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editorial

4  guia de bairro  campo belo

NO CENTRO  
DE TUDO
Se fosse um país, o Campo Belo teria 
uma qualidade de vida equivalente à da 
Alemanha e mais alta que a de Portugal 
ou de qualquer país da América Latina.  
O Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) é de 0,932, considerado muito 
elevado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). Não é de hoje que 
esse fator vem acompanhado do 
desenvolvimento comercial e tecnológico 
– em 1995, o bairro tornou-se o primeiro 
do Brasil a adotar números de telefones 
de oito dígitos. Recentemente, a área viu 
crescer sua vocação residencial e familiar 
de alto padrão. Os grandes edifícios, 
com apartamentos que mais parecem 
casas, são cercados por ruas tranquilas e 
arborizadas. Isso sem falar da localização.

Cidade Jardim, Itaim Bibi, Jardins, 
Morumbi, Vila Mariana, Chácara Klabin, 
Moema, Ibirapuera, Vila Olímpia, Planalto 
Paulista, Paraíso, Chácara Santo Antônio, 
Brooklin Novo. Todos esses bairros são 
vizinhos ao Campo Belo. Entre suas vias 
de acesso estão as avenidas Ibirapuera, 
Indianópolis, Rubem Berta, Morumbi 
e Santo Amaro. A rede de transporte 
coletivo é rica e bem servida, com 
tendência a melhorar após a inauguração 

da estação de metrô Brooklin-
Campo Belo. O Aeroporto 
de Congonhas, um dos mais 
importantes do Brasil, também 
fica no bairro. Pense em um 
serviço, qualquer um, de 

Além de ruas calmas, o Campo 
Belo é cercado por  áreas verdes

clínica de estética a lojas de 
aquários, e o Campo Belo tem. 
Por tudo isso é que, de acordo 
com o Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis (Creci), 
a região é considerada nobre.
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institucional

A Cyrela Brazil Realty é uma das melhores incorporadoras 
do mercado imobiliário do país. É uma marca presente na 
vida do brasileiro há mais de 50 anos que leva o conceito 
de morar bem e investir com qualidade. Por todas as suas 
ReAlizAções e história inovadora, a Cyrela ConstRuiu 
um nome respeitado e tornou-se sinônimo de qualidade e 
solidez, somando aproximadamente 12.500 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 através de diversos projetos sociais. 
Enfim, faz questão de valorizar a vida das pessoas.

os resultados desta relação são mais de 184 mil clientes 
conquistados, a entRegA de mais de 42 mil lares, 
mais de 200 canteiros de obras em andamento em 67 
cidades de 17 estados brasileiros, além de Argentina 
e uruguai, e a ética como valor inquestionável.

traga os seus sonhos para morar em um Cyrela.
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ÁREA 8,80 km2            
POPULAÇÃO 66,6 mil

10  campo belo
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razões para viver no

2
Além dos pães,  
a Santa Marcelina  
também tem 
opções de almoço

panorama
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com uma rede de serviços digna de um grande 
centro urbano, o bairro tem ruas calmas e ainda 
preserva o clima de fazenda de seus primórdios 

Origem do bairro
Até 1935, o Campo Belo ficava 
no limite de são paulo, junto ao 
município de Santo Amaro, que 
seria incorporado à capital.  
O crescimento do bairro  
acompanhou o da antiga cidade 
vizinha. A urbanização de uma  
vasta área de campos começou  
em 1886, com a inauguração da 
linha férrea na região. 

Na mesma época, o loteamento 
das fazendas atraiu imigrantes, 
em especial albaneses e alemães 
– esta última, origem da família 
Vieira de Morais, proprietária da 
fazenda que ocupava boa parte 
do que hoje é o bairro. Em 1913, o 
trem foi substituído por bondes, 
que faziam o trajeto hoje ocupado 
pelas avenidas Ibirapuera e 
Vereador José Diniz e integravam 
Indianópolis, Campo Belo, Brooklin 

Paulista e Alto da Boa Vista.
Mesmo com a integração à 

cidade, na década de 1960, o 
Campo Belo mantinha um clima 
de... campo belo. Pessoas muito 
bem-vestidas circulavam entre 
casas de onde saíam aromas de 
café e de bolo de fubá, com vastos 
jardins bem cuidados. Foi a partir 
da década de 1980 que as antigas 
casas foram substituídas por 
edifícios residenciais de alto padrão. 
Mas, ao passar por eles, ainda é 
possível olhar para as praças, os 
parques e os jardins e reviver os 
tempos em que o bairro era isolado 
e sossegado, mas sem perder as 
atuais vantagens de morar perto de 
tudo e totalmente integrado ao que a 
metrópole tem de melhor a oferecer.

LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA
Se, por muitos anos, a grande 
referência para os moradores do 
Campo Belo era Santo Amaro, 
hoje é possível chegar a outros 

bairros nobres de São Paulo, como 
Moema, Jardins, Itaim Bibi, Morumbi, 
Brooklin Novo e Vila Olímpia, em 
poucos minutos. Para isso, basta 
seguir por vias centrais, como as 
avenidas Bandeirantes, Vinte e 
Três de Maio, Washington Luís, 
Ibirapuera, Indianópolis, Rubem 
Berta, Morumbi e Santo Amaro.

BOAS ESCOLAS
Como uma região tipicamente 
residencial, o Campo Belo abriga 
dezenas de boas escolas para todas 
as idades – fato que, certamente, 

ajuda a explicar seu alto Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH). Para os mais novos, a Escola 
Infantil Meu Solzinho fica na Rua 
Demóstenes, 823 (tel. 5049-3456). 
Para os ensinos fundamental 
e médio, existem opções de 
qualidade, como a Escola Bosque 
(Rua Lacedemônia, 98, tel. 5031-
6749) e o Colégio Vértice (Rua Vieira 
de Morais, 172, tel. 5533-5500). 
Além de educação formal, tem ainda 
a Allegretto, que leciona música e 
pintura (Rua Albuquerque Sousa 
Muniz, 258, tel. 5031-8721).

A Escola Bosque é uma das 
mais tradicionais do bairro
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A apenas oito quilômetros do centro 
da cidade fica um dos principais 
aeroportos do país, o segundo mais 
movimentado. Quando inaugurado, 
em 1936, Congonhas era local de 
passeio para famílias curiosas que 
vinham de locais distantes assistir à 
decolagem de aviões e tomar café 
em algumas das lanchonetes mais 
sofisticadas da cidade. Na década 
de 1970, famílias de renome usavam 
um salão do aeroporto, com vista 

para a pista, para realizar casamentos 
e festas de formatura. A partir dos 
anos 1980, quando foi construído o 
aeroporto de Guarulhos, Congonhas 
passou a receber preferencialmente 
voos domésticos. Ainda assim, para 
dar conta dos mais de 13 milhões 
de passageiros que passam por ele 
todos os anos, começou em 2003 
uma série de reformas visando 
melhorar o conforto e o acesso às 
dependências do local.

AEROPORTO DE CONGONHAS

4
panorama
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FRUTAS FRESCAS NA ESQUINA  
Poucos bairros de São Paulo têm a concentração de 
pequenos comércios de frutas e legumes que o Campo 
Belo. O Espaço Frutas fica na Rua Galileu, 254 (tel. 2924-
5000). E o Empório Leve Tudo, na Rua Vieira de Morais, 
658 (tel. 5542-9881). O bairro também tem feiras livres às 
quartas-feiras (Rua João de Sousa Dias, esquina com a Rua 
Conde de Porto Alegre) e aos sábados (Rua Princesa Isabel 
com Rua Otávio Tarquínio de Sousa).
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7SHOPPING PARA  
TODO LADO
Jardim Sul, Morumbi, SP Market, 
Brooklin, Campo Belo. As opções de 
compras e entretenimento no bairro 
e nos arredores são muitas e de 
qualidade. Juntos, esses shoppings 
reúnem várias das principais grifes 
de roupas do país e alguns dos 
melhores cinemas.

6

panorama
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ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
Uma pesquisa do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e 
Saúde Animal da Universidade de São Paulo (USP) constatou um fato visível 
nas ruas: os moradores do Campo Belo simplesmente adoram bichos de 
estimação. De todos os bairros de São Paulo, esse é o que tem a maior 
proporção de caninos por habitante: 1,42 humano por cachorro, ou mais 
ou menos dois cães para cada três pessoas. Eles são vistos passeando 
pelas ruas com seus donos e contam com uma vasta rede de pet shops 
especializados e providos de cardápio de rações importadas e clínicas 
veterinárias. Se levarmos em conta a quantidade de estabelecimentos que 
vendem pássaros domesticados, como calopsitas e agapórnis, a população 
de aves, mesmo que não contabilizada, também é grande.

CULTURA ALEMÃ
Em novembro de 1884, 14 
imigrantes alemães fundaram a 
Sociedade Filarmônica Lyra para 
divulgar a cultura germânica, em 
especial os cantos e as danças 
folclóricas. Logo o espaço da 
Rua Allegre ficou pequeno, e, 
já no ano seguinte, o grupo se 
instalou na Rua Florêncio de 
Abreu e comprou seu primeiro 
piano, pago a prestação. Em 
1888, nova mudança, agora, 
para um espaço na mesma rua 
da fundação, então rebatizada 
de Brigadeiro Tobias. O clube 
já tinha 150 sócios. Em 1925, 
surgiu a Orquestra da Lyra – os 
músicos tinham que levar seus 
instrumentos de casa. Hoje, 
a Sociedade Filarmônica Lyra 
está na Rua Otávio Tarquínio de 
Souza, onde realiza excursões 
nacionais de danças e cantos 
folclóricos típicos alemães, além 
de uma Orquestra de Bandolins. 
Nas vésperas do Dia das Mães 
e de outras festas, o clube 
realiza bazares beneficentes, 
acompanhados pelo tradicional 
(e delicioso) apfelstrudel 
(folhado de maçã). 

Criada em 1884, a Sinfônica 
Filarmônica Lyra ajuda a preservar 
a cultura germânica na região 
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MESA FARTA
De restaurantes clássicos a 
naturais, passando por padarias 
tradicionais, come-se muito bem 
no Campo Belo. O Arancini é um 
italiano com sua própria horta 
(Avenida João Carlos da Silva 
Borges, 1.211, tel. 5641-9774); 
quem prefere culinária germânica 
pode contar com o Armazém do 
Alemão (Rua Bacaetava, 343, tel. 

5041-8799) e os adeptos da carne  
podem ir ao Aeroporto Grill 
Churrascaria (Rua Baronesa de 
Bela Vista, 609, tel. 5092-2776). 
Algumas padarias também 
são famosas pela qualidade da 
comida, como a Santa Marcelina 
(Rua Barão do Triunfo, 1.349, tel. 
5533-8444) e A Trigueira (Rua 
Demóstenes, 805, tel. 5531-7158). 

PARQUES
Os bairros vizinhos têm vários parques com fácil 
acesso, como o Ibirapuera (Avenida Pedro Álvares 
Cabral, s/nº). Mas há também o Parque Municipal das 
Bicicletas (Alameda Iraé, 35), em Moema, e o Parque 
Alfredo Volpi (Avenida Engenheiro Oscar Americano), 
no Morumbi. Além desses, o Parque Guarapiranga 
(Avenida Guarapiranga, 575) não fica longe dali.

CLÍNICAS DE ESTÉTICA
Os arredores do bairro também 
estão cheios de locais para cuidar 
do corpo e da mente, mais uma 
amostra de que a rede de serviços da 
região está a todo vapor. A Squenato 
faz drenagem linfática, massagem 
redutora e programas exclusivos 
para gestantes (Rua Jandiatuba, 
143, sala 504). A Pawaa oferece 

acupuntura e dieta ortomolecular 
(Alameda dos Jurupis, 435, tel. 
5051-0709), a Fiori tem atendimento 
preferencial para noivas (Rua Flórida, 
1.765 C, tel. 5506-0971) e a filial 
do Emagrecentro no Campo Belo 
oferece pacotes para emagrecimento 
e modelagem (Rua Vieira de 
Morais, 1.832, tel. 2613-7909).
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Além dos pães,  
a Santa Marcelina  
também tem 
opções de almoço

O Ibirapuera é um dos 
parques próximos 
ao Campo Belo

panorama
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LINHA LILÁS
A região do Campo Belo já é servida 
por ônibus e pela Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM). A partir de 2014, estará 
integrada também ao metrô. A Linha 
5 (Lilás) está sendo ampliada e 

uMA LinhA de Trens Leves de suPerfíCie vAi 
deixAr o CAMPo BeLo AindA MAis BeM LoCALizAdo. 
eM 2012, o BAirro gAnhArá TAMBéM uMA novA 
CenTrAL PArA CoLeTA seLeTivA de Lixo

 LAdos

ganhará a estação Brooklin-Campo 
Belo, que deverá ficar na Avenida 
santo Amaro, entre as ruas doutor 
Jesuíno Maciel e Vieira de Morais. Em 
2015, fica pronta a integração com a 
Linha 1 (Azul) – na altura da estação 
Santa Cruz – e com a Linha 2 (Verde) 

– na Estação Chácara Klabin. Antes 
disso, a própria Linha 5 vai permitir o 
acesso rápido a outras dez estações: 
Adolfo Pinheiro, Alto da Boa vista, 
Borba gato, água espraiada, 
ibirapuera, Moema, servidor, vila 
Clementino, Santa Cruz e Chácara 
Klabin. Quando prontas, as estações 
irão beneficiar 600 mil passageiros.

METRÔ dE SUPERFÍCIE 
Como parte dos preparativos de 
são Paulo para a Copa do Mundo de 

2014, a região ganhará uma linha  
de trens leves de superfície. 
Partindo do Aeroporto de 
Congonhas, ele chegará até o 
estádio do Morumbi. no Campo 
Belo, serão quatro estações que 
ainda darão acesso ao corredor 
de ônibus até diadema, à Linha 9 
(esmeralda) da CPTM e às Linhas 4 
(Amarela) e 5 (Lilás) do metrô.

VIAS MAIS SEGURAS
A Companhia de engenharia de 
Tráfego (CeT) autorizou diversos 
bairros da cidade, incluindo o 
Campo Belo, a pôr em prática um 
projeto realizado com sucesso no 
Caxingui: colocar obstáculos em 
vias residenciais para evitar que 
ruas menores sejam utilizadas por 
motoristas que tentam fugir de 
congestionamentos em avenidas 
próximas. As vias do bairro 
receberão rotatórias, rampas 
sinalizadas e calçadas mais largas.

COLETA SELETIVA
desde 2005, o bairro tem um dos  
66 postos de coleta seletiva de lixo 
mantidos pela prefeitura da cidade. 
Para 2012, o Campo Belo deverá 
receber uma nova central para  
fazer o recebimento e a triagem  
do lixo reciclável. Os novos  
edifícios da região também 
colaboram e já fazem esse trabalho 
por conta própria.

Por Todos os
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a cara do bairro
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Carlos li, 49 anos, vive no Campo 
Belo desde que nasCeu. Guilherme 

BortoluCi, 23, se mudou ainda 
Criança, quando o pai aBriu um 

hortifrúti por lá – e aCaBou 
entrando de sóCio no 
neGóCio. Cada um a seu 

modo e a seu tempo, os dois 
ComerCiantes vivenCiam 
as mudanças pelas quais 

a reGião vem passando

enContro  
de GeraçÕes 
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Quando conheceu o bairro?
moro aqui desde que tinha um ano de 
idade. ainda sou da época em que a 
molecada usava varinha de bambu 
para pegar lambari no Córrego da 
traição, onde agora é a avenida dos 
Bandeirantes. fazíamos festas no meio 
da rua, não tinha asfalto. a casa onde 
eu moro até hoje foi a segunda da rua, 
eu brincava nos terrenos vazios.

O que acha da região hoje?
mudou muito. no meu tempo, íamos 
até santo amaro para passear 

a cara do bairro

de seus 49 anos de idade, o 
empresário Carlos Li viveu 48 na 
região. há sete, escolheu o bairro 
para abrir com sua mulher, ivanir 

dias dos santos, o Brechó fundo 
do Baú. Carlos viu o Campo Belo 

crescer e se urbanizar. lembra dos 
tempos em que ainda era  possível 

pescar nos arredores, mas gosta 
da comodidade de viver em uma 

região tão perto de tudo.

Guilherme Santos Bortoluci  
tem 23 anos e mora há 11 no bairro. 
se depender dele, não vai sair dali 
tão cedo. além de ter se afeiçoado 
à região e se acostumado com a 
ampla rede de serviços, o jovem 
também trabalha naquela área – é 
sócio do pai, Carlos alberto, em um 
hortifrúti. no começo, o comércio 
era apenas uma filial. Com o 
crescimento do bairro, tornou-se a 
matriz e a fonte de renda da família.

a construção de ótimos 
empreendimentos comerciais 
e residenciais. a região está 
começando a ficar parecida com 
Moema. Com mais gente, a vida fica 
mais dinâmica. faltam só alguns 
ajustes da prefeitura, principalmente 
na parte do trânsito, mas o futuro 
do bairro é muito promissor.

O que o Campo Belo 
representa para você?
foi aqui que passei minha 
adolescência. moro muito perto de 
todos os meus amigos e da minha 
família. estou muito à vontade no 
Campo Belo e não saio daqui por 
nada, nossos negócios vão bem e 
tenho tudo o que preciso. pretendo 
viver a minha vida sempre por aqui.

Carlos Li recomenda  Ele gosta de frequentar o Blend Bar (Rua Padre 
Antônio José dos Santos, 1.207, tel. 5505-4188, www.blendbar.com.br), 
um boteco muito disputado na região. Quando quer um ambiente mais 
tranquilo, vai ao 14 Bis Botequim (Rua Doutor Jesuíno Maciel, 2.125, tel. 
5049-0005, www.14bisbotequim.com.br). Se precisa alugar um DVD, o 
destino é a locadora Blockbuster (agora adquirida pelas lojas Americanas 
na Avenida Padre Antônio José dos Santos, 851, tel. 5561-2447).  Já quando 
falta algo na geladeira, recorre ao Pão de Açúcar do bairro (Avenida 
Santo Amaro, 3.271, tel. 5561-2177, www.paodeacucar.com.br). “Resolvo 
qualquer emergência rapidamente sem me estressar”, garante.

Por que seu pai abriu 
uma loja no bairro?
ele sempre ouviu falar que era uma 
região muito bonita, segura e de 
clientela muito boa. trabalho com 
meu pai desde que ele inaugurou o 
hortifrúti, e logo comprovamos que os 
boatos eram verdadeiros. pouco tempo 
depois estávamos morando aqui.

Como vê o crescimento do bairro?
nos últimos dois anos começou 
a mudar muito rápido, com 

Guilherme Bortoluci 
recomenda O jovem 
empresário gosta de começar 
o dia passando na padaria 
Colonial Pães e Doces (Rua 
Conde de Porto Alegre, 1.095, 
tel. 5561-2166). Já para almoçar 
ou tomar um drinque, ele indica 
o restaurante Florina (Rua 
Cristóvão Pereira, 1.220, tel. 
5541-5740, www.florina.com.
br), em estilo suíço, e o bar Platz 
(Rua Cristóvão Pereira, 1.252, tel. 
5531-4036, www.platzbar.com.br). 
“Os dois são muito bons.”

no domingo, e era uma aventura. 
hoje, tudo está mais integrado, o 
desenvolvimento chegou para ficar.  
É claro que isso traz alguns problemas, 
como o trânsito, mas vale a pena.

O que o bairro representa  
para você?
É recompensante viver em uma área 
que, por um lado, ainda é residencial, 
mas tem todos os serviços e opções 
de lazer bem perto. nasci em um bairro  
de periferia, mas hoje estou em uma 
região muito bem servida.
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SABOR CRIATIVO
Com um ambiente agradável e espaçoso, a casa tem um cardápio 
bastante variado, mas é na criatividade que o lugar se destaca 
de fato. Afinal, não é em qualquer restaurante que é possível 
experimentar bolinhas de cerveja ao molho pesto. Pratos como 
o confit de pato com vinagrete de frutas vermelhas, o nhoque de 
mandioquinha com ragu de vitelo e o hambúrguer de fraldinha com 
cebolas caramelizadas também fazem sucesso.
OTHELO Rua Doutor Jesuíno Maciel, 728, tel. 2609-4773,  
www.othelobarrestaurante.com.br

 RESTAURANTES 
TATINI ROSTICCERIA
Rua João de Sousa Dias, 307,  

tel. 5535-0237, www.tatini.com.br

Fundado por uma família italiana 
envolvida com gastronomia há quatro 
gerações, tem no cardápio fettuccine 
com abobrinha e presunto tipo Parma 
e filé de peixe ao vinho branco. Como 
entrada, peça a salada Nastro – filé de 
frango grelhado com aceto balsâmico, 
champignon e folhas.
 
BIERQUELLE
Rua Pascal, 608, tel. 3805-2213,  

www.bierquelle.com.br

A casa de comida típica alemã serve 
canapés, frios, sopas, crepes salgados 
e parrilla argentina. Mas o destaque fica 
para as linguiças, a costeleta de porco 
com chucrute e a panqueca de batata 
com compota de maçã. No sábado, a 
melhor pedida é a feijoada húngara.
 
CHURRASCARIA CHULETÃO
Rua Gustavo Silveira, 732, tel.  

5563-5061, www.chuletao.com.br

Conhecida pela qualidade da 
costelinha, a casa também se destaca 
pela fraldinha, pelo espeto misto, 
pelo espaguete parisiense e pelo 
filé à Chateaubriand. Alguns pratos 
também são entregues em casa.

TEMAKI FRY
Avenida Moreira Guimarães, 991,  

tel. 5051-6394, www.temakifry.com

Com 28 tipos de temaki, serve  
desde combinados tradicionais 
a criações próprias como o Sushi 
Lounge (enrolado de salmão e 
camarão no maçarico com cream 
cheese e molho da casa). O cardápio 
conta ainda com pratos elaborados 
para o almoço executivo.
 
TACO BAR E COZINHA MEXICANA
Rua Gabrielle Dannunzio, 1.301,  

tel. 5042-2858, www.tacosp.com.br

O bar e restaurante mexicano se 
destaca pelo Texas Chilli Beans e pela 
enchilada de frango. Também serve 
pratos vegetarianos, como burritos 
e hambúrgueres de soja, e uma boa 
variedade de tequilas.

 
SVANEN
Rua Moraes de Barros, 1.009,  

tel. 5041-9883, www.svanen.com.br

O ambiente é muito simples, mas a 
comida típica escandinava vale a visita. 
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Peça o hambúrguer de carne bovina 
recheada com beterraba e alcaparra 
e o carré de porco assado com molho 
típico, batata bolinha e repolho roxo.

 COMIDINHAS 
CONFEITARIA CHRISTINA
Rua Vieira de Morais, 837, tel. 5561-2354, 

www.confeitariachristina.com.br

A variedade do local é rica. Inclui 
bolos vienenses, como o Esterhazy 
(composto de cinco camadas de 
farelo de avelã intercaladas com 
creme de baunilha), o Strudel  
salgado de repolho e bacon e a  
ricota chantilly diet.
 
FRIOS BY VICTOR
Rua Antonio de Macedo Soares,  

1.150, tel. 5542-9545

Trata-se de um bar e restaurante, 
mas, como o próprio nome indica, 
as opções mais procuradas são as 
tábuas de queijos e frios, muito bem 
servidas. Os sanduíches de metro 
também fazem sucesso.

KID MAIS BUFFET INFANTIL
Avenida Vieira de Morais, 1.600, tel. 

5049-1175, www.kidmaisbuffet.com.br

No quesito comidas e bebidas para 
crianças, é uma ótima opção no 
bairro. Tem canapés, salgadinhos, 
pipoca, cachorro-quente, minipizza, 
carne maluca, algodão-doce... Tudo, 
claro, cercado por ambientes para os 
pequenos brincarem.

diferentes rótulos de vinho, além de 
carnes e queijos diferenciados.

 PADARIA 
A TRIGUEIRA
Rua Demóstenes, 805, tel. 5531-7158, 

www.atrigueira.com.br

Padaria com cadeiras na varanda 
coberta e comidas servidas no 
balcão. Destaque para o panini 
prensado de cogumelo-de-paris, 
shiitake e shimeji, ou o bolinho de 
bacalhau. Os sorvetes do local, 
muito disputados nos fins de 
semana, são artesanais.

 PIZZARIA 
LEONA PIZZA BAR
Rua Constantino de Souza, 582, tel. 

5096-3000, www.leonapizzabar.com.br

MERCADO GURMÊ
Rua Conde de Porto Alegre, 1.245,  

tel. 5096-0600

Para comer na hora, há desde sopas 
a quiches. Para levar, a casa oferece 
uma grande variedade de aves, 
peixes, frutos do mar e pratos árabes 
e chineses. O lugar também tem boas 
opções de molhos prontos.
 
PANIFICADORA E CONFEITARIA 
NOVA PRESIDENTE
Rua Estévão Baião, 798, tel. 5041-0141

Café sempre fresco, lanches  
salgados e porções de brigadeiros  
em um ambiente agradável – e 
bastante movimentado pela manhã  
e ao fim da tarde.
 
BEEF BURGER
Avenida João Carlos da Silva Borges, 1.161, 

tel. 5641-2655, www.beefburger.com.br

Os dois andares da lanchonete 
ficam cheios na hora do almoço. 
Dê preferência para o lanche de 
calabresa, queijo prato e salada e para 
a bem servida porção de onion rings.

 HORTIFRÚTI 
HORTIFRÚTI CAMPO BELO
Rua Antônio de Macedo Soares,  

1.102, tel. 5561-5598,  

www.hortifruticampobelo.com.br

Surgiu em 1999 como um local 
especializado em frutas, legumes e 
verduras selecionadas e embaladas 
com cuidado. Hoje a casa oferece 120 

Para abrir o apetite, crostini ou 
berinjela à parmegiana. Entre as 
pizzas, destaque para a Almare 
(com camarão, lula e polvo), 
Cacciatore (com calabresa de 
javali) e Maria Bonita (que leva 
carne seca temperada com 
salsinha e manteiga de garrafa).
 
 CAFÉ 
AL KAFÉ
Rua Vieira de Morais, 1.620,  

tel. 2503-1620, www.alkafe.com.br

Inaugurado em 2008, tornou-se 
referência em cafés gourmets no 
bairro. Comece pelo Chocólatra, 
servido com cobertura de 
chocolate, porção de chantilly 
e confeito de café em pó, com 
uma trufa para acompanhar.

CHOCOLATE COM 
GENGIBRE
Escondida em uma rua residencial, a Esses 
Chocolates representa a marca suíça 
Barry Callebaut no Brasil. Todas as receitas 
são preparadas com a matéria-prima da 
maior produtora de chocolates do mundo. 
Dentre as delícias que mais se destacam 
estão os bombons recheados com limão 
siciliano, ganache de manjericão, amendoim, 
maracujá com cachaça de banana... Se tiver 
que escolher um só, aposte no recheio que 
mistura gengibre, avelã e cachaça.
ESSES CHOCOLATES Rua Pascal, 1.195,  

tel. 5092-4977
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ALTA GASTRONOMIA NO COPO
Um dos lugares mais procurados do bairro por casais e adultos na faixa dos 35 
anos. A casa fica ao lado do restaurante suíço Florina, dos mesmos proprietários, 
e oferece um cardápio com 43 rótulos de cerveja, incluindo a Estrella Damm 
Inedit, criada em colaboração com o chef Ferran Adrià.

PLATZ  Rua Cristóvão Pereira, 1.252, tel. 5531-4036, www.platzbar.com.br

 HAPPY HOUR 
SANTA THEREZA
Rua Sônia Ribeiro, 33, tel. 5093-2247

O ambiente é tranquilo e a decoração 
faz referência ao bairro homônimo 
do Rio de Janeiro: tem sala com 
sofás, paredes com tijolinho à 
vista e minibondes. Uma boa 
pedida é a caipirosca de tangerina, 
acompanhada de sanduíche de 
linguiça calabresa.

SR. MOSTARDA BAR & CIA.
Rua João de Sousa Dias, 248, tel. 5041-

0312, www.senhormostarda.com.br

Ótimo lugar para tomar caldos 
e comer picanha no réchaud e 
sanduíches quentes e frios. Muito 
procurado por turmas de amigos e 
colegas de trabalho para uma cerveja 
de fim de tarde e começo de noite.

 VARIADOS 
BENJAMIM BOTEQUIM
Rua Vieira de Morais, 1.034, tel. 5542-

6196, www.benjamimbotequim.com.br

O boteco é ideal para happy hour 
e dias de futebol – são seis TVs 
sintonizadas nos jogos da rodada. 
Além disso, serve caipirinhas benfeitas, 
cervejas nacionais e importadas e 
50 diferentes tipos de cachaça.

LEPORACE
Rua Édson, 1.362, tel. 5044-0948,  

www.leporace.com.br

É um dos bares mais lotados do 

bairro por um motivo: a preocupação 
em deixar o cliente à vontade. Por 
exemplo: quem está bebendo cerveja 
conta sempre com um balde de gelo 
e um abridor nas mesas para abrir 
as garrafas por conta própria. Para 
comer, experimente os grelhados.
 

BAR DO PEIXE

Rua Cristóvão Pereira, 1.406, tel. 5042-0112

Boteco clássico, com ambiente 
despojado, cerveja sempre gelada 
e porções fartas – como o próprio 
nome do bar indica, destaque para os 
pratos à base de frutos do mar.
 

DEDO DE MOÇA
Rua João de Sousa Dias, 254, tel. 5543-

5648, www.bardedodemoca.com.br

Especializado em cachaças 
e pimentas brasileiras, serve 
uma grande variedade de 
caipirinhas e caipiroscas, saladas 
e grandes porções de pastel. 
Telões ficam sempre ligados 
em dias de jogos de futebol.
 
LAUS BEER
Rua Fernandes Moreira, 384,  

tel. 3567-0569, www.lausbeer.com.br

Tem mais de 100 rótulos  
de cervejas de 12 países.  
O cardápio inclui a australiana 
Coopers, a tcheca 1795, a inglesa 
Meantime e a holandesa Urthel. 
O bar é também uma loja que 
tem serviço de delivery.
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tudo à mão
Fundado em 1982, o morumbiShopping é o terceiro maior centro de compras do 
estado de São Paulo – é quase impossível não encontrar o que se procura entre 
as 480 lojas. Com mais de 200 mil m2 de área construída (distribuída em três 
pisos), tem a maior praça de alimentação do país, uma grande área de diversões 
eletrônicas de todos os tipos e um estacionamento com vagas para 3.600 veículos.

MoruMbiShopping  Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089, tel. 4003-4132, 
www.morumbishopping.com.br

 roupaS e aceSSórioS 
brechó Fundo do baú
Rua Guaraiuva, 340, tel. 2839-6850, 

www.brechofundodobau.bravehost.com

Vende, aluga e troca roupas de grife 
e de época, fantasias, acessórios 
e calçados. o estoque é tão 
respeitável que o lugar também 
funciona como fornecedor para 
vários outros brechós da capital e 
de cidades do interior do estado.

Love SpeLL
Rua Conde de Porto Alegre, 1.108,  

tel. 5041-2138

Loja de moda para toda a 
família. Conta com as coleções 
femininas da estilista Vanessa 
Pink, conhecida por suas peças 
em patchwork para crianças.

addhi dhaiva
Rua Barão de Jaceguai, 1.618, tel. 5543-

4885, www.addhi-dhaiva.com.br

A loja fornece moda e decoração 
inspirada na Índia – de batas a 
narguilés e candelabros, é possível 
encontrar peças do país, além  
de acessórios importados de  
Bali, da Indonésia, do Egito e do 
Líbano. também oferece cursos  
de tarô e astrologia.

aLberta
Rua Antônio de Macedo Soares,  

1.102, loja 19, tel. 2597-0181

Essa ponta de estoque de 

grifes especializadas em moda 
feminina atende, exclusivamente, 
mulheres que usam peças 
tamanho 40 até  58.

 papeLaria 
papeLaria reaL
Rua Doutor Jesuíno Maciel, 951, tel. 

5543-2088, www.papelariareal.com.br

Fundado em 1972, o espaço 
especializado em material  
escolar e escritório tem um dos 
sites de vendas on-line mais 
acessados da capital. também 
fecha negócios por telefone, e-mail 
e mSN, mas a sede, no Campo 
Belo, vale a visita pelo tamanho 
e pela variedade do estoque.

 LivrariaS 
Livraria aLeMã bücherStube
Rua Bernardino de Campos, 215, tel. 

5044-3735, www.livrariaalema.com.br 

Inaugurada há 33 anos, este espaço 
conta com 16 mil títulos focados 
em autores germânicos, além de 
outros em português ou espanhol 
traduzidos para essa língua.

MuSeu do Livro
Rua Vieira de Morais, 897, tel. 5092-3872.

Bem localizado e com ambiente 
agradável, este sebo vai além do 
aspecto de traças e poeira que muita 
gente associa a livros antigos. o local 
oferece exemplares sofisticados 
e raros de obras fora de catálogo.
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TACADA  
DE MESTRE
Criado para popularizar o 
esporte no país, o primeiro 
campo público de golfe do 
Brasil fica ao lado do Aeroporto 
de Congonhas. Com várias 
opções de horários para 
crianças e mulheres e aulas 
gratuitas, o centro é ligado 
à Federação Paulista de 
Golfe e ainda abriga torneios 
abertos ao público.
CENTRO PAULISTA DE GOLFE  
Rua Deputado João Bravo 
Caldeira, 273, tel. 5587-5844, 
www.fpggolfcenter.com.br

 PARQUE 
PARQUE MUNICIPAL DO CORDEIRO
Rua Breves, 969, tel. 5524-5738

Inaugurado em 2007, tem teatro de 
arena, quadra poliesportiva, pista de 
cooper, ciclovia, quadra de bocha, 
playground e 11 mil m2 de área verde. 
Entre os cursos oferecidos, o mais 
procurado é o de jardinagem.

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

www.kinoplex.com.br

Um dos melhores cinemas da 
cidade, o complexo é formado por 
sete salas com limpeza impecável, 
assentos confortáveis e ótima 
qualidade de som e imagem.

 CASAS NOTURNAS 
CAPITAL BAR
Rua Henrique Fausto Lancellotti, 6.183, 

tel. 3798-3421, www.capitalbar.com.br

Uma das novas casas noturnas do 
bairro, tem ambiente amplo e espaço 
para bar e balada. A programação 
musical é bastante diversificada (vai 
do eletrônico às noites árabes), tanto 
quanto o cardápio.
 
MUSEUM
Rua James Joule, 65, tel. 5507-3650, 

www.museumrestaurant.com.br

Ideal para emendar um jantar a uma 
balada, mas é recomendável reservar 
mesas, porque o lugar costuma lotar. 

Um balcão de sushis ajuda a preparar 
os frequentadores (em geral jovens 
ligados à música e às artes plásticas) 
para virar a noite. O volume do som 
aumenta a partir da 0h30.

VOO-LIVRE
Rua Jesuíno Maciel, 2125, tel. 5531-6390

De segunda a sexta, tem karaokê a 
noite toda, sem hora para acabar. Aos 
sábados, a programação começa 
com feijoada e é acompanhada por 
forró a partir das 13h.
 
CABARET
Rua Quintana, 765, tel. 5505-6886, 

www.cabdisco.com.br

O som de repertório eletrônico é 
acompanhado por um sistema de 
iluminação que projeta imagens 
abstratas no ambiente. Reformada 
recentemente, a casa ganhou um 
sushibar que fica ao lado da pista.

 TEATRO 
ALFA REAL
Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, 

tel. 5693-4000, www.teatroalfa.com.br

Voltado para apresentações de 
grande porte, o espaço já recebeu 
bailarinos do porte do russo Mikhail 
Baryshnikov e musicais como My 
Fair Lady. Entre 26 de março e 31  
de julho, o espaço abriga a 
produção Evita, com direção de 
Jorge Takla e Paula Capovilla e 
Daniel Boaventura no elenco.



NO TOM 
CERTO
Em um ambiente marcado 
por cores claras e neutras,  
o clima relaxante é um 
dos pontos altos do 
Espaço Nude. A clínica 
de tratamento estético 
tem serviços bem 
variados – dos mais 
básicos, como manicure, 
depilação e massagem 
terapêutica, aos mais 
sofisticados, como peeling 
com cristal, diamante 
e microcorrentes. 
Também tem um bom 
repertório de tratamentos 
estéticos corporais.
ESPAÇO NUDE Rua João 
Álvares Soares, 1.400, 
tel. 5049-0870, www.
espaconude.com.br

 ACADEMIAS 
BIO RITMO
Rua Barão de Jaceguai, 1.409, tel.5098-

0800, www.bioritmo.com.br

Uma das mais respeitadas redes de 
musculação da cidade, oferece natação 
para bebês, salas de spinning com 30 
bicicletas, uma sala de ciclismo indoor 
e aulas de boxe, pilates e yoga. As 18 
esteiras têm telas LCD acopladas.
 
FIT FOR LIFE
Rua Princesa Isabel, 1.128, tel. 5533-0282

Além das atividades tradicionais de 
qualquer academia, oferece aulas e 
treinos para pessoas com problemas 
de saúde como cardiopatas, 
hipertensos e diabéticos.

SQUASH WALL ACADEMIA  
& ESPORTES
Rua José Otaviano Soares, 57, tel. 5506-

5636, www.squashwall.com.br

Fundada em 1997, tem aulas 
personalizadas de squash com 
professores que praticam o esporte há 
vinte anos. Os alunos são estimulados 
a participar de jogos amistosos desse 
esporte contra outras academias, além 
de disputarem campeonatos internos.

 SALÃO DE BELEZA 
ODARAS
Rua Pascal, 967, tel. 5041-5396.

Bastante procurado no bairro, tem 
cabeleireiros unissex e serviços 
de estética, manicure, pedicure, 
alongamento, megahair e depilação.

 HOSPITAIS 
HOSPITAL E MATERNIDADE  
SANTA MARINA
Avenida Santa Catarina, 2.775, tel. 

5564-5050

Com trabalho reconhecido há mais 
de três décadas nos cuidados com 
gestantes e recém-nascidos na 
capital, tem área construída de 25 
mil m2 e 265 leitos. Os pacientes são 
atendidos por 1.200 funcionários.
 
HOSPITAL E MATERNIDADE  
SANTA PAULA
Avenida Santo Amaro, 2.468, tel. 3040-

8000, www.santapaula.com.br

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

 SPA 
SQUENATO
Rua Jandiatuba, 143, sala 504, tel. 2385-

2939, www.consultoriosquenato.com.br

Dos tradicionais às últimas novidades, 
os tratamentos na área de beleza 
da Squenato ganharam fama no 
bairro. Há desde massagem redutora, 
relaxante e com pedras quentes e 
drenagem linfática especial para 
gestantes e shiatsu. Mas o que 
tem feito sucesso é o Manthus, um 
aparelho computadorizado que gera 
ultrassom e correntes que combatem 
a celulite e reduzem medidas. 

beleza & saúde
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 IDIOMAS 
SKILL
Rua Vieira de Morais, 1.752, tel. 5093-7510, 

www.skill.com.br

Focada na forte interação entre 
os alunos e a capacidade de se 
comunicar em situações práticas,  
a rede que atua em todos os  
estados do Brasil, em 291 unidades, 
também tem uma escola de inglês  
no Campo Belo.
 
YÁZIGI
Rua Doutor Jesuíno Maciel, 360, tel. 5561-

0115, www.yazigisp.com.br

A unidade da rede de inglês e  
espanhol trabalha com turmas 
específicas, de acordo com a 
demanda – por exemplo, o  
mundo corporativo. Também dá 
orientação para os programas  
de intercâmbio e ensina português 
para estrangeiros.

 ESCOLAS 
CASA DO SOL
Rua Gabrielle D’annunzio, 197,  

tel. 3774-5390,  

www.casadosol.org.br

Desde 1986, a instituição sem 
fins lucrativos atende crianças 
e adolescentes que precisam 
de cuidados especiais. A escola 
trabalha com a pedagogia 
Waldorf, que apresenta o mesmo 
tema de formas diferentes para 
facilitar a compreensão.

 COLÉGIO MAGNO
Rua João de Sousa Dias, 684/851,  

tel. 5041-2566, www.colmagno.com.br

A sede da escola no Campo Belo 
oferece educação infantil (de três 
meses até 1 ano e 2 meses) e Ensino 
Fundamental I (que vai do primeiro 
ao quinto ano). Lá, as crianças são 
estimuladas a aprender idiomas 
estrangeiros e a interagir desde 
muito cedo com obras de arte.

COLÉGIO VÉRTICE
Rua Vieira de Morais, 172,  

tel. 5533-5500,  

www.verticeespacocultural.com.br

Com ensino infantil, fundamental 
e médio, funciona no bairro 
desde 1976, quando foi 
fundado pela pedagoga Walkiria 
Gattermayr Ribeiro. É referência 
na região pela atenção dada ao 
treinamento dos professores.

 UNIVERSIDADE 
FACULDADE MÉTODO  
DE SÃO PAULO
Avenida Jabaquara, 1.314,  

tel. 5074-1010, www.famesp.edu.br

Oferece cursos de licenciatura  
em Pedagogia, com formação 
para escolas, empresas e ações 
sociais. A instituição também  
ensina Tecnologia em Radiologia  
e tem um dos melhores cursos  
de Tecnologia em Gastronomia  
da Grande São Paulo.

EM DEFESA DA  
CULTURA POPULAR
Desde 2007, esta biblioteca pública ganhou reforma e mudança no acervo 
e passou a ser dedicada à preservação e divulgação da cultura brasileira. 
Entre as atrações, estão oficinas de cantiga de ninar, apresentações 
musicais resgatando as canções do sertão nordestino da época do levante 
de Canudos e declamações interpretadas de cordéis e causos.

BIBLIOTECA TEMÁTICA BELMONTE  Rua Paulo Eiró, 525, tel. 5687-0408

escolas & universidades
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LOCALIZADOR

Centro

norte

SUL

LeSteoeSte

Vizinho a bairros como 
Moema, Itaim Bibi, 
Brooklin Novo e Vila 
Olímpia, o Campo Belo 
fica na região centro-sul 
de São Paulo. Tem fácil 
acesso pelas avenidas 
Bandeirantes, Vinte e 
Três de Maio, Ibirapuera,  
Morumbi e Santo Amaro.

 RESTAURANTES 
TIGER
Rua Jacques Félix, 694, tel. 3045-2200, 

www.tigerrestaurante.com.br

Uma mistura das culinárias japonesa, 
tailandesa e chinesa é servida em 
um sistema de rodízio. Além de 
especialidades como sushis, sashimis, 
temakis, tempuras, tepans e Pad Tai, 
tem sashimi de frutas de sobremesa.
 
CANTINA BELLA DONNA
Avenida João Carlos da Silva Borges, 742, 

tel. 5642-2363, www.belladonna.com.br

O cardápio inclui saladas, porções, 
carnes e aves, mas o ponto forte da 
casa são as massas. Destaque para o 
espaguete com brócolis, o agnolotti ao 
molho rosé e o capelete à putanesca.
 

LA DEGU GASTRONOMIA
Rua Verbo Divino, 1.843, tel. 2501-7764, 

www.ladegu.com.br

O restaurante segue as orientações 
da chef Jane Lee, reconhecida 
pela ousadia na combinação de 
ingredientes. Experimente o grelhado 
de frango ao molho de laranja com purê 
de batata aromatizado com wasabi.

 UNIVERSIDADE 
UNIP
Rua da Paz, 797, tel. 5181-4055, www.unip.br

A região abriga este e outros dois campi 
da Universidade Paulista. Só de cursos 
de graduação tradicionais, a Unip 
oferece 47 diferentes especialidades.

SOSSEGO NA 
MEDIDA CERTA
CERCADA POR áREA vERDE, A GRANJA JULIETA MESCLA 
A TRANqUILIDADE DE UMA REGIãO TIPICAMENTE 
RESIDENCIAL COM UMA bOA REDE DE SERvIçOS

 ESCOLA 
COLÉGIO ELVIRA BRANDÃO
Rua Luiz Seraphico Júnior, 158, tel. 5645-

4900, www.elvirabrandao.com.br.

Uma das mais antigas instituições 
de ensino da capital, tem vagas para 
750 alunos e 100 professores em 
todos os níveis de ensino, desde o 
berçário ao Ensino Médio.

 CLUBE 
ESPORTE CLUBE BANESPA
Avenida Santo Amaro, 5.355, tel. 5536-

8200, www.ecbanespa.com.br.

Fundado em 1930 nas dependências 
de uma chácara em Santo Amaro, tem 
um ginásio com capacidade para 7.500 
pessoas, onde são disputados torneios 
de ponta de vôlei e futebol de salão.

verdadeiro complexo voltado 
ao entretenimento e à prática de 
esportes, o Clube Hípico de Santo 
Amaro é a principal atração do bairro 
Granja Julieta. Não faltam motivos 
para isso: cercado por uma área 
de 330 mil m2 de bosques e jardins 
preservados, o espaço tem mais 
de 70 anos de tradição e preserva 
uma típica casa de fazenda dos anos 
1930 na sua sede social.
Mas um dos pontos fortes é mesmo 
uma estrutura completa para a 

prática de polo e hipismo. Além 
de um centro cirúrgico veterinário 
de ponta, tem uma pista de 
adestramento, um percurso de 
Cross Country (uma trilha com 
obstáculos naturais) e uma escola 
de equitação para todos os níveis. 
Também disponibiliza quadras de 
tênis, piscinas, mesas de sinuca, 
playgrounds e academia.
CLUBE HÍPICO DE SANTO AMARO  
Rua Visconde de Taunay, 508, tel. 5524-

0600, www.chsa.com.br
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telefones úteis
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Bancos
Banco do Brasil 5535-5551
Bradesco 5542-5888
Caixa Econômica Federal 
3521-1200
Citibank 4009-0751
HSBC 5090-2300
Itaú 5532-0511
Nossa Caixa 5092-3642
Real 5041-4090

cartório
29º Cartório de Registro  
Civil 5548-3166

Pet shoP
Armazém dos Bichos  
5542-9456
Casa de Aves Pantanal  
5533-9705

Lavanderia
Lavoro 5531-6551
Chic to Chic 5561-3553
5 à Sec 5542-4907
Quality 5535-9787

saúde
Drogaria Economax 5533-1600 
Drogaria Farmaform  
5535-0930 
Drogaria Vieira 5531-8500

Drogaria São Paulo 5044-9375
Botica Biofármico 5093-2297
Natuvita 5041-5017

suPermercado
Ouki 5535-7726

táxi
Táxi 1964 5542-3484
Táxi 887 5535-9478
Táxi 1191 5533-4037
Táxi Constantino 5561-2699
Táxi Gil Eanes 5093-4013
Táxi 1960 5531-4890

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