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editorial

São Paulo eStá aqui
São Paulo está mudando para a Zona Sul. O 
processo não é de hoje. Há 20 anos, empresas 
multinacionais – como BankBoston, Philips, Oracle, 
Pfizer, Deutsche Bank e Schering Plough – vêm 
apostando nos arredores das avenidas Nações Unidas, 
Engenheiro Luis Carlos Berrini e Roque Petroni Jr. 
Essa concentração fez com que se criasse uma infra-
estrutura inacreditável nos arredores – de shoppings, 
hotéis cinco-estrelas, restaurantes excepcionais, casas 
de espetáculo, escolas bilíngües. Pois é. Por aqui, 
tudo tem um gostinho de globalização: o Jardim do 

Golf, que começou 
internacional, com 
a colonização de 
alemães, suíços, 
ingleses e escoceses, 
é hoje um bairro que 
poderia estar em 
qualquer outra grande 
cidade do mundo. 
Agora, só falta um 
detalhe: você.

A Hípica de Santo Amaro: 
um dos pontos altos da 
região do Jardim do Golff
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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.

A MAC Construtora e Incorporadora foi fundada em 
1981 e, desde então, se notabiliza por sua vitalidade 
criativa e uma correta perspectiva na análise das 
necessidades de seus clientes. Outra característica 
que marca a trajetória da empresa é o alto padrão 
arquitetônico e a excelência de qualidade que norteiam 
cada um de seus empreendimentos. Os cuidados no 
planejamento, as novas tecnologias de construção, 
as melhores matérias-primas e o estrito cumprimento 
dos prazos preestabelecidos também fazem parte 
da política da MAC. Em busca do aperfeiçoamento 
constante de seus engenheiros e colaboradores, a 
MAC iniciou um Programa de Capacitação Profissional 
anual, consolidando o comprometimento com a 
excelência na qualidade de seus empreendimentos. 
Um dos grandes diferenciais da MAC é o SIM (Serviço 
de Individualização MAC). Com ele, o cliente conta 
com a assessoria de arquitetas que o ajudam a 
desenvolver a planta personalizada de seu futuro 
apartamento da maneira como ele sempre sonhou, 
com detalhes, acabamentos e medidas. Desde 2007, 
a empresa vem ampliando sua atuação e já lançou 
empreendimentos em mais duas capitais: Belém e 
Manaus. É a qualidade e a competência da MAC cada 
vez mais presentes no mercado imobiliário nacional. 
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1. NOVO SÍMBOLO 
A Brooklyn Bridge, em Nova 
York. A Golden Gate, em San 
Francisco. A Torre Eiffel, em 
Paris. As torres gêmeas, em 
Kuala Lumpur. Os principais 
cartões-postais do mundo 
simbolizam modernidade, 
prosperidade e avanço 
tecnológico. São Paulo não 
poderia ficar para trás. Seu 
novo ícone é a ponte estaiada, 
oficialmente Ponte Octavio Frias 
de Oliveira. Inaugurada em maio 
de 2008, ela conta com um 
design fascinante, torre central 
de 138 metros e um sistema de 
iluminação ajustável em intervalos 
programáveis. São 142 projetores 
colorblast, equipados com LEDs 
vermelhos, verdes e azuis, que 
podem reproduzir diversas 
tonalidades. A estaiada liga a 
Marginal Pinheiros à Avenida 
Jornalista Roberto Marinho e tem 
capacidade para 4 mil veículos 
por hora em cada mão, agilizando 
o tráfego de veículos.  

10
Da colonização alemã às multinacionais. Do novo  
cartão-postal às melhores casas de show. Não há pedaço 
mais internacionalizado em São Paulo do que essa região

OrigeM DO BairrO A 
região do Jardim do Golf – que 
engloba ainda a Chácara Santo 
Antônio, a Chácara Flora e o Alto 
da Boa Vista – é um suave convite 
à troca de culturas. Isso desde 
o século 19, quando imigrantes 
europeus chegaram ao Brasil. A 
história começou com os alemães, 
que aportaram em Santos em 1827 
e aceitaram terras do governo para 
morar num espaço inabitado nos 
arredores de Santo Amaro. Logo 
depois deles, vieram ingleses e 
escoceses. Estes por outro motivo: 
foram convidados pelo Barão 
de Mauá, em 1860, a construir 
a ferrovia São Paulo Railway, 
que ligava Santos a Jundiaí. As 
influências deles podem ser vistas 
até hoje – em lugares como o São 
Paulo Golf Club e o Yacht Club, 
fundados por estrangeiros, e  
nas muitas multinacionais que  
se instalaram por aqui. 

razõeS Para Se MuDar Para  
O JarDiM DO gOLf

A Ponte Octavio 
Frias de Oliveira, 

símbolo da 
modernidade 
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2. Terra eSTraNgeira
É comum ouvir nas redondezas 
da Chácara Santo Antônio e 
do Alto da Boa Vista outros 
idiomas, como inglês, francês 
e alemão. E essa característica 
tem raízes históricas. A região foi 
colonizada por alemães, suíços, 
ingleses e escoceses, no século 
19. Isso quer dizer que há igrejas 
anglicanas, clubes alemães (como 
o Club Transatlântico e o Yacht 
Club) e restaurantes típicos. De 
olho no potencial econômico do 
Brasil, nas amplas áreas verdes 
e na facilidade de acesso, outros 
estrangeiros seguiram o exemplo 
dos pioneiros e instalaram suas 
empresas lá. Philips, Oracle, 

Pfizer e Schering Plough são 
alguns exemplos. Sem falar nas 
escolas que atendem tanto ao 
currículo brasileiro quanto aos 
internacionais. Os exponentes 
são a Escola Suíço-Brasileira, o 
Augusto Laranja, o Pueri Domus  
e o Waldorf Rudolf Steiner.  

3. iNfra De  
PriMeirO MuNDO 
Shoppings, restaurantes, 
casas de espetáculos, hotéis e 
academias da região têm uma 
singularidade: a excelência. 
As melhores marcas do país 
escolheram o Jardim do 
Golf e arredores para abrir 
suas unidades. Na hotelaria, 

nada menos que as redes 
Transamérica (Avenida das 
Nações Unidas, 18591, tel. 5693-
4511, www.transamerica.com.
br), Hilton (Avenida das Nacoes 
Unidas, 12901, tel. 2845-0000, 
www.hilton.com) e Hyatt (Avenida 
das Nações Unidas, 13301, tel. 
2838-1234, www.hyatt.com.
br) estão aqui – e, além de 
quartos cinco-estrelas, trazem 
consigo alguns dos melhores 
restaurantes da cidade. Não por 
acaso, celebridades como o ex-
presidente dos Estados Unidos 
Bill Clinton, além de Paris Hilton, 
se hospedaram nesta área. No 
quesito compras, há o Morumbi 
Shopping (veja na pág. 31), um 
dos únicos do país com uma 
alameda de alta costura e outra 
de alta gastronomia.  

4. NegÓCiO  
DO eSPOrTe
Qualquer executivo bem formado 
sabe que muitas decisões de 
negócios são tomadas num 
campo de golfe ou numa quadra 
de tênis. E o que não faltam 
por aqui são lugares para 
esses networks acontecerem. 
Há campos no São Paulo Golf 
Clube (veja na pág. 33) e quadras 

em academias como a Ega 
Tennis (veja na pág. 35). Não 
esqueçamos que outros esportes 
associados à elite também são 
praticados nessa área, como 
o hipismo, no Clube Hípico de 
Santo Amaro (veja na pág. 33) 
e a vela, no Yacht Club Santo 
Amaro (veja na pág. 33). Para 
completar, a região tem o mais 
importante autódromo do país, 
o de Interlagos (veja na pág. 38), 
recebendo anualmente o GP  
de Fórmula 1 e eventos como  
o Quatro Rodas Experience. 

O Pueri 
Domus, um 
dos muitos 

colégios com 
currículo 

internacional

Hotel Transamérica: 
referência do Jardim do Golf
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5. O MuNDO eSTÁ aQui
Microsoft, Rede Globo, Nestlé, 
Philips, Oracle, Pfizer, Deutsche 
Bank, Câmara Alemã de Comércio, 
Embaixada Americana... A lista é 
quase interminável. Importantes 
marcas internacionais escolheram 
este pedaço para fincar suas 
bandeiras. Tudo começou em 
1973, quando o arquiteto carioca 
João Henrique Rocha projetou o 
Centro Empresarial de São Paulo 
– o primeiro empreendimento 
construído no Brasil sob o 
conceito de Intelligent Building. 
Ele trouxe à região, então 
pouco habitada, um complexo 
de empresas de grande porte. 
Marcou pela modernidade das 
instalações físicas, inovações 
tecnológicas e infra-estrutura 
com restaurantes, bancos e 
serviço médico. Isso trouxe 

mais empresas, que “povoaram” 
também a outra margem do rio. A 
Chácara Santo Antônio se tornou 
mais um pólo — concentrando 
empresas de tecnologia e 
serviços, principalmente nas 
ruas Américo Brasiliense e 
Alexandre Dumas. Nas travessas 
ao lado, como a famosa Rua da 
Paz, é possivel encontrar hoje 
de universidades particulares à 
Câmara Americana de Comércio 
de São Paulo, a Amcham. Na 
década de 80, nasceu um 
novo polo empresarial, este na 
Avenida Engenheiro Luis Carlos 
Berrini. A idéia dos empresários 
era atrair o setor terciário, de 
comércio e serviços. Deu certo: 
muitas multinacionais logo se 
mudaram para lá. Para se ter uma 
idéia, basta dizer que, em 1983, 
haviam apenas dez prédios. Hoje, 
são 35 complexos empresariais.  

6. LeVe aO BaNCO 
As principais instituições 
financeiras do país transferiram 
suas sedes da Avenida Paulista 
para a Avenida Berrini e Avenida 
Dr. Chucri zaidan, para seguir o 
pólo econômico que se formou 
na região. A tendência vem se 
acentuando principalmente entre 
as instituições que atendem 
ao seleto público triple A, por 
exemplo, Itaú Personnalité, 
Bradesco Prime e HSBC 
Premier. Como conseqüência 
indireta, a Fundação Getúlio 

Vargas (veja na pág. 37), a 
mais renomada na formação 
de administradores, abriu uma  
unidade na região, com os mesmo 
cursos que tem na Paulista.  

7. PrÉDiOS iNTeLigeNTeS  
Os arranha-céus não são mais 
os mesmos. Ao menos aqueles 
localizados na zona Sul da cidade, 
às margens do Rio Pinheiros, 
como o Plaza Centenário 
(batizado de Robocop), o 
World Trade Center e o Edifício 
BankBoston. Esses prédios são 

O Robocop, 
que, na 
verdade, 
chama-se Plaza 
Centenário, é 
um dos ícones 
da região 

O prédio da Rede 
Globo, na Avenida 
Dr. Chucri Zaidan 
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inteligentes porque têm sistemas 
operacionais automatizados, 
como controle de luz e de som, e 
elevadores sincronizados. Além 
disso, há comodidades como 
forro acústico, piso elevado 
(para a passagem de fiação) e 
heliporto. A preocupação com a 
sustentabilidade é uma questão 
levada tão a sério que muitas 
dessas obras têm sistema de 
reaproveitamento de água da 
chuva, controle de temperatura 
ambiente e de energia.    

8. CuLTura PLeNa 
Todos os anos, o balé Quebra-
Nozes é encenado no Teatro 
Alfa (veja na pág. 33). Os shows 
mais concorridos acontecem 

no Credicard Hall (veja na 
pág. 33). Fãs de Fórmula 1 se 
debatem para ver nascer mais 
um Fittipaldi, Piquet e Senna 
em Interlagos. Do outro lado da 
ponte, os mais fantásticos shows 
são apresentados no Estádio 
do Morumbi – Queen, Michael 
Jackson e U2 são alguns dos 
que já fizeram tremer a mesma 
arquibancada. Exposições, 
conferências e congressos 
optam pelos salões equipados 
dos maiores hotéis da cidade. 
Em restaurantes e cafés, você 
encontra ainda alguns pockets 
shows. Pra não esquecer das 
feijoadas acompanhadas de 
chorinho. E dos complexos de 
cinema encontrados nos quatro 
shoppings da região. 

9. VerDe eM TuDO  
Embora a Represa de 
Guarapiranga (veja na pág. 38) 
e o Parque Burle Marx (veja na 
pág. 33) estejam nos arredores, 
este pedaço é muito valorizado 
pelo Parque Severo Gomes 
(veja na pág. 32). Se a idéia é 
sentir o cheiro do mato, ouvir o 
canto dos passarinhos e colher 
amoras silvestres, vale a pena a 
visita. Com um terreno plano, o 
parque é ótimo para caminhadas 
e passeios de bicicleta, além de 
ter playground para as crianças. 
Entrecortado por um córrego, 
tem um abrigo para reprodução 
de aves, como o gavião-carijó.  

10. SÃO PauLO  
CreSCe aQui  
A inauguração da mais bela 
ponte do país, a estaiada, 
mostrou que os investimentos 

públicos feitos na região  
estão acelerados. Além dela, 
a prefeitura está investindo em 
todo o Complexo Viário Real 
Parque, que facilitou o acesso 
entre Marginal Pinheiros, Roberto 
Marinho, Berrini, Roque Petroni 
Jr, Alexandre Dumas e Vicente 
Rao. Nos próximos anos, é 
o metrô que vai se estender 
à região. Até 2010, estão 
previstas duas novas estações. 
E um túnel de quase 3 km deve 
ligar a Marginal à Rodovia 
dos Imigrantes. Portanto, a 
valorização imobiliária residencial 
e comercial na área não poderia 
estar maior. Nos próximos anos, 
serão entregues uma nova 
geração de condomínios. E, 
como conseqüência da chegada 
desse novo perfil populacional, 
espera-se que também a área  
de serviços cresça – com  
novas padarias, supermercados 
e farmácias.  

A linda 
Represa de 

Guarapiranga

O Credicard 
Hall, referência  
em espetáculos 
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O Jardim dO GOlf  
se renOva

Três grandes projetos públicos – de metrôs, corredores 
de ônibus e outras mudanças viárias – mostram que a 
região não pára de se preparar para crescer ainda mais

raPidÍssimO  
A Berrini deve ganhar em breve 
um corredor rápido de ônibus, 
nos moldes do que foi feito na 
Avenida Rebouças. Segundo 
a Prefeitura de São Paulo, ele 
começará em frente ao Morumbi 

Shopping, terá 3 km de extensão 
e dez pontos de parada (em 
cada sentido). Na rota estão 
importantes vias, como as ruas 
Funchal e Gomes de Carvalho. 
A audiência de licitação foi feita 
em 2007 – e, agora, a SPTrans trabalha nos editais da obra. 

Além do corredor, dois novos 
terminais de ônibus devem ser 
construídos: o Vila Olímpia e o  
Água Espraiada. Essas medidas 
prometem melhorar ainda mais a 
circulação pela região Sul. 

aCessO fÁCil  
A Operação Urbana Água 
Espraiada — conjunto de 
mudanças viárias que previu, 
entre outras obras, a construção 
da ponte estaiada — inclui a 
continuidade da ligação entre 
a Avenida Jornalista Roberto 
Marinho e a Rodovia dos 
Imigrantes, que leva à Baixada 
Santista. As obras serão iniciadas 

A ponte estaiada, 
que faz parte da 
Operação Urbana 
Água Espraiada

As obras 
do metrô, 

que devem 
ter novas 
estações  
até 2010
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ainda em 2008 e, ao final, o 
acesso à rodovia será feito por 
meio de um túnel de 2,8 km. 

meTrÔ POr TUdO  
A linha 5, ou lilás, do metrô, 
que liga Capão Redondo ao 
largo Treze, será expandida. 
Isso significa facilidade 
de transporte para os 
trabalhadores da região do 
Jardim do Golf. A linha terá  
11,7 km e novas estações: 
Adolfo Pinheiro e Campo Belo 
(até 2010) e, futuramente, 
Brooklin, Ibirapuera, Moema, 
Servidor, Vila Clementino,  
além da ligação às estações 
Santa Cruz e Chácara Klabin.
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a cara do bairro

um bairro, 
dois olhares

ele não vive sem os espaços 
arborizados que a região oferece. 
ela não abre mão dos restaurantes  
e da tranqüilidade. em comum,  
a paixão pelo Jardim do Golf 
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Por que você escolheu morar 
na região do Jardim do Golf? 
Estamos num local escondido, 
tranqüilo e arborizado dentro 
de são Paulo. E isso é raro. No 
entorno, ainda temos a Hípica 
de santo Amaro (veja na pág. 32) 
e o Parque severo Gomes (veja 
na pág. 32), que proporcionam 
uma espécie de cinturão verde. 
sempre que posso, faço minhas 
caminhadas no parque, que  
é um ótimo lugar de lazer.
 
Existem alguns momentos  
em que você consegue fugir  
da rotina de trabalho? Gosto 
das regiões mais arborizadas 
e sempre tento fugir da rotina 
do escritório. Hoje em dia, 
isso é possível, já que trabalho 
direcionando a carreira das 
pessoas. Quando dá, faço  
essas reuniões ao ar livre.  
tinha um cliente aqui perto,  
e sempre que podíamos, nos 
encontrávamos no parque.
 
A que lugares você prefere ir 
nos dias livres? temos muitas 
opções na região. E ir de carro 
até esses lugares é rápido, 
especialmente nos fins de 
semana. Vou muito ao Morumbi 
shopping (veja na pág. 31) e ao 
Market Place (veja na pág. 31). o 

Foi uma história de amor que 
iniciou a relação do consultor 

em desenvolvimento de pessoas 
Osvaldo de Andrade, de 55 
anos, com a região do Jardim 
do Golf. Na década de 70, ele 
conheceu Zilda, sua esposa, 

que morava por lá com os pais. 
Há 15 anos, os dois compraram 

um terreno na mesma rua dos 
sogros. É lá que Andrade passa 

a maior parte do seu tempo

Credicard Hall (veja na pág. 33) 
é minha escolha quando quero 
ver um espetáculo. sem contar 
o teatro Alfa (veja na pág. 33) 
e o teatro Paulo Eiró (Avenida 
Adolfo Pinheiro, 765, tel. 5546-
0449). Como sou vegetariano 
há 22 anos, sempre vou comer 
no restaurante Moinho de Pedra 
(Rua francisco de Moraes, 227, 
Chácara santo Antônio, tel.  
5181-0581), onde servem  
comida integral e natural.
 
E você gosta de morar aqui? 
Acho que sou um privilegiado, 
porque moro num local 
sossegado, que, ao mesmo 
tempo, tem de tudo: do muito 
chique ao popular, do cult ao 
pop, da mais elegante casa de 
shows ao boteco da esquina.

OsvaldO mOstra

5 razões para viver  
na regiãO dO  
jardim dO gOlf  

1 No Morumbi Shopping (veja 
na pág. 31) e Market Place (veja 
na pág. 31) dá para ir ao cinema, 
comer bem e passear
2 também dá para comprar 
qualquer coisa nas lojas de rua
3 o bairro está cortado por vias 
importantes que dão acesso 
à Zona sul, como a Marginal 
Pinheiros, as avenidas santo 
Amaro e Vereador José Diniz 
4 o local ainda preserva 
resquícios de Mata Atlântica, 
como no Parque severo Gomes
5 Apesar de haver muitas 
empresas pela região, o barulho 
não perturba os residentes, 
porque tudo fica espalhado 

O Morumbi 
Shopping, 
que, além 

das muitas 
lojas, tem 

restaurantes 
sensacionais
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Você costuma fotografar 
alguns lugares na região? 
trabalho e moro no mesmo 
endereço, por isso, quando 
tenho tempo, gosto de fotografar 
paisagens pelo bairro. Já 
tirei fotos, por exemplo, da 
estátua do Borba Gato (entre as 
avenidas santo Amaro e Adolfo 
Pinheiro). Acho o monumento 
superinteressante. E sempre 
que preciso fazer um retrato 
ou book, pois essa é a minha 
especialidade, tento levar as 
modelos para uma das diversas 
ruas arborizadas e tranqüilas.

Qual é o cartão-postal daqui? 
Acho que não só daqui, mas 
hoje, de toda a cidade. É a ponte 
estaiada [oficialmente, seu nome 
é Ponte Octávio Frias de Oliveira, 
veja na pág. 8]. Inaugurada este 
ano, ela tem design e plasticidade 
superinteressantes para fotografar 
de todos os ângulos. 

O que você gosta de fazer 
nos seus dias livres? Adoro 
andar de bicicleta pelas ruas 
arborizadas e, depois de um 
belo exercício, ir sem culpa ao 
outback steak House, do Market 
Place (veja na pág. 31). Como 
sou cinéfila, sempre estou atenta 

A fotógrafa Sharon Eve Smith, 
de 27 anos, registra no  

nome parte de sua origem. 
Filha de pai inglês com mãe 
brasileira, ela sempre morou 

no bairro, que tem como maior 
característica a pluralidade de 
origens. Sente-se literalmente 

em casa neste burburinho 
multicultural. “Foi o bairro que me 
escolheu e não eu que o escolhi.”

às opções de filmes, também no 
Market Place. Gosto das telas 
enormes do Cinemark. Quando 
tem uma peça legal, procuro ir 
ao teatro Vivo (Avenida Chucri 
Zaidan, 860, tel. 3188-4147,  
www.vivo.com.br).

Qual a melhor parte de morar 
na região? Por aqui é tudo mais 
tranqüilo. Em bairros próximos, 

sharOn lista 

3 prOgramas  
na regiãO dO  
jardim dO gOlf 

1 Comer o caldinho de feijão 
do bar Verissimo (veja na 
pág. 23). Nas paredes, as 
caricaturas do escritor Luís 
fernando Verissimo 
2 Há opções gastronômicas 
tanto para quem está de 
dieta como para aqueles que 
não se importam em comer 
calorias a mais. Para comer 
um bom churrasco, sugiro o 
fogo de Chão (veja na pág. 
25). o Ráscal (Avenida Nações 
Unidas, 13947, tel. 5543-8347, 
www.rascal.com.br) é outra 
ótima pedida. E para beber, 
há o Botiquinho (Rua Capitão 
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o trânsito é um caos. E por 
mais que eu ouça meus amigos 
dizerem que eu moro longe, 
acho que estou bem localizada. 
É fácil o acesso a qualquer lugar 
pela avenida 23 de Maio e pela 
Marginal Pinheiros. também 
estou do lado das saídas para as 
rodovias Anchieta e Imigrantes. 
ou seja: posso pegá-las sem 
 me preocupar com rodízio!

otávio Machado, 447, Chácara 
santo Antônio, tel. 5183-0281), 
com cervejas geladíssimas
3 Passar de noite pela ponte 
estaiada. Ela tem um sistema 
de iluminação com intervalos 
programáveis
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 RESTAURANTES  

ApplEbEE’S
Avenida Roque Petroni Jr., 1089, 

Morumbi Shopping, tel. 5181-1565, 

www.applebees.com.br

É a maior rede de “casual dining” 
do mundo. Desde 1980, quando 
foi criada nos EUA, serve pratos 
saborosos e fartos de influência 
tex-mex, com boas saladas e 
carnes. O bife de chorizo grelhado, 
acompanhado de batatas fritas e 
caesar salad, é um clássico. 

CANvAS bAR & GRill
Avenida Nações Unidas, 12901, Hotel 

Hilton, Brooklin Novo, tel. 2845-0055, 

www.canvasbaregrill.com.br

Arquitetura moderníssima, com 
pé-direito alto, concreto e ferros 
aparentes. A cozinha não poderia ser 
diferente: receitas contemporâneas 
criadas pelo chef Didelot e, agora, 
assumidas pelo sous-chef Fabio 
Bochero. Experimente o peito de 
frango ao molho de tamarindo.

ChURRASCo’S
Rua Roque Petrela, 265, Brooklin, tel. 

5531-4141, www.churrascos.com.br

Picanha, fraldinha e outros cortes 
acompanham um fartíssimo bufê  
de saladas. Mas não pára por aí.  
Às quartas-feiras, feijoada; às 
sextas, frutos do mar. No cardápio, 
há de bife em tiras com batatas 
assadas a camarão à newbourg. 

EAU
Avenida Nações Unidas, 13301, Hyatt, 
tel. 2838-3207, www.eau.com.br

O jovem chef Laurent Hervé saiu do 
Maxim’s de Paris para comandar a 
cozinha francesa do Eau. Estudou os 
sabores brasileiros para incrementar 
suas criações. No almoço, um menu 
executivo; no jantar, à la carte.  
O Eau também costuma fazer 
festivais e jantares temáticos. 

FoGo dE Chão
Avenida dos Bandeirantes, 538, 
Brooklin, tel. 5505-0791,  
www.fogodechao.com.br

Filial da tradicional casa de 
churrascos gaúcha, serve 15 cortes 
de carne, com acompanhamentos 
tropeiros como o arroz de carreteiro. 
É considerada a melhor do país 
por diversas publicações e ganhou 
respeito internacional – hoje, além  
das seis filiais brasileiras, há 11  
casas nos Estados Unidos.  

GANESh
Avenida Roque Petroni Jr., 1089, 
Morumbi Shopping, tel. 5181-4748, 
www.ganesh.com.br

Há 13 anos no Morumbi Shopping, 
o Ganesh serve comida indiana num 
belo cenário. Não deixe de observar 
o forno tandoor, que prepara 
pães e carnes grelhadas. Entre os 
destaques, o sag gosth, carne com 
espinafre e iogurte ao molho curry.
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Delícias Do forno 
A Padaria Sabor das Massas, aberta há dois anos, faz muito sucesso na 
região. tanto que o dono já se prepara para inaugurar outra, perto do Portal 
do Morumbi. O café-da-manhã, servido aos fins de semana e feriados, tem 
uma variedade inacreditável de cereais, pães, bolos e sucos. tudo uma 
delícia. Ainda há almoço, bufê de sopas, pizzas, porções e lanches. 

pAdARiA SAboR dAS MASSAS  Rua Dep. João Sussumu Hirata, 495,  
tel. 3501-2931, www.padariasabor.com.br
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GAlETERiA poRTUGAl
Rua Álvaro Rodrigues, 249,  
Brooklin, tel. 5093-2827,  
www.galeteriaportugal.com.br

O galetinho na brasa, desossado, 
servido com polenta e almeirão, 
é o clássico. Mas a galeteria 
ainda serve picanha e bife de tira 
preparados na grelha, e suculentas 
receitas com pintado ou badejo.   

KoSEbASi
Avenida das Nações Unidas, 12901, 

Vila Almeida, tel. 5504-7538

É filial de uma rede de cozinha 
turca com unidades em istambul, 
Atenas e Nova York. Seus kebabs 
de frango, cordeiro ou filé mignon 
recebem elogios calorosos. Prove 
também outras delícias como a acili 
exme, pasta de tomate apimentada. 

lE ChEF RoUGE 
Avenida Roque Petroni Jr., 1089, 

Morumbi Shopping, tel. 5181-8749, 

www.chefrouge.com.br

Do cassoulet ao camarão a molho 
gruyére, a chef-consultora renata 
Braune criou um cardápio que 
mistura o que há de melhor na 
culinária francesa. A proprietária 
Vanessa Fiúza mantém outra 
unidade nos Jardins. 

lE biSTRô MARCEl 
Rua Hans Oersted, 119, Cidade  

das Monções, tel. 5505-2438,  

www.restaurantemarcel.com.br

A casa, fundada em 1955, prepara 
os mais famosos suflês do Brasil: 
são 17 tipos – salgados e doces. 
Entre os primeiros, o mais pedido 
é o Maison, com queijo, camarão e 
champignon. Entre os doces, prove 
o de chocolate com frutas.  

olivA
Avenida Nova Independência, 98, 

Brooklin Paulista, tel. 5505-4755, 

www.olivarestaurante.com.br

Simpático e rústico, serve a mais 
tradicional cozinha mediterrânea, 
regada com muito azeite, claro. 
Entre as receitas espanholas, 
italianas, francesas, gregas, 
marroquinas e até libanesas, 
destaca-se o risoto de lingüiça 
calabresa artesanal, com escarola, 
tomate concassé e erva-doce. 
RUFiNo’S 
Avenida Roque Petroni Jr., 1089, 

Morumbi Shopping, tel. 5182-8599, 

www.rufinosmorumbi.com.br

Filial do tradicional restaurante de 
pescados do Guarujá, essa casa 
não deve nada à matriz. Uma das 
especialidades desta unidade 
paulistana (há outra no itaim) é  
o peixe inteiro assado no forno.  
O camarão à húngara, preparado  
em uma cumbuca de barro ao 
forno, com creme de leite fresco  
e páprica, também é imperdível.  
A adega tem mais de 300 rótulos. 

 CoMidiNhAS 

CAFé olyMpiA
Rua do Estilo Barroco, 25, Chácara 

Santo Antônio, tel. 5182-7486

O café é pequeno, mas a variedade 
de quitutes, não. De um lugar que 
vendia apenas algumas iguarias 
da culinária grega, passou a ficar 
aberto até o jantar. Prove o carneiro 
assado ao vinho branco.

CAFETERiA CESpRESSo
Rua Alexandre Dumas, 1102, 

Chácara Santo Antônio, tel. 5181-2809, 

www.cespresso.com.br

A cafeteria já teve até versão on-line, 
oferecendo cafezinhos no Second 
Life. Hoje, a intenção é uma só: 
servir um café de boa qualidade. 
Com poucas mesinhas, tem de 
sabores suaves a outros mais fortes 
como o Blue Montain, da Jamaica.  

NyCNyC SANdwiCh bAR
Avenida Engenheiro Luís Carlos 

Berrini, 1444, Brooklin, tel. 5507- 

4135, www.nycnyc.com.br

Com pães feitos na hora, os 
sanduíches são deliciosos. O cliente 
escolhe os ingredientes e o mestre-
cuca dá o toque final. Experimente o 
de frango tandoori, pasta indiana que 
leva várias especiarias no preparo.

 doCERiA 

doCEiRA pAiol
Avenida Padre Antonio José  

dos Santos, 1424, tel. 5506-1466, 

www.doceirapaiol.com.br 

Morango em tudo, o ano todo: 
garante o patissier Moacir. Está 
presente em quase todos os bolos, 
tortas, docinhos e tantas outras 
guloseimas que a doceria prepara 
sob encomenda. 

na fronTeira enTre  
a frança e a iTÁlia 
A cozinha do restaurante, que fica dentro do 
Hotel transamérica, é comandada há 10 anos 
pelo chef Christophe Chabro. Ele é formado 
pela École Hotelière de toulouse, na França. 
No cardápio, um mix das culinárias francesa e 
italiana. A dica irresistível é o couli de tomates. 

vERbENA  Avenida Nações Unidas, 18591, Hotel Transamérica, tel. 5693-4856,  
www.transamerica.com.br
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 BARES 

Botiquinho 
Rua Capitão Otávio Machado, 447, 

Chácara Santo Antônio, tel. 5183-0281

Além de cervejas geladíssimas 
(Bohemia e Serramalte), tem 
cardápio esmerado. Destaque para  
a feijoada, famosa na região, e para  
o filé ao molho de gorgonzola.  

LAuS ESpEciAL BEERS
Rua Fernandes Moreira, 384, Chácara 

Santo Antônio, tel. 3567-0569

Bélgica, República Tcheca, Holanda, 
Alemanha, Irlanda... As cervejas 
desta loja que virou bar não 
poderiam ter melhor pedigree.  
São 70 rótulos com raridades como 
as húngaras Soproni e Borsodi.  

MEMoRiAL
Rua República do Iraque, 1326, 

Brooklin, tel. 5542-4667,  

www.barmemorial.com.br

O memorial refere-se à cidade de 
São Paulo. Por isso, a decoração 
e as receitas se inspiram na velha 
Piratininga. Nas paredes, postais 
do Viaduto do Chá; à mesa, lanches 
como o Estadão (pernil assado)  
e o Mercadão (mortadela Ceratti). 

upStAiRS BAR LoungE 
Avenida Nações Unidas, 13301, Grand 

Hyatt, tel. 2838-3207, www.hyatt.com

Com pocket-shows de jazz, 
blues e bossa nova, esse bar de 

hotel cativou os executivos e os 
moradores da região. A decoração 
classuda e suas poltronas são ideais 
para fugir do rush da Marginal. Prove 
a caipirinha de saquê com figo. 

VERiSSiMo
Rua Flórida, 1488, Cidade Monções, tel. 

5506-6748, www.verissimobar.com.br

O bar é uma homenagem a Luis 
Fernando Verissimo. Caricaturas 
do escritor gaúcho e capas de seus 
livros dão o clima aos ambientes. 
O chope é Brahma e chega gelado. 
Para acompanhar, caldinho de feijão. 

ZuR ALtEn MühLE
Rua Princesa Isabel, 102, Brooklin, tel. 

5044-4669, www.zuraltenmuehle.com.br 

A saudade de casa motivou o alemão 
Wihelm Heying a construir “O velho 
moinho”. O chope é Brahma e tem 
fama de ser um dos melhores: 
passa dois dias em uma câmara fria, 
atravessa uma serpentina gélida e 
recebe a espuma de outra torneira. 

 BALADA 

MuSEuM
Rua James Joule, 65, Brooklin, tel. 5506-

3960, www.museumrestaurant.com.br

A casa nos arredores da Berrini alia 
boa comida e música para dançar. A 
decoração imponente foi planejada 
por João Armentano. O jovem chef 
Filipe Leite reestruturou o cardápio, 
que traz influências do Peru ao Japão. 

Um pUlinho 
na Ásia
É um lugar perfeito para quem 
quer dar uma esticadinha depois 
do jantar sem ter de pegar o carro. 
Isso porque o Asia 70 é uma 
mistura de restaurante e balada. 
Pra começar, receitas asiáticas 
e temperos moderninhos. Pra 
acompanhar, mais de 50 rótulos 
de saquê. De quinta a sábado, o 
valor do jantar é descontado na 
entrada da danceteria. O som? 
Dance music e um pouco de 
flashback dos anos 70 aos 90 – 
não é raro ver U2 nas TVs.  

ASiA 70  Praça Procópio Ferreira,  
s/nº, Brooklin, tel. 5506-4903,  
www.asia70.com.br
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Flores em você 
Para os apaixonados por flores, a loja Orquidário da Mata tem mais de 200 
plantas e uma infinidade de espécies. Ainda por cima, fica numa casinha 
charmosa e florida (claro!). A beleza das plantas impressiona tanto que até quem 
não entende muito do assunto acaba querendo montar um orquidário em casa. 
Os preços variam de R$ 10 a R$ 10 mil. Quem quiser ainda pode aprender sobre 
como criar e cuidar das orquídeas, já que a loja oferece cursos e palestras. 

OrquidáriO da Mata  Rua Oscar Gomes Cardim, 91, Brooklin,  
tel. 5542-7627, www.orquidariodamata.com.br

 dECOraÇÃO 

aMazOnia MóvEis
Rua Luis Seráphico Jr., 1089, tel. 5641-

6880, www.amazoniamoveis.com.br

A marca é sinônimo de brasilidade, 
naturalidade e conforto. Em mais 
de 2 mil m2, há peças para áreas 
internas e externas e ambientes 
assinados por grandes nomes. 

d&d 
Avenida das Naçoes Unidas, 12555, tel. 

3043-9000, www.dedshopping.com.br

É o maior shopping de decoração 
da América Latina. Entre as muitas 
lojas, a gaúcha Saccaro, a Tobaco 
Square e a Lucca Antiques. 
Destaca-se ainda a Tok & Stok, com 
artigos de Alexandre Herchcovitch.

Etna
Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, 281, 

tel. 0800-7733862, www.etna.com.br 

A megaloja reuniu em um só prédio 
móveis para todos os ambientes 
da casa e ainda artigos práticos 
para cama, mesa, banho, tapetes, 
iluminação e espaços infantis. 

Fast FraME
Rua Capitão Manuel de Freitas 

Novaes, 73, Chácara Flora, tel. 5522-

2180, www.fastframe.com.br 

A inglesa Fast Frame também está 
na região. Por sua rapidez (tudo fica 
pronto em uma hora), a loja é bem 
conhecida e muito solicitada no 

quesito quadros, fotos, gravuras, 
espelhos e outros objetos.

 sHOPPinGs   
MarkEt PlaCE
Avenida Dr. Chucri Zaidan, 902, tel. 

3048-7000, www.marketplace.com.br 

O shopping abriga um complexo 
Cinemark, uma academia Fórmula, 
uma belíssima Livraria Cultura, 
restaurantes e 167 lojas. Entre elas,  
a joalheria Antonio Bernardo, que 
tem peças premiadas fora do país.  

MOruMbi sHOPPinG
Avenida Roque Petroni Jr., 1089,  

tel. 4003-4132,  

www.morumbishopping.com.br 

Com 480 lojas, é um dos maiores 
shoppings do país. Tem uma super 
Fnac, com direito a espaço para 
eventos culturais. Há também uma 
alameda de grifes (como Gloria 
Coelho e Ricardo Almeida) e outra 
de alta gastronomia.  

sHOPPinG CidadE JardiM
Avenida Magalhães de Castro, 

12000, tel. 3552-1000, www.

shoppingcidadejardimjhsf.com.br 

Quando se fala em luxo e 
sofisticação, esse é o centro 
de compras que abriga o maior 
número de lojas internacionais, 
com nomes como Rolex, Mont 
Blanc, Chanel, Lacoste, Armani  
e Ermenegildo Zegna. 
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 CLUBES 

CLUBE HípiCo dE Santo amaro  
Rua Visconde de Taunay, 508,  
tel. 5524-0600, www.chsa.com.br

entre bosques e jardins, o clube 
conserva um espaço verde incrível.  
a Vila olímpica tem três alas de 
cocheiras, pista de grama e de areia, 
escola de equitação e campo de pólo. 

São paULo GoLf CLUBE
Praça Dom Francisco Souza, 540,  
tel. 5521-9100, www.spgc.com.br

de um grupo formado por ingleses 
e escoceses da São Paulo railway, 
surgiu, em 1904, o São Paulo 
Country Club. Hoje, com o campo 
de golfe remodelado, é considerado 
bem agradável para se jogar. 

YaCHt CLUB Santo amaro 
Rua Édson Régis, 481, Guarapiranga, 
tel. 5687-8847, www.ycsa.com.br

Um dos mais tradicionais clubes 
de vela do Brasil, foi fundado no 
final dos anos 20 por alemães que 
moravam às margens da represa 
de Guarapiranga. de lá vieram os 
medalhistas de ouro da vela alex 
Weter e Lars Bjorkström, em 1980,  
e Robert Scheidt, em 1996 e 2004. 

 ESportES 

CaSa da pEdra
Rua da Paz, 1823, tel. 5181-6944, 
www.casadepedra.com.br

Para adultos e crianças (a partir de 
4 anos) que gostam de se aventurar, 
a Casa da Pedra é especializada 
em esportes radicais. Lá funciona 
um clube de escalada indoor. tem 
serviço de monitoria infantil (até 12 
anos) para pais sem muito tempo. 

 EVEntoS 

CrEdiCard HaLL
Avenida das Nações Unidas, 17955, tel. 

6846-6010, wwww.credicardhall.com.br 

Lançado há menos de 10 anos, o 
Credicard Hall é uma das melhores 
casas de espetáculos da américa 
Latina. Com 15 mil m2 de área 
construída, tem quatro ambientes  
e 1200 vagas de estacionamento. 

tEatro aLfa
Rua Bento Branco de Andrade, 722,  

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

em seu palco são apresentados 
espetáculos de dança, óperas, 
orquestras, música popular e peças 
de teatro nacionais e internacionais. 

 parQUE 

parQUE BUrLE marx
Rua Dona Helena Pereira de Morais, 

200, tel. 3746-7631

Quer passear por uma área revestida 
de Mata atlântica? Vá conhecer os 
130 mil m2 do Parque Burle Marx, 
cuja obra paisagística é do arquiteto 
homônimo, criada em 1950. 

Caminhada  
na mata
Com 35 mil m2 cortados por um 
córrego e por trilhas, o Parque 
Severo Gomes é uma das maiores 
áreas verdes da zona Sul. além 
de eucaliptos e figueiras, ele 
tem de bosque de amoreiras a 
canteiros de rosas. Plano, é muito 
procurado para caminhadas ou 
passeios de bicicleta (tem pista 
de cooper, bicicletário e área 
de ginástica). Há ainda parque 
infantil, banheiros e acesso 
para cadeirantes. rodeado 
por ruas tranqüilas, o parque é 
bem cuidado pela Guarda Civil 
Metropolitana. abre todos os 
dias, das 7h às 20h. 

parQUE SEVEro GomES   
Rua Pires de Oliveira, 356,  
Granja Julieta, tel. 5687-4994
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 ACADEMIAS 

CoMpAnhIA AthlétICA
Avenida Roque Petroni Jr., 1089, 

Morumbi Shopping, tel. 5188-2000, 

www.ciaathletica.com.br 

Com 21 anos, é uma das mais 
antigas academias do país. Só no 
Morumbi Shopping são 5 mil m2 de 
área com quadras esportivas, salas 
de ginástica e de lutas. destaque 
para o Studio Pilates. ainda tem 
restaurante e centro de estética.

EgA tEnnIS ACADEMy 
Rua Jaceru, 384, tel. 5049-1202,  

www.egatennis.com.br

Nesta academia de tênis, pode-
se ter aulas, treinamentos 
profissionalizante e competitivo. 
também dá para alugar quadras. 
o espaço tem duas de saibro 
cobertas, uma rápida descoberta, 
loja, restaurante, fisioterapia e sala 
equipada para musculação. 

ForMulA ACADEMIA 
Avenida Chucri Zaidan, 902,  

Shopping Market Place, tel. 5180-3400, 

www.formulaacademia.com.br

fundada nos anos 90, tem 
ginástica, musculação, atividades 
aquáticas, lutas e pilates, entre 
outros. Para a criançada, a escola 
de esportes infantil é ótima opção. 
também tem serviço de personal 
training e escalada. 

 CEntro DE BElEZA 

MAISon pAyot
Rua Verbo Divino, 371, tel. 5182-0500, 

www.maisonpayot.com.br

a casa de 1.200 m2 fica num 
lugar arborizado e tranqüilo da 
granja Julieta. tem cabeleireiros, 
esteticistas, massoterapeutas, 
maquiadores e manicures.  

 hoSpItAIS 

hoSpItAl São luIZ
Avenida Engenheiro Oscar Americano, 

840, tel. 3093-1100, www.saoluiz.com.br

o hospital abriga uma das mais 
conceituadas maternidades da 
cidade, pronto-socorro, uti adulto 
e infantil e laboratórios. Conta 
com especialistas em cardiologia, 
cirurgia plástica, genética, entre 
outras. tem ainda um dos menores 
índices de infecção hospitalar do 
país e mais três unidades.  

hoSpItAl AlBErt EIStEIn
Avenida Albert Einstein, 627/701,  

tel. 3747-1233, www.einstein.br

Apesar de ficar um pouquinho 
afastado, no Morumbi, não há como 
não mencionar este hospital, um dos 
mais importantes do país. fundado 
na década de 50, tem avançada área 
de pesquisas, além dos serviços 
tradicionais, de pronto-socorro, 
maternidade e centro cirúrgico.

Só para relaxar
Os tratamentos de beleza do Amanary Spa, no hotel 
Hyatt, utilizam produtos escolhidos a dedo, especiais para 
rejuvenescer a pele, da famosa marca suíça la Prairie. 
Nas massagens, são usados óleos naturais By Samia. 
Destaque para a abhyanga, realizada a quatro mãos, e 
a shirodhara, aquele fio de óleo que escorre na testa do 
paciente para equilibrar os hemisférios. Há ainda uma 
linha de produtos e um espaço dedicados a homens. 

AMAnAry SpA  Avenida das Nações Unidas, 13301,  
Grand Hyatt São Paulo, tel. 2838-1234, www.hyatt.com
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 ESCOLAS 

AuguStO LArAnjA
Rua Vieira de Morais, 177, tel. 5542-

9422, www.augustolaranja.com.br

Fundado nos anos 60, ensina 
empreendedorismo, educação 
financeira e sustentabilidade. A 
parceria com a universidade de 
Harvard é o maior destaque.  

COLégiO WALdOrf  
rudOLf StEinEr
Rua Job Lane, 900, tel. 5523-6655, 

www.ewrs.com.br

O aluno recebe o conteúdo que 
cumpre as normas curriculares, 
além de incentivo para encorajar 
a criatividade. Tem jardinagem, 
oficinas científicas e música.  

ESCOLA SuíçO-BrASiLEirA
Rua Visconde de Porto Seguro, 391, 

tel. 5682-2140, www.esbsp.com.br

Seguindo princípios do educador 
suíço H. Pestalozzi, o aluno é 
estimulado a aprender “com a 
cabeça, o coração e as mãos”. Tem 
ensino em português e alemão.   

PuEri dOmuS
Rua Verbo Divino, 993-A, tel. 3512-

2222, www.pueridomus.br

A proposta é formar alunos  
com responsabilidade social.  
O currículo americano dá direito a 
diploma de High School. 

 LínguAS 

ALiAnçA frAnCESA
Avenida Santo Amaro, 3921, tel. 5561-

4615, www.aliancafrancesa.com.br

É a mais tradicional instituição de 
ensino do francês. Tem laboratório, 
biblioteca e teatro – com peças 
muitas vezes feitas pelos alunos. 

CuLturA ingLESA
Rua Alexandre Dumas, 581, tel. 5183-

5224, www.culturainglesasp.com.br

A unidade fica entre a Avenida Santo 
Amaro e a Marginal Pinheiros e tem 
centro multimídia e espaço cultural. 

 uniVErSidAdES 

AnhEmBi mOrumBi
Avenida Roque Petroni Jr., 630, tel. 

5095-5600, www.anhembi.br

A universidade tem cursos de 
graduação, graduação tecnológica, 
executiva e até pós-graduação. De 
gastronomia à moda. 

fundAçãO gEtúLiO VArgAS 
Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 

1376, tel. 3281-7700, www.fgv.br

Grande novidade da região da 
Berrini, a filial da FGV começou a 
funcionar no segundo semestre de 
2008. Tem os mesmo cursos de 
pós-graduação e MBAs da unidade 
da Paulista– a maioria com foco em 
administração e gestão executiva. 

No topo do eNsiNo
O Vértice não é só mais um dos muitos colégios de São Paulo. É o melhor,  
segundo as notas do Enem 2007. O segredo do sucesso são os professores, 
que se dedicam integralmente à escola e fazem plantões de dúvidas. Além 
disso, todas as semanas, há provas semanais das disciplinas – no ensino 
fundamental e no médio. Também não existe turma do fundão: as salas 
comportam 30 alunos, distribuídos em três fileiras de carteiras.   

COLégiO VértiCE  Rua Princesa Isabel, 1036, Chácara Santo Antônio,  
tel. 5533-5500, www.colegiovertice.com.br

F
O

T
O

: 
TA

in
á

 A
z

E
r

E
D

O



Logo aLi

38  guia de bairro  jardim do goLf guia de bairro  jardim do goLf  39 

LOCALIZADOREntRE A nAtuREZA E 
A mODERnIDADE

CENTRO

NORTE

SUL

LESTE
OESTE

f
O

T
O

: 
S

x
C

.h
U

/v
iN

iC
iU

S
 b

a
S

a
g

L
ia

O que existe nos arredores do Jardim do Golf é  
diversão, regada a muito verde, esportes náuticos, 
hipismo e exuberância das matas que fazem do  
ar do bairro um dos mais frescos da cidade A facilidade de 

acesso é uma das 
mais notáveis 
características do 
Jardim do Golf. 
Intrincado no coração 
da Zona Sul e cercado 
por bairros como 
Alto da Boa Vista, 
Cidade Jardim, Campo 

Limpo, Chácara Flora, Chácara Santo 
Antônio, Granja Julieta, Guarapiranga, 
Interlagos, Moema, Morumbi e Santo 
Amaro, o Jardim do Golf é alcançado 
por importantes vias de circulação 
rápida. Entre elas, a Marginal Pinheiros 
e as avenidas Roberto Marinho, Berrini, 
Roque Petroni Jr., e as ruas Alexandre 
Dumas e Vicente Rao. Sem contar o 
Complexo Viário Real Parque, que 
engloba o novo cartão-postal de São 
Paulo, a Ponte Octavio Frias de Oliveira, 
conhecida como ponte estaiada.

AutóDROmO  
DE IntERLAGOs
O autódromo de interlagos 
(avenida Senador Teotônio 
vilela, 261, interlagos, 
tel. 5666-8822, www.
autodromointerlagos.com), 
que na verdade se chama José 
Carlos Pace (em homenagem ao 

piloto de fórmula 1, morto nos 
anos 70), foi construído na década 
de 40 entre dois lagos artificiais: 
o de guarapiranga e o da 
represa billings. Nele acontecem 
as principais competições do 
automobilismo no brasil, como 
o grande Prêmio do brasil de 
Fórmula 1. Lá também fica o 

Kartódromo Municipal ayrton 
Senna, que curiosamente é  
um dos poucos do mundo  
em sentido anti-horário. 

JOCkEy CLub  
DE sãO PAuLO
Com 120 anos, ele é um dos mais 
tradicionais clubes da cidade 
(avenida Lineu de Paula Machado, 
1263, Cidade Jardim, tel. 2161-
8300, www.jockeysp.com.br). O 
acesso da sede e das áreas de 
lazer é restrito aos sócios, já as 
corridas de cavalos são abertas 
– é possível ver a programação 
no site. Também é possível 
freqüentar seus três restaurantes: 
Charlô, Mercearia São Roque e 
Canter. Para passeio em dias sem 
corrida, basta agendar visita. 

PARquE 
GuARAPIRAnGA
Em tupi-guarani, guarapiranga 
(Estrada guarapiranga, 575, 
Parque alves de Lima, Campo 
Limpo, tel. 5514-6332) quer 
dizer lagoa vermelha. O nome 
do parque, criado sob a batuta 
de burle Marx, é o mesmo da 
represa construída em 1908. 
Nas matas, corujas, sabiás, 
bem-te-vis e alguns gambás 
podem ser avistados. Nas 

águas, de maio a junho, os 
peixes atraem garças brancas 
que voam entre os eucaliptos 
enormes. Para diversão, há 
churrasqueiras, pista de corrida, 
trilhas e prainhas formadas pelo 
movimento das águas.
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BANCOS
• ABN Real  5183-3533
• Banco do Brasil  5181-1655
• Bradesco  5509-8200
• Caixa Econômica Federal  3503-2300
• Citibank 4009-9251
• HSBC Premier 5501-2900
• Itaú 5507-3323
• Nossa Caixa  5522-3161
• Santander  5644-2144
• Unibanco  4004-1038
 
CARTÓRIOS
• 5º Tabelião de Notas  5181-5167
• Registro Civil  5545-3166

CHAVEIROS
• Chaveiro Chácara Santo  
Antônio  5181-9375
• Chaveiro Berrini  5505-4119 
• Chaveiro Brooklin Novo  5505-3336
 
SUPERMERCADOS
• Carrefour  3882-0077
• Extra  0800-7047118
• Pão de Açúcar  3845-9802
• Wal-Mart  2163-3700
 
PET SHOPS
• Mondo Sommerso  5181-6826 
• Quattro Zampe  3744-3183 
 
FARMáCIAS
• Droga Raia  5181-1045
• Drogaria São Paulo  5183-4746
• Drogasil  5181-3903

HOSPITAIS 
• Pronto-Socorro Municipal Dr. José 
Sylvio de Carvalho  5523-1424
• UBS Chácara Santo Antônio  
5182-5655

LAVANDERIAS
• 5 À SEC  5182-5637 
• Dry Clean USA  
International  5542-9133
  
TáxI
• Ponto Berrini 5506-9157
• Serviço de Táxi 5183-2577         
 
UTILIDADE PÚBLICA
• 11o Distrito Policial  5687-4004
• Acidentes de Trânsito  194
• Alô Limpeza  3328-2851
• Bombeiros  193
• CET e SPTrans  156
• Comgás  0800-110197
• Defesa Civil  199
• Disque-Denúncia  181
• Disque-Saúde  150
• Eletropaulo  0800-7272196
• Embratel  4004-2100
• Metrô  3291-7800
• Telefônica  102 
• Polícia Civil  197
• Polícia Militar  190
• Poupatempo  0800-7723633
• Procon  151
• Sabesp  195
• Vigilância Sanitária  3064-4600

UM NOVO MUNDO
ESTÁ NASCENDO.
VOCÊ SABE ONDE FICA
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