairros que 
pertencem ao distrito, 

entre eles Cidade Jardim, Vila Morumbi, 
Jardim Guedala e Real Parque.

nÃo FiQue eM CASA!
veja a seguir algumas dicas do 
guia para curtir a noite paulistana 
sem se afastar muito de sua casa 
nova, no Morumbi.

 BALADAS/BAReS 

ASIA 70
Praça Procópio Ferreira, s/no,  

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

a casa é dividida em dois 
ambientes, separados por uma 
porta. De um lado, fica um 
moderninho restaurante japonês. 
do outro, uma boate que toca 
dance e flashbacks remixados 
dos anos 1970 aos 90.

PINK eLePHANT
Rua Gumercindo Saraiva, 289, tel. 

2769-2003, www.pinkelephant.com.br

A renomada boate de Nova York, 
que atrai celebridades como 
Madonna e Paris Hilton, entre 
outras, desembarcou na capital 
paulista no fim do ano passado. 
Seguindo a linha americana, o 
espaço possui cabeleireiros e 
maquiadores de plantão. 

 ReSTAURANTeS 

eAU
Avenida das Nações Unidas, 13301, 

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

instalado no Hotel grand Hyatt, 
o sofisticado restaurante francês 

teve cardápio reformulado pelo 
jovem chef laurent Hervé.  
o espaço serve pratos modernos 
e descomplicados, preparados 
no grill com toque caseiro  
e charme francês.

GOVINDA
Rua Princesa Isabel, 379, tel. 5092-

4816, www.govindarestaurante.com.br

No menu, há uma grande 
variedade de pratos com 
especiarias aromáticas e 
picantes. além das carnes, há 
especialidades da culinária 
indiana vegetariana.

O Teatro Alfa 
apresenta 

óperas e dança  

com.br) e no via funchal (rua 
funchal, 65, tel. 2198-7718,  
www.viafunchal.com.br).

SACoLAS CheiAS
Não bastassem as opções de 
compras no Morumbi, o entorno 
também oferece tentações. 
Como a megaloja Etna (avenida 
Eng. luiz Carlos Berrini, 2001, 
www.etna.com.br) e o Shopping 
d&d (avenida das Nações 
unidas, 12555).
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Rua Circular do Bosque
Av. Padre Lebret

Estádio
do Morumbi

Hospital
Albert Einstein

Pça. Vinícius
de Moraes

Fundação
Oscar Americano

Clube Paineiras

Casa da Fazenda

Palácio
do Governo

Hospital
São Luiz

Parque
Alfredo Volpi

bem localizado
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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
• Registro Civil (Brooklin)   

5506-5744

• Registro Civil (Santo Amaro)  

5545-3166

FaRMÁcIas
• DrogaExpress  3758-3749

• Drogaria Onofre  3773-8851

• Drogasil  3739-3748

HospITaIs
• Hospital Albert Einstein  3747-1233

• Hospital Itacolomi  3094-2300

• Hospital São Luiz  3093-1100

• Pronto-Socorro Dentário Brooklin 

Dente de Leite  5044-7477

LaVanDERIas
• 5 à Sec  3501-9596

• Dry Clean USA  3758-0403

• Wash Clean  3772-5611

pET sHops
• Pet Care Hospital  

Veterinário 24h  3743-2142

• Pet Shop Pão de  

Açúcar  3758-9059

sUpERMERcaDos
• Carrefour  5853-2000

• Extra  3755-2800

• Pão de Açúcar  3758-7509

TÁXI
• Táxi Cemitério da Paz  3746-7171

• Táxi Portal  3743-3750

• Táxi Charles Chaplin  3771-2013

• Táxi Real Parque  3758-0755

• Use Táxi  5582-2000

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
www.menaramorumbi.com.br
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