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editorial

EM TRANSFORMAÇÃO

Pinheiros segue a vocação de acolher pessoas 
das mais diversas origens. Gente moderna, 
engravatados, estudantes, intelectuais, músicos 
e artistas fazem do lugar um dos bairros mais 
representativos do que é São Paulo. Suas 
ruas abrigam de tudo um pouco: dos bares 
da moda a importantes escritórios, das lojas 
descoladas a um variado comércio popular.

Há cinco anos, o coração do bairro entrou em 
uma nova etapa. Um grande projeto de revitalização 
do antes decadente Largo da Batata deu impulso  à 
mudança da paisagem, que já ganhou um terminal 
de ônibus reformulado e, até 2012, terá três 
estações de metrô, sem falar do boom imobiliário. 
Enquanto pequenas vilas de casas antigas e bem 
cuidadas são preservadas, novos condomínios 
e prédios comerciais surgem nos arredores. 

Com o maior índice de aprovação de moradores 
de toda a capital segundo o Ibope, a região troca 
de roupa sem perder as vantagens já adquiridas. 
Fica próxima da maior universidade do Brasil 
e sedia o renomado Hospital das Clínicas. É o 
lugar perfeito para quem quer morar próximo ao 
local de trabalho, com fácil acesso às marginais 
e ao centro. Tudo isso com qualidade de vida: 
parques, praças, escolas de alto nível e shoppings 
atraem visitantes da cidade inteira. Viver em 
Pinheiros é um privilégio. Não é preciso caminhar 
mais do que algumas quadras para encontrar 
o que São Paulo  pode oferecer de melhor.

Instituto Tomie Ohtake,  
no coração do bairro



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, por meio de 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 8 km2            
POPULAÇÃO 94 mil

1

Origem do bairro
Batizada como Aldeia dos Pinheiros 
em referência às araucárias que 
tomavam conta da área, a região 
já era considerada nobre quando 
foi ocupada por jesuítas, em 1560. 
Situando-se em uma planície 
acima do nível do rio, o lugar foi 
escolhido para abrigar a igreja Nossa 
Senhora da Conceição, que servia 
como ponto de descanso para os 
bandeirantes vindos do sul. 

Com o crescimento da cidade 
a partir do centro, Pinheiros se 
tornou um lugar isolado e com uma 
única ligação para a área central , o 
chamado Caminho de Pinheiros, que 
deu origem à Rua da Consolação.

Hoje, é difícil imaginar que essa 
já foi uma região afastada dos 
centros comerciais, acadêmicos e 
financeiros de São Paulo. Mas o perfil 
da área só começou a mudar com 

a fundação da Sociedade Hípica 
Paulista, em 1920, ponto de encontro 
da elite paulistana na época. 

A década coincide com o início 
de uma das principais vocações 
do bairro até hoje: o comércio. 
Uma concentração de casas de 
produtos agrícolas surgiu no trecho 
batizado depois de Largo da Batata. 
No mesmo período, foi criada a 
Faculdade de Medicina e Cirurgia 
de São Paulo, onde foi anexado o 
Hospital das Clínicas, em 1944. Ainda 
assim, o cenário era bucólico e seguia 
um ritmo próprio, quase rural.

A terceira etapa da evolução 
de Pinheiros foi marcada pelo 
crescimento acelerado, com linhas 
de bondes chegando até suas ruas. 
Os bairros movimentados ao redor 
causariam impacto nos anos 1960, 
quando a população de Pinheiros 
chegou a 47 mil habitantes. Na década 
de 1980, esse número  subiu para 77 
mil e já chegou a 94 mil hoje, mas a 
expectativa é de que aumente  mais 
com a atual configuração do bairro.

Largo da Batata,  
em processo de 

reformulação 10  PiNHeiROS
razõeS Para viver eM

O eqUiLíBRiO PeRfeitO eNtRe efeRveSCêNCiA 
Cultural e qualidade de vida Faz do bairro uM 
doS MelhoreS lugareS Para Morar eM São Paulo

LOCALIZAÇÃO 
Margeando o  rio Pinheiros, o bairro é limitado pelas avenidas 
Nações Unidas, Rebouças e Doutor Arnaldo, que garantem 
fácil acesso a rodovias, às zonas Norte, Sul e Leste, além do 
Centro da cidade. Seu núcleo comercial, conhecido como 
Largo da Batata, é atravessado pela Avenida Brigadeiro faria 
lima, um dos eixos financeiros da capital. as pontes sobre 
o  rio Pinheiros levam ao Morumbi, ao butantã e à Cidade 
Universitária, o maior centro de ensino e pesquisa do país. 
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4A região é conhecida também 
por bons acervos de sebos. O 
Dom quixote (Avenida Pedroso 
de Morais, 824, tel. 3032-3001), 
o Cultural (Avenida Pedroso de 
Morais, 833, tel. 3031-6797), o 

Letras & formas (Rua Capitão 
antonio rosa, 454, tel. 3061-2749, 
www.letraseformas.com.br) e o 
Red Star (Rua teodoro Sampaio, 
2.040, tel. 3813-0316) são alguns 
dos endereços mais conhecidos. 

SEBOS 

3uma das melhores vistas panorâmicas da cidade, a Praça Pôr do Sol fica no 
alto de Pinheiros (rua desembargador Ferreira Franca, 1). Como o nome 
sugere, é um ótimo passeio no fim de tarde. aos sábados, a Praça benedito 
Calixto é tomada por uma feira de antiguidades e artesanatos. São 320 
expositores, incluindo barracas de quitutes, além de apresentações de 
chorinho. entre as recentes atrações do bairro, está a Praça victor Civita 
(rua Sumidouro, 580, tel. 3031-3689, pracavictorcivita.abril.com.br), que 
recebe programação cultural intensa, perto da marginal Pinheiros.

PRAÇAS 2PARQUES
todos os dias, cerca de 3 mil 
pessoas frequentam o espaço de 
732 mil m2 do Parque villa-Lobos 
(Avenida Professor fonseca 
rodrigues, 2.001, tel. 3023-
0316, www.ambiente.sp.gov.br/
parquevillalobos). Próximo ao 
bairro, com rápido acesso por meio 
da Avenida Brasil, está o Parque 

ibirapuera (Avenida Pedro Álvares 
Cabral, s/nº, tel. 5574-5045,  
www.parqueibirapuera.org),  
um dos  cartões-postais de São 
Paulo. São 1.584 mil m2, que  
abrigam uma extensa área verde, 
lagos, estrutura para prática de 
esportes, museus, o Pavilhão da 
Bienal e o Auditório ibirapuera.
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O Parque Villa-Lobos  
é o principal da região

O Universo é um dos 
vários sebos na Avenida 
Pedroso de Morais
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6SHOPPINGS
Pinheiros concentra alguns dos 
principais shoppings da cidade.  
o eldorado (avenida rebouças, 3.970, 
tel. 2197-7810, www.shoppingeldorado.
com.br), em seus 150 mil m2, se 
mantém como uma referência da 
região. Há também o iguatemi (Avenida 
brigadeiro Faria lima, 2.232, tel. 3816-
6116, www.iguatemisaopaulo.com.br),  
centro de lojas de grifes de alto padrão 
e um dos mais antigos do Brasil – foi 
fundado em 1966. Ali, se instalaram 
unidades de luxuosas marcas 
internacionais, como Chanel, Louis 
vuitton, Missoni e Christian louboutin. 
Outra opção é o villa-Lobos (Avenida 
das Nações unidas, 4.777, tel. 3024-
3738, www.shoppingvilla-lobos.com.
br). além dos serviços e de grandes 
redes nacionais, tem mais de 1.500 
vagas de estacionamento.

5TEATROS E MUSEUS 
O bairro tem excelentes opções de teatro. As salas Cultura inglesa (Rua 
deputado lacerda Franco, 333, tel. 3814-0100, www.culturainglesasp.com.br) 
e Paulo autran (Sesc Pinheiros, rua Paes leme, 195, tel. 3095-9400,  
www.sescsp.org.br) recebem atrações com frequência. a área tem ainda o 
Museu da Casa brasileira (avenida brigadeiro Faria lima, 2.705, tel. 3032-3727, 
www.mcb.sp.gov.br), com acervo de mobiliário do século 17 ao 20, mostras 
de design e um jardim de 6 mil m2. outra atração é o Museu da Pessoa (rua 
Natingui, 1.100, tel. 2144-7150, www.museudapessoa.net), onde é possível 
registrar histórias de pessoas comuns: você, inclusive, pode contar a sua.

7UNIVERSIDADES
O acesso a  alguns dos principais 
centros universitários do país é  
privilégio  dos moradores de Pinheiros. 
a universidade de São Paulo (uSP) tem 
75 mil alunos e 11 campi distribuídos 
pelo estado. O mais importante deles, 
a Cidade Universitária, é vizinho ao 
bairro. Já o edifício central da Pontifícia 
universidade Católica - PuC (rua Monte 
alegre,984, tel. 3670-8000,  
www.pucsp.br) fica em Perdizes,  
a cinco minutos de carro de Pinheiros.  
Ali, também está o tuca, o teatro 
mantido pela instituição. A região ainda 
abriga unidades da Unip (Rua Padre 
Carvalho, 566, tel. 3039-7940, www.
unip.br),  da Faculdade Sumaré (rua 
Capote valente, 1.121, tel. 3067-7999, 
www.sumare.edu.br) e da universidade 
São Judas tadeu (Avenida vital Brasil, 
1.000, tel. 2799-1677, www.usjt.br).
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Fachada do Museu 
da Casa Brasileira; 
abaixo, exposição 
com peças do 
acervo 

Shopping 
Iguatemi, 
um dos mais 
tradicionais  
do país 

panorama
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10QUALIDADE DE VIDA 
o perfil do morador do bairro se 
enquadra em dados de países 
desenvolvidos. Pinheiros tem 12,8 
leitos hospitalares por mil habitantes, 
contra 3,11 em média da capital. a taxa 
de homicídios é de 1,93 por 100 mil 
habitantes – em São Paulo, são 11,7 
perante o mesmo grupo. A região tem 
14% de moradores da classe A e 7% 
cujas características se encaixam na 
classe B, os maiores percentuais da 
cidade. Por tudo isso, os imóveis da 
região valorizaram 63% nos últimos 10 
anos. Só em 2010 foram inauguradas 
475 novas unidades residenciais – 
número que deve aumentar com a 
chegada das novas linhas de metrô. 

9Na cidade de vida noturna mais 
agitada do país é difícil encontrar 
uma região com tantas opções para 
happy hour quanto Pinheiros e seus 
arredores. O bar filial (Rua fidalga, 
254, tel. 3501-2880, www.barfilial.
com.br), na vizinha vila Madalena, 
tem receitas como o caldinho de 
feijão e a tigelinha de galinha com 
alho. a Mercearia São Pedro (rua  
rodésia, 34, tel. 3815-7200) se 
destaca pelos sanduíches quentes 
e pelas rodinhas de intelectuais 

que frequentam suas mesas. Para 
ouvir música ao vivo, as opções 
cobrem todos os dias da semana: 
há jazz e blues no the Orleans 
(rua girassol, 398, tel. 3031-
1780, theorleans.com.br), música 
eletrônica na balada Bubu Lounge 
Disco (Rua dos Pinheiros, 791, tel. 
3081-9546, www.bubulounge.
com.br) e flashbacks dos anos 
1970 e 1980 nas festas do Akbar 
(Rua inácio Pereira da Rocha, 109, 
tel.3816-1703, www.akbar.com.br).

BOTECOS E CASAS DE SHOW 

8CLUBES 
Associações tradicionais (algumas delas cujo acesso é bastante 
selecionado) também estão instaladas na região. o esporte 
Clube Pinheiros (rua angelina Maffei vita, 493, tel. 3598-9700, 
www.ecp.org.br), fundado em 1899, se chamava germânia e 
era referência no futebol. Hoje, é uma potência nacional de 
vôlei e natação. Seu quadro tem 36 mil associados — são 5 mil 
frequentadores todos os dias. Ali perto, instalada em uma área de 
54 mil m2, fica a asssociação brasileira a hebraica (rua hungria, 
1.000, tel. 3818-8800, www.hebraica.org.br), tradicional reduto 
da comunidade judaica. Do outro lado da marginal Pinheiros, o 
Jockey Club (avenida lineu de Paula Machado, 1.263, tel. 2161-
8300, www.jockeysp.com.br) conserva o charme de antigamente 
com páreos aos sábados, aos domingos e às segundas-feiras.
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Basta atravessar a 
marginal Pinheiros para 
chegar ao Jockey Club

A chegada do metrô  
promete valorizar 
ainda mais o bairro 
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futuro

Com o Largo da Batata 
revitaLizado e duas novas Linhas 
de metrô, a área CentraL de 
Pinheiros ganha um novo PerfiL

OUTRO LARGO
nos anos 1920, imigrantes 
japoneses que plantavam nos 
arredores de Pinheiros criaram 
uma cooperativa para organizar 
a produção de frutas e legumes 
e lidar com  o excesso de oferta 
de batatas. Chamado de Largo 
da Batata, o trecho sofreu 
com o crescimento da cidade, 
tornando-se um terminal de ônibus 
improvisado. mas o novo plano 

prolongadas e ganhando novos 
trajetos. e mais: para acomodar 
os milhares de pedestres que 
circulam por ali, o bairro está 
ganhando oito calçadões.

NOVA PRAÇA 
Com a revitalização da parte 
central de Pinheiros, a prefeitura 
está desapropriando algumas 
quadras do entorno da Praça 
Padre septimo ramos arantes. 

repaginado

urbano para a área, desenvolvido 
pelo escritório do arquiteto 
tito Lívio frascino transformou 
radicalmente a paisagem. 
as paradas de ônibus foram 
transferidas para um perímetro 
ao lado da estação faria Lima do 
metrô. o tráfego foi ordenado 
também com a criação de um 
outro terminal com 450 vagas de 
estacionamento. ao custo de 100 
milhões de reais, ruas estão sendo 

o resultado do novo plano 
urbanístico é o surgimento da 
Praça Pinheiros, cuja extensão 
compreende a  igreja de 
Pinheiros e o Largo da Batata.

ACESSO AO METRÔ 
a linha 4 do metrô hoje liga com 
facilidade Pinheiros às demais 
regiões. da nova estação faria 
Lima até a avenida Paulista, o 
trajeto dura em média 6 minutos. 
recentemente, também foram 
abertas as estações Pinheiros 
(conectada à linha 9 dos trens 
da CPtm) e Butantã. em 2014, 
quando ficar completo, o trajeto 
vai seguir da Luz até a vila sônia, 
passando pelo estádio do morumbi 
e com uma parada na rua fradique 
Coutinho, no coração do bairro.

NOVAS CALÇADAS
assim como foi feito na região da 
rua oscar freire, a subprefeitura 
de Pinheiros está reformando a 
calçada da avenida faria Lima, 
entre as avenidas rebouças e a 
Cidade Jardim. além de trocar o 
calçamento, a obra inclui ainda o 
aterramento das fiações elétricas, 
como de telefone e de tv a cabo. 
Com isso, os postes da eletropaulo 
serão retirados, restando apenas 
os de iluminação e de sinalização 
de trânsito. a reforma está prevista 
para terminar no início de 2012.  

A reformulação urbana do Largo da Batata  
vai transformar a paisagem do bairro
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a cara do bairro

 OS EMPRESÁRIOS 
BEATRIZ FORTE E 
ALEX VASCONCELOS 
ESCOLHERAM PINHEIROS 
PARA VIVER E TRABALHAR. 
ELA, DONA DE UMA  
DAS MAIS  BADALADAS 
DOCERIAS DA REGIÃO. ELE, 
MÚSICO, ABRIU UMA LOJA 
DE INSTRUMENTOS NA RUA 
TEODORO SAMPAIO 

SÃO 
PAULO 
CABE 
AQUI 
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BIA RECOMENDA  Ela gosta do Shopping Villa-Lobos (Avenida das 
Nações Unidas, 4.777, tel. 3024-4200, www.shoppingvilla-lobos.com.br), que 
é perto de sua casa. A empresária também frequenta o bar Pirajá (Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 64, tel. 3815-6881, www.piraja.com.br) e o restaurante 
Nou (Rua Ferreira de Araújo, 419, tel. 2609-6939, www.nou.com.br): “Às vezes, 
penso em variar de lugar, mas não consigo”, diz Bia. 

ALEX RECOMENDA  Ele 
costuma frequentar o restaurante 
mexicano Si Señor (Rua dos 
Pinheiros, 661, tel. 2532-7291,  
www.sisenor.com.br) e a 
churrascaria Red Angus (Rua 
Henrique Schaumann, 251, tel. 3775-
5000, www.restauranteredangus.
com.br). Alex também compra suas 
roupas na vizinhança: encontra 
pechinchas no outlet da TNG 
(Avenida Henrique Schaumann, 399, 
tel. 3062-9526, www.tng.com.br).

A empresária paulistana Beatriz 
Forte mora no Alto de Pinheiros 
há mais de 40 anos e acumula 
duas décadas de experiência  
em gastronomia no bairro. Em 
2005, trocou um dos primeiros 
restaurantes por quilo da região por 
uma casa de doces, a Brigadeiro, 
eleita a melhor doceria da cidade e 
hoje com uma filial em Moema.

Alex Vasconcelos, 52, é músico. 
Desde 1988 concilia shows e 
gravações com trabalhos nas 
casas especializadas da Rua 
Teodoro Sampaio. Sete anos 
atrás, abriu sua própria loja, a 
Vibe (Rua Teodoro Sampaio,  
763, lj. 13, tel. 3081-1350,  
www.vibemusic.com.br), onde 
vende e fabrica instrumentos. 

O bairro mudou nos últimos anos?
Muito. Em 1991, quando eu abri 
meu restaurante, quase ninguém 
servia comida por quilo, e eu 
tinha clientes de duas ou três 
empresas. Depois disso, a Avenida 
Faria Lima foi expandida até o 
Largo da Batata, o número de 
edifícios comerciais aumentou 
muito e o movimento explodiu.  

Por que escolheu Pinheiros para 
abrir um comércio? 
Sempre gostei da região e 
acreditava na clientela, desde 
antes do aumento do número de 
escritórios. Quando comecei aqui, 
o bairro tinha muitas casas, meus 

Qual sua relação com o bairro? 
Morei em Pinheiros durante 
muitos anos e sempre trabalhei 
em um perímetro de três quadras, 
entre músicos e fabricantes de 
instrumentos. Quando resolvi 
abrir minha própria loja, nem 
pensei em outro local. Este é o 
único lugar da cidade onde quero 
estar. É um grande polo musical.

Pinheiros tem muitos 
problemas? 
Não acho. Trânsito existe em 
qualquer lugar de São Paulo. Só 
sinto falta das sessões de música 
ao vivo na calçada da Teodoro 
Sampaio, que costumávamos 
realizar aos sábados, no fim da 
tarde. Mas estamos tentando 
retomar esse hábito, era 
muito bacana. Dava um ar de 
Nova Orleans para a rua.

Como vê as mudanças que o 
bairro está atravessando? 
Vão facilitar o acesso à região e 
trazer novos moradores, mas o 
que é mais importante: não vai 
mudar a cara do bairro. Pinheiros 
tem uma personalidade própria, 
as pessoas são muito antenadas 
com a cultura. E gostam do lugar 
onde vivem, caminham bastante 
pelas ruas. É muito gostoso.

clientes eram famílias, crianças 
que saíam das escolas. Essas 
pessoas continuaram frequentando 
a doceria. A diferença é que, nos 
últimos anos, além delas, comecei 
a lidar com um grande número de 
pessoas que trabalha por aqui. 
Tudo isso só enriquece o bairro.

Você sai muito da região nas  
horas de folga? 
Sou muito bairrista e nem tenho 
motivo para pensar diferente. 
Moro perto do Parque Villa-
Lobos. Aqui há várias opções 
de shoppings, lojas, bares e 
restaurantes. Quase não saio do  
eixo Pinheiros-Alto de Pinheiros. 
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 RestauRantes              
aRtuRItO 
Rua Artur de Azevedo, 542,  

tel. 3063-4951, www.arturito.com.br

Credenciado pela imprensa de 
gastronomia, o elegante endereço 
da chef argentina Paola Carosella é 
apontado como um dos melhores 
variados da cidade. Ela usa o forno a lenha 
para preparações de inspiração europeia. 
O excelente Ojo de Bife Premium é 
escoltado por batatas Asterix Robuchon.
 
DOn CuRRO 
Rua Alves Guimarães, 230,  

tel. 3062-4712,  

www.restaurantedoncurro.com.br

Um dos clássicos da cidade, se esmera 
desde 1958 no preparo de receitas 
tradicionais espanholas. A paella Don 
Curro mistura camarão, marisco, 
polvo, frango, lula, pimentão vermelho 
e ervilha fresca, em uma fórmula que 
inclui páprica e açafrão. O arroz negro é 
feito com lulas e sua própria tinta. 

eL MaRIaCHI 
Rua dos Pinheiros, 412, tel. 3081-0055, 

www.elmariachi.com.br

Casa simples, em clima de bar. Para 
acompanhar as flautitas (tortillas 
enroladas, fritas e recheadas com 
carne desfiada), recomendam-
se burritos (também na versão 
vegetariana) e enchiladas. Uma banda 
de música mexicana tradicional 
garante a trilha sonora.

TRIVIAL, S’IL VOUS PLAÎT
Nos últimos anos, Pinheiros se tornou um polo de bons bistrôs franceses a preços 
razoáveis. Entre os principais está o pequenino Le Jazz, sob a batuta do chef Chico 
Ferreira, que serve clássicos bem executados, como o cassoulet e o steak tartare. O Le 
French Bazar aposta em fórmulas tradicionais, mas também prepara receitas como o 
carré de tambaqui em crosta de amêndoas. O perímetro francês inclui ainda o Le Petit 
Trou. No pequeno salão, prove o filé ao molho béarnaise e batatas gratinadas. 

BRasseRIe Le JaZZ Rua dos Pinheiros, 254, tel. 2359-8141, www.lejazz.com.br 
Le FRenCH BaZaR Rua Fradique Coutinho, 179, tel. 2768-0504,  
www.lefrenchbazar.com.br 
Le PetIt tROu Rua Vupabussu, 71, tel. 3097-8589, www.lepetittrou.com.br

Jun saKaMOtO 
Rua Lisboa, 55, tel. 3088-6019

Considerado um dos melhores do 
país, o sushiman trabalha como artista, 
esculpindo sushis e manejando as 
facas que garantem cortes precisos 
aos peixes. Em um endereço discreto, 
são servidos menus fechados no 
silencioso salão. O balcão, de onde se 
pode ver o Jun em ação, tem poucos 
lugares. Convém reservar. 

nICOta 
Rua Costa Carvalho, 72, tel. 3031-6373, 

www.restaurantenicota.com

A charmosa casa homenageia a 
bisavó da chef Marisa Revoredo. No 
comando das panelas, ela apresenta 
receitas da cozinha brasileira em 
versões atualizadas. É o caso da 
paleta de porco assada em baixa 
temperatura, com terrine de 
mandioca, farofa de tapioca e folhas 
de mostarda. Para o almoço, pratos 
simples se alternam no menu.

VeCCHIO tORInO 
Rua Tavares Cabral, 119, tel.  3816-0592, 

www.vecchiotorino.com.br

Permanece na lista da alta 
gastronomia italiana de São Paulo 
desde 1994, quando foi inaugurado. O 
nhoque à piemontese é unanimidade, 
mas o cardápio traz também bons 
risotos, a exemplo do preparado com 
trufas negras. Mousse de chocolate 
belga arremata a sequência.   
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 PIZZaRIas          
BRÁZ 
Rua Vupabussu, 271, tel.  3037-7975, 

www.casabraz.com.br

Eleita diversas vezes a melhor casa 
de São Paulo, preserva a receita 
napolitana da redonda e recebeu 
recentemente a certificação da 
Associazione Verace Pizza Napoletana. 
Oferece uma série de boas opções, 
como a Primo (rodelas de tomate caqui, 
mussarela especial e fatias de presunto 
tipo parma) e a Carbonara (pancetta, 
mussarela, ovos espremidos cozidos, 
grana padano e pecorino). O pão de 
calabresa também merece atenção.

I VIteLLOnI 
Rua Conde Sílvio Álvares Penteado, 31, 

tel. 3816-3071, www.ivitelloni.com.br

Assa pizzas de massa média. Entre 
as boas redondas, destacam-se a 
escarola com ricota e a linguiça dragão 
(com embutido apimentado, de 
fabricação própria). Para a sobremesa, 
há sorvetes e doces artesanais.

 COMIDInHas 
aL KeBaB 
Rua Mourato Coelho, 1.168,  

tel. 3097-0123, www.alkebab.com.br

O cardápio caprichado lista opções 
de kebab, os sanduíches montados 
no pão pita. Há versões de 
abobrinha com queijo chancliche e 
de linguiça defumada de javali. Para 
acompanhar os lanches, escolha 

TEMPERINHO BOM 
Instalado diante de uma das praças mais famosas do bairro, o Consulado Mineiro 
serve comida típica das Gerais a preços honestos. Entre os pratos, aposte no 
Serra do Cipó (quibebe com carne de sol, mandioca frita, feijão tropeiro e arroz), 
no Ouro Preto (feijão tropeiro, carne de sol, mandioca frita, couve e arroz) ou no 
Monte Verde (costelinha, linguiça, couve, mandioca frita, tutu e arroz). Há ainda 
uma boa e farta feijoada.
CONSULADO MINEIRO Praça Benedicto Calixto, 74, tel. 3088-6055,  

www.consuladomineiro.com.br

batata frita com zaatar. Kebabs 
doces encerram a refeição.

BRIGaDeIRO DOCeRIa & CaFÉ 
Rua Padre Carvalho, 91, tel. 3813-6656, 

www.brigadeirodoceria.com.br

A matriz parece uma casa de boneca, 
com detalhes femininos por toda 
parte. Mas as atenções se voltam 
mesmo ao balcão, que exibe as 
gostosuras preparadas por Bia Forte. 
Os brigadeiros enrolados e os de 
colher (prove o de pistache) disputam 
atenção com pavês, bolos caseiros 
e outras receitas da vovó. Para 
acompanhar, café expresso.

MaRIa BRIGaDeIRO 
Rua Capote Valente, 68, tel. 3085-3687, 

www.mariabrigadeiro.com.br

Pioneira na onda de brigadeiros 
gourmet da cidade, a doceira Juliana 
Motter aposta em ingredientes 
especiais (chocolate belga e favas de 
baunilha), além de uma receita própria 

de leite condensado. São cerca de 40 
variedades do docinho, vendidos por 
unidade ou em modernas embalagens 
para presente.

 PaDaRIas           
DeLI PaRIs 
Rua Harmonia, 484, tel. 3816-5911,  

www.deliparis.com.br  

O completo bufê de café da manhã 
é a principal atração da casa, com 
omeletes e rabanadas. O croissant é 
companhia perfeita para o café. Além 
de doces, quiches e outras guloseimas 
de acento francês, há quitutes de 
padoca, como pão com manteiga.

Le PaIn 
Avenida Pedroso de Morais, 1.037, tel. 

3032-4861, www.lepain.com.br

Logo na entrada,  um belo balcão dá as 
boas-vindas,  com tortinhas e cupcakes. 
Avance pelo corredor e encontre 
uma seleção de pães. No fundo, um 
espaçoso salão acomoda a clientela em 

busca de pratos, sanduíches e o café da 
manhã, que no fim de semana avança 
até o começo da tarde.  

 CaFÉs  
CaFÉ FLORInDa 
Rua Aspicuelta, 181, tel. 3814-1060

O café mais pedido é extraído do  
grão Fazenda Pessegueiro, 100% 
arábica da região Alta Mogiana (SP).  
O menu inclui ainda tostex de presunto, 
queijo e tomate, além de torta de maçã. 
Entre os sucos, um dos mais pedidos  
é o de tangerina.
 
COFFee LaB InteRnatIOnaL
Rua Fradique Coutinho, 1.340,  

tel. 3375-7400, www.coffeelab.com.br

 A barista premiada Isabela Raposeiras 
comanda a escola e casa de cafés 
especiais. Para os amantes da bebida,  
é permitido degustar diversos tipos de 
grãos, extraídos por meio de diferentes 
técnicas. Também é  possível levar   
o grão já moído para casa.
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 BARES    
ASTOR
Rua Delfina, 163, tel. 3815-1364,  
www.barastor.com.br

Um dos melhores representantes da 
tradição botequeira paulistana. Além 
do chope, vale investir na carta de 
drinques, executada com excelência 
(o caju amigo é imperdível). O cardápio 
segue listando empada de camarão, 
panelinha de frutos do mar, sanduíches 
e pratos substanciosos. No andar de 
baixo, funciona o SubAstor, que avança 
na madrugada com ótimos martínis e 
uma seleção musical impecável.
 

CERVEJARIA NACIONAL 
Avenida Pedroso de Morais, 604, tel.  3628-
5000, www.cervejarianacional.com.br

Recém-aberto, investe em uma 
produção própria de cervejas 
artesanais. O bar ocupa um pequeno 
prédio de três andares, onde são 
servidos cinco chopes criados ali. 
Do balcão se  veem sacas de malte e 
tanques de fermentação.

EMPÓRIO ALTO DOS PINHEIROS 
Rua Vupabussu, 305, tel. 3031-4328, 
www.altodospinheiros.com.br

Apesar de ainda manter prateleiras de 
azeites e itens gourmet, o Empório Alto 
dos Pinheiros é uma das referências 
na cidade quando se trata de cervejas 
especiais. Nas gôndolas, a variedade 
de tipos e origens impressiona, com 

SAbOR cARiOcA 
Autoproclamado o primeiro bar  inspirado nos botecos do Rio de Janeiro na 
capital paulista, o Pirajá serve um dos melhores chopes da cidade, ladeado  
de quitutes de respeito. A porção de bolinho de abóbora com carne seca 
faz sucesso. A feijoada segue a célebre receita da Tia Surica, da Portela. 

PIRAJÁ Avenida Brigadeiro Faria Lima, 64, tel. 3815-6881, www.piraja.com.br

rótulos de todo o brasil e de 21 países, 
incluindo Lituânia, Holanda e Jamaica 
(Red Stripe). O chope bamberg, da 
microcervejaria de Votorantim (SP),  
é servido em seis versões.

MELOGRANO 
Rua Aspicuelta, 436, tel. 3031-2921, 
www.melograno.com.br

Na casa do beer sommelier Eduardo 
Passarelli, a carta de cerveja lista 
quase 200 tipos feitos no brasil e em 
outros sete países. O cardápio é de 
forneria — o crostini de brie com mel 
paga a visita.

SALVE JORGE 
Rua Aspicuelta, 544, tel. 3815-0705, 
www.barsalvejorge.com.br

Na época em que foi eleito como o 
melhor happy hour da cidade, entre 
2005 e 2006, o bar tinha filas de 
espera intermináveis. A moda passou,  
ficando mais fácil arranjar uma mesa,  
mas a casa continua mantendo o 
padrão que garantiu sua fama.

SÃO CRISTOVÃO 
Rua Aspicuelta, 533, tel. 3097-9904

com incontáveis bandeiras, camisas 
e quinquilharias ligadas ao mundo 
da bola, o bar tem  um afamado 
happy hour. O chope é bem-tirado 
e acompanha pratos tradicionais 
de boteco, como bolinhos de 
arroz e o filé Oswaldo Aranha.
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 ROUPAS E ACESSÓRIOS 
GLORIA COELHO  
Rua dos Cariris, 63, tel. 3186-5753

A renomada estilista mantém um 
showroom no bairro, junto com seu 
ateliê e confecção. Ali, ela apresenta 
novidades e promove vendas especiais 
de peças quem têm pequenos defeitos, 
além do encalhe das coleções que já 
saíram das lojas da marca. Tudo com 
descontos tentadores.

KING 55  
Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 

190, tel. 3083-1151, www.king55.com.br

A loja da grife paulistana tem uma 
atitude rock e roupas despojadas. Os 
modelos são confeccionados com 
alguns detalhes curiosos: a lavagem 
dos tecidos, por exemplo, é feita 
com água da chuva reaproveitada.

TROUSSEAU  
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 912, 

tel. 3083-4240, www.trousseau.com.br

A marca investe no conceito de 
enxoval, com tecidos nobres e 
coleções sazonais, que garantem 
os itens necessários para vestir 
bem uma casa. Boa parte das 
peças é produzida na Itália. 

MUNDO TERRA 
Avenida Pedroso de Morais, 1.085,  
tel. 3037-7195, www.mundoterra.com.br

Vende botas, luvas e camisetas 

PARQUE DE DIVERSÕES 
Instalada em um prédio envidraçado, a rede francesa Fnac se tornou um dos 
principais endereços culturais da região. O subsolo é tomado por CDs e DVDs, 
enquanto o térreo abriga um café e uma revistaria. O primeiro andar é destinado 
a equipamentos eletrônicos, enquanto os livros estão no segundo pavimento. As 
sessões de autógrafos e pocket shows são bastante movimentadas.

FNAC PINHEIROS  Praça dos Omaguás, 34, tel. 3579-2000, www.fnac.com.br

especiais para esportes de aventura. 
Também oferece equipamentos 
como cadeirinhas para 
montanhismo, caiaques, bicicletas, 
barracas e capas de chuva.

 MÓVEIS E DECORAÇÃO  
ALAMEDA GAbRIEL 

MONTEIRO DA SILVA 
Com cerca de 150 lojas dedicadas 
a peças de design e decoração, 
a rua virou parada obrigatória de 
quem precisa rechear a casa com 
as últimas novidades do mercado 
nos mais variados estilos. Há desde 
utensílios para a cozinha da Kitchens, 
na esquina com a Avenida Faria Lima, 
a ícones do design brasileiro na Dpot 
(nº 1.250) ou luminárias de todos 
os tipos na La Lampe (nº 1.258).

 INSTRUMENTOS MUSICAIS  
HENDRIx WORLD MUSIC 
Rua Teodoro Sampaio, 782,  
tel. 3083-2155,  
www.hendrixmusic.com.br

Cercada por outras lojas 
especializadas, chama a atenção 
pela variedade de guitarras. São 
incontáveis marcas e modelos, 
que fazem a alegria de músicos e 
entusiastas das seis cordas. Há 
também equipamentos como 
amplificadores e pedais de efeitos, 
além de outros instrumentos, 
entre eles violões, baixos, 
baterias, violinos e flautas. 
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 BALADAs 
AKBAR 
Rua Inácio Pereira da Rocha, 109,  
tel. 3816-1703, www.akbar.com.br

A partir da meia-noite e sem hora 
para acabar, a balada de flashbacks 
dos anos 1970 a 1990 é marcada 
pelo bom humor: perucas, chapéus 
e óculos costumam ser distribuídos 
durante as festas. Um espaço no 
piso superior serve comidinhas e é 
perfeito para repor as energias.

EsTÚDIO EMME 
Avenida Pedroso de Morais, 1.036,  
tel. 3031-3290, www.estudioemme.com.br

A casa está sempre lotada, em 
especial na noite Balada Mixta, que 
acontece uma vez por mês e embala 
o público com hits da música pop.

  cInEMA  
cInE sABEsP
Rua Fradique Coutinho, 361,  
tel.5096-0585, www.sabesp.com.br 

Conta com uma sala de 217 lugares 
e um simpático café. No ambiente 
de espera, uma tela mostra como 
funciona a captação e tratamento de 
água feitos pela empresa.

  EsPAÇOs cULTURAIs  
cEnTRO BRAsILEIRO BRITÂnIcO 
Rua Ferreira Araújo, 741, tel.  3819-4120, 
www.cbb.org.br

O prédio inclui o Consulado 
Britânico, a Câmara de Comércio 

do país e a sede administrativa da 
Cultura Inglesa em São Paulo. No 
espaço há uma programação de 
atividades relacionadas à cultura e à 
educação britânica na cidade, com 
auditório, três galerias de arte e uma 
biblioteca de peso. 

 

cEnTRO DA cULTURA JUDAIcA 
Rua Oscar Freire, 2.500, tel. 3065-4333, 
culturajudaica.uol.com.br

Com uma bela construção na 
forma de uma torá, o rolo sagrado 
das escrituras, é um espaço 
de convivência que preserva o 
patrimônio histórico e cultural do 
judaísmo. O centro promove cursos 
de hebraico e palestras, além de 
sediar exposições, shows e sessões 
de cinema. O café e restaurante 
serve um bufê com pratos típicos 
durante o almoço.

sEsc PInHEIROs 
Rua Paes Leme, 195, tel. 3095-9400, 
www.sescsp.org.br

O prédio de sete andares tem 37 mil 
m2 e abriga programas esportivos e 
 culturais. O projeto inclui três 
piscinas, quadras cobertas, 
uma praça de alimentação, 
uma biblioteca e salas de jogos. 
Mas a grande atração é o teatro, 
com 1.010 lugares. A sala recebe 
espetáculos de dança, peças 
e shows em uma programação 
com curadoria criteriosa. 

CUrvAS SINUOSAS
Há exatos 10 anos que o Instituto Tomie Ohtake é um dos marcos da 
paisagem arquitetônica de São Paulo. O espaço homenageia a japonesa 
radicada no Brasil e foi projetado por Ruy Ohtake,  filho da artista. Mas 
não é só por fora que o centro cultural se destaca: a programação de 
exposições é uma das melhores de São Paulo. 

InsTITUTO TOMIE OHTAKE Avenida Faria Lima, 201, tel. 2245-1900,  
www.institutotomieohtake.org.br
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 ACADEMIAS 
BODYTECH 
Shopping Eldorado, Avenida Rebouças, 
3.970, 2º subsolo, tel. 2197-7333,  
www.bodytech.com.br

A maior unidade da rede tem 9.300 m2, 
com espaço para musculação, três 
salas de ginástica, ringue de boxe, 
quatro piscinas e áreas para 
balé infantil, pilates e ioga. 

AQUASPORT 
Rua Girassol, 675, tel. 3813-9173,  
www.aquasport.com.br

Tem planos de ginástica e 
musculação, mas a especialidade 
são as aulas de natação e de 
hidroginástica. A academia tem um 
plano especial de atividades para 
gestantes e mães com bebês. 
 

ESPORTE 120 
Rua Fradique Coutinho, 120,  
tel. 3081-5498, www.esporte120.com.br

A programação de aulas inclui 
atividades como boxe, step, 
ginástica localizada, jump, 
alongamento, pilates e dança. 

 SALÃO DE BELEZA          
STUDIO W 
Shopping Iguatemi, Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 2.232, 9º andar,  
tel. 3094-2640, www.studiow.com.br

Famosos estão sempre nas cadeiras 
do salão, em busca das tesouras 

CUIDADOS ZEN 
O Espaço Kurma é um desses endereços para se esquecer que está em 
São Paulo. Além de uma programação de exercícios, oferece 13 tipos 
de massagem, como a  champi, uma técnica indiana cujos movimentos 
se concentram na cabeça, no pescoço e nos ombros. No local há ainda 
acupuntura, reiki, limpeza de pele e programas para redução de medidas. 

ESPAÇO KURMA Rua dos Macunis, 244, tel. 2528-9588,  
www.espacokurma.com.br

de Wanderley Nunes. O espaço de 
1.600 m2 desenhado pelo arquiteto 
Arthur Mattos Casas oferece 
tratamentos para cabelos e serviços 
de maquiagem. O dia da noiva é 
bastante concorrido.

 CLUBE 
ESPORTE CLUBE PInHEIROS 
Rua Angelina Maffei Vita, 493,  

tel. 3598-9700, www.ecp.org.br

Com uma área de 170 mil m2, o clube 
é considerado o maior  poliesportivo 
da América Latina - são mais de 36 
mil associados e 5 mil frequentadores 
diários. Além disso, é um refúgio 
de área verde em meio a uma 
movimentada região da cidade. 

 HOSPITAIS 
HOSPITAL DAS CLÍnICAS
Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255, 

tel.  3069-6000, www.hcnet.usp.br

O complexo, uma das referências 
da área no país, é formado por sete 
institutos, dois hospitais auxiliares e 
62 laboratórios. O HC tem 2.000 leitos 
disponíveis, distribuídos em 378 mil m2.
 
HOSPITAL SALT LAKE 
Rua Cristiano Viana, 890, tel. 3891-1000, 

www.hospitalsaltlake.com.br

Tem 16 quartos de enfermaria,  
23 apartamentos, quatro leitos de 
UTI e 13 vagas para recuperação de 
cirurgias. Entre as especialidades 
estão cardiologia e ginecologia. 
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 ESCOLAS  
PALMARES 
Avenida Pedroso de Morais, 1.341,  
tel.  3037-2555,  
www.colegiopalmares.com.br

Está entre as dez melhores escolas 
particulares de São Paulo no ranking 
do Enem.  A infraestrutura inclui 
laboratórios e um gerador próprio. 
A instituição atende alunos da pré-
escola até o fim do Ensino Médio.

COLÉGIO STELLA MARIS  
Rua Cardeal Arcoverde, 1.097,  
tel. 3032-4588,   
www.sibstellamaris.com.br

Fundado em 1938 por cinco freiras 
de Viamão (RS), valoriza a formação 
cristã e tem regras rígidas de disciplina. 
O uniforme é obrigatório e só se pode 
entrar atrasado com autorização.

 IDIOMAS  
CULTURA INGLESA 
Rua Deputado Lacerda Franco, 333,  
tel. 3814-0100,  
www.culturainglesasp.com.br

Mais do que uma simples escola de 
inglês, é um centro de difusão do 
idioma e da cultura da Grã-Bretanha. 
Tem aulas para executivos em um 
espaço chamado The Club, além 
de um restaurante onde é possível 
experimentar o tradicional chá das 
cinco. Há ainda um teatro e cursos de 
atuação e de canto em inglês.

ALÉM DO VESTIBULAR 
Com um foco humanista, a Escola Vera Cruz atrai filhos de pais intelectuais, de artistas 
e de profissionais liberais. As disciplinas vão além das obrigatórias e incluem filosofia, 
artes, educação ambiental, oficinas de linguagem e uma escola própria de idiomas. 

ESCOLA VERA CRUZ Rua Dona Elisa de Moraes Mendes, 784,  
tel. 3021-2050, www.veracruz.edu.br

 UNIVERSIDADES 
USP 
Avenida Prof. Almeida Prado, 1.280,  
tel.  3091-4313,  
www.usp.br

A maior universidade pública do país 
e dona de um dos vestibulares mais 
concorridos oferece em sua sede 
principal 21 faculdades e instituições 
especializadas. Na lista estão o 
Instituto de Pesquisas Energéticas 
e Nucleares (IPEN) e o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT).f
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do outro  
lado da ponte

 Gastronomia  
CaBaÑa DEL asaDo
Avenida Eliseu de Almeida, 1.077,  
tel. 3726-2908,  
www.cabanadelasado.com.br

Carnes bem churrasqueadas, 
acompanhadas de arroz biro-biro, 
são especialidade da cozinha.  
o carré de cordeiro e o bombom 
de alcatra grelhado são boas 
escolhas. o ambiente é 
 bastante confortável.

ton Hoi 
Avenida Professor Francisco Morato, 1.484,  
tel. 3721-3268,  
www.tonhoi.com.br 

É um dos melhores restaurantes 
chineses da cidade, com porções 
fartas que aplacam a fome de 
duas pessoas. o trio campeão, 
que leva à mesa camarão, lula 
e mexilhão, é um dos melhores 
pratos do extenso cardápio.

Hiro 
Avenida Doutor Cândido Motta Filho,  731, 
tel. 3766-7090,  
www.restaurantehiro.com.br

oferece o kaiten sushi, a esteira que 
passa diante dos clientes, exibindo 
mais de 50 opções  de receitas 
preparadas na hora. o cardápio 
lista ainda o teishoku, uma refeição 
completa, com tempurá, sashimi 
misto e carne com gengibre.

o Butantã tem programas para toda a família, Com 
museus, restaurantes e atÉ um zoológiCo de rÉpteis

um dos passeios mais famosos da 
cidade, o museu Biológico do instituto 
Butantan é parte de um importante 
complexo dedicado à pesquisa 
biomédica do mundo. fundado em 
1901, o espaço  responde por mais de 
80% dos soros e vacinas produzidos 
no Brasil. mas o grande atrativo para 
os visitantes, em especial as crianças, 
ainda é a coleção de 54 mil répteis 
e insetos, uma das principais da 

 mUsEUs            
Casa Do BanDEirantE 
Praça Monteiro Lobato, s/nº,  
tel. 3031-0920, www.museudacidade.
sp.gov.br/casadobandeirante.php

redescoberta pelo escritor mário 
de andrade, a residência do século 
16 pertenceu a afonso sardinha, 
explorador da mineração. Construída 
em taipa de pilão, tem 350 m2 e 12 
cômodos. seu acervo inclui objetos 
de decoração do Brasil colonial.

mUsEU Da PoLÍCia CiViL 
Praça Prof. Reinaldo Porchat, 219,  
tel.  3039-3460 

Criado na década de 1920 e hoje 
instalado na Cidade universitária, tem 
uma coleção de armas, polígrafos, 
laudos da polícia técnica e uniformes. 
o que mais chama a atenção são as 
viaturas policiais antigas, mantidas em 
excelente estado de conservação.
 

Logo aLi

américa latina. e dá para estender o 
programa: o espaço abriga também 
um museu Histórico, que relembra 
a época em que aquele terreno era 
uma grande fazenda, além do museu 
de microbiologia, com imagens de 
vírus e moléculas de dna. 

institUto BUtantan  
Avenida Vital Brasil, 1.500,  

tel. 3726-7222, www.butantan.gov.br
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telefones úteis

Banco
Santander 3082-9466
Banco do Brasil 3891-0505
Bradesco 3465-0100
Caixa Econômica Federal 
3927-2888
Citibank 4009-4351
HSBC 3030-3600
Itaú 3003-4828
Nossa Caixa 3814-9096

cartório
14º Tabelionato de Notas 
3065-4500

Lavanderia
5àSec 3071-2062
Pérola 3081-2835
Orion 3085-0463
Iguatemi 3032-5597

Pet shoP
AuQMia 3062-2054
Filhotes e Fricotes 3816-3388
Centro Veterinário Mourato 
Coelho 3815-1936

saúde
Drogaria São Paulo 3812-2563
Drogarias Pacheco 3031-0245
Bifarmaplus 3088-6729
Drogão Panamericana  
3023-0694
Farmácia Galenica 3815-3555
Hospital Salt Lake 3891-1000

Hospital das Clínicas 
3069-6226

suPermercado
Pão de Açúcar Teodoro 
Sampaio 3061-2133
Carrefour Rebouças  
3093-0017

táxi
Ponto Comum 3814-9063
Táxi 320 3031-7281
Ponto 610 3813-4303
Ponto 2653 3031-9001
Diogo Nogueira 3815-3472 

utiLidade PúBLica
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 Pinheiros  
3095-9595
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