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editorial

O cOraçãO da zOna nOrte
Um bom lugar para morar, para trabalhar e para 
passear. Assim é a região de Santana. Está ao lado 
de duas áreas verdes gigantes – o Horto Florestal e o 
Parque da Cantareira – ideais para uma caminhada ou 
para aproveitar o sol nos finais de semana. Um prazer 
também é andar por algumas das avenidas importantes 
do bairro – como a Voluntários da Pátria, Cruzeiro do 
Sul e Braz Leme – recentemente reformadas, com 
calçamento novinho em folha e com mais iluminação. 
Em franco crescimento, tem atraído investimentos 
importantes, tanto da iniciativa privada –  a exemplo 
dos lançamentos imobiliários – como da pública: depois 
de ganhar o Parque da Juventude, na área onde ficava 
o Carandiru, agora se prepara para receber um novo 
teatro, para shows com público de até 30 mil pessoas. 
Isso sem falar na excelente oferta de lojas, restaurantes, 
bares e escolas. Seja bem-vindo!
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Praça Vaz 
Guaçu, uma 
das muitas 

áreas verdes 
do bairro
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A Cyrela Brazil Realty é a maior e a mais admirada 
incorporadora de imóveis residenciais da América 
Latina*. É uma marca presente na vida do brasileiro há 
mais de 50 anos que leva o conceito de morar bem e 
investir com qualidade. Por todas as suas realizações 
e história inovadora, a Cyrela construiu um nome 
respeitado e tornou-se sinônimo de qualidade e solidez, 
somando mais de 3.200 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 100 canteiros 
de obras em andamento em 17 estados e 55 cidades 
brasileiras, além de Buenos Aires na Argentina, e 
a entrega de mais de 17 mil lares, 37 mil clientes 
conquistados e a ética como valor inquestionável.

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

*por valor de mercado

Empresa com mais de 10 anos de mercado, integrada por 
profissionais que já atuaram em mais de 50 empreendimentos 
imobiliários entregues com sucesso e pontualidade. Experiência, 
solidez e seriedade fazem da Niss referência permanente de 
confiabilidade e qualidade.
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Um dos destaques 
verdes do bairro:  
o Horto Florestal
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técnicas são de responsabilidade dos respectivos autores. publicado em junho de 2009
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11
Palco de importantes capítulos da história brasileira, a 
região reúne hoje comércio forte e grandes áreas verdes

ÁREA 12,6 km2 

POPULAÇÃO 124.654

ORIGEM DA REGIÃO
A história de Santana se confunde 
com o início de São Paulo. A 
fazenda que deu origem ao bairro 
abasteceu os primeiros bandeirantes 
e tropeiros. E, segundo registros, a 
terra citada pela primeira vez pelo 
padre José de Anchieta, em 1560, 
funcionou como celeiro para os 
primeiros moradores da cidade. Mas 
a região só começou a ser povoada 
em 1673, pelos jesuítas.  
Os religiosos ganharam as terras dos 
herdeiros da antiga dona do pedaço, 
Inês Monteiro de Alvarenga, que 
nem ligava para o local porque ficava 
isolado do restante da capital. O 
acesso, aliás, era bem difícil. Ou era 
por canoa ou por um aterro de 3 km 
– criado sob ordens da Coroa –, que 
ia do Convento da Luz ao Caminho 
do Cemitério, hoje rua Doutor César. 
Em 1700 é construída sobre o rio 
Tietê a Ponte Grande, considerada 

RAZÕES PARA INVESTIR  
NA REGIÃO DE SANTANA
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1. RAIO X DO BAIRRO
• Santana é o mais antigo núcleo 
de povoamento da zona Norte 
da capital e seus principais 
proprietários foram os jesuítas.
• Tem 226 anos e sua data 
comemorativa é 26 de julho.
• A voluntários da Pátria é o 
centro do distrito, de onde se 
irradiam as principais vias da 
região. O nome da rua, aliás, é 
uma homenagem aos soldados 
brasileiros que lutaram na Guerra 
do Paraguai, em 1864.
• O trem das 11, imortalizado na 
música de Adoniran Barbosa, era 

a primeira grande obra de 
engenharia de São Paulo.
Logo depois de assumirem a 
área, os religiosos instalaram uma 
capela de taipa em homenagem a 
Santa Ana, proclamada em 1782 
padroeira da cidade. Instituiu-se aí 
a fundação de Santana, no dia 26 
de julho do mesmo ano. Também 
foram os jesuítas que rebatizaram 
a antiga fazenda do Tietê como 
fazenda Sant’Anna (a mãe de 
Maria, avó de Jesus). A capela e a 
casa sede erguidas pelos padres 
permaneceram intocadas durante 
muito tempo. A propriedade 
pertenceu aos religiosos até 1795, 
quando eles foram expulsos do 
Brasil pelo Marquês de Pombal, 
que confiscou todos os seus 
bens. Dos traços pioneiros da 
Companhia de Jesus, só resta 
hoje o endereço, a Alfredo Pujol.  
Na segunda década do século 
19, a propriedade se destacou 
como cenário para um dos 

mais conhecidos capítulos 
da história. Nessa época, as 
terras passaram a pertencer 
à família dos Andradas. José 
Bonifácio de Andrada e Silva 
redigiu a famosa Carta do 
fico para dom Pedro. Em 
1872 se inicia a expansão. 
foram inauguradas as linhas 
de bondes, a iluminação a 
gás e o abastecimento de 
água, proveniente da Serra 
da Cantareira. Hoje, Santana 
ostenta uma infraestrutura 
privilegiada e é o bairro mais 
importante da zona Norte. 

Sede da antiga fazenda 
Sant’Anna, marco da 
fundação do bairro
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o trenzinho da Cantareira. Entre 
1894 e 1964, ele percorria 35 
quilômetros de trilho,  
fazendo o trajeto entre a  
estação do Pari, passando  
por Santana, Mandaqui, 
Tremembé até o Jaçanã. 
• O bairro até hoje guarda 
lembranças de seu mais ilustre 
filho, que tem sua história 
arquivada nos livros do Cartório 
de Registro Civil. Trata-se do 
piloto Ayrton Senna. Ele morou 
até os quatro anos no bairro.

2. MEMÓRIAS  
DA REGIÃO
CPOR – SP
Preste atenção no número 681 
da rua Alfredo Pujol. O espaço 

onde hoje está instalado o Centro 
de Preparação de Oficiais da 
Reserva de São Paulo (CPOR-
SP) é um importante marco da 
história paulista. foi ali que os 
jesuítas construíram a capela 
Sant’Anna e a sede da fazenda, 
que futuramente deram nome 
ao bairro. Após a expulsão dos 
religiosos, o local foi batizado 
de Solar dos Andradas em 
homenagem à família de mesmo 
nome (os novos proprietários). 
Em 1850, o casarão passou a ser 
uma escola pública. Mais tarde, 
em 1875, o governo aproveitou 
a construção para instalar 
temporariamente um hospital. 
Em seguida, o local abrigou a 
Tramway da Cantareira, que ali 
instalou suas oficinas, em 1892. 

O velho e histórico imóvel foi 
desocupado em 1894. A partir 
dessa data, o espaço passou 
a ser organização militar até os 
dias atuais (mas a construção 
original foi demolida).
RUA ALFREDO PUJOL
Não é por acaso que uma das 
principais ruas do bairro leva o 
nome de Alfredo Pujol. Culto, o 
advogado, político e jornalista 
carioca era conhecido pelo seu 
amor aos livros – tanto que deixou 
um memorável estudo sobre 
Machado de Assis. foi membro 
da Academia Brasileira de Letras. 
MARIA CURUPAITI
Maria francisca da Conceição, 
ou simplesmente Maria Curupaiti, 
foi uma das mulheres que lutaram 
na Guerra do Paraguai, em 
1864. Encarou o medo, deixou a 
família, cortou os cabelos curtos 
e se vestiu de homem para se 
juntar à tropa e encarar a guerra 

no dia 1º de setembro. Tudo isso 
para acompanhar o seu marido, 
um cabo de esquadra do Corpo 
de Pantaneiros do Exército. Na 
primeira baixa de um soldado, 
a pernambucana tomou suas 
armas, cinturão, cartucheira e 
avançou com a artilharia. Após 
mais mortes, ela vê o marido cair 
ao seu lado. Engoliu as lágrimas 
e prosseguiu, derrubando 
vários inimigos. Quando a tropa 
avançou contra Curupaiti, a 
guerrilheira foi ferida. Somente 
no hospital a verdade apareceu. 

3. MEMÓRIA 
PRESERVADA
CASA BANDEIRISTA
Muita gente desconhece que 
atrás dos muros da escola infantil 
Projeto de vida encontra-se um 
tesouro da história. Trata-se do 
Sítio Santa Luiza, na rua Soro 

Fachada 
da CPOR, 
na rua 
Alfredo 
Pujol

O Solar dos Andradas, 
onde José Bonifácio 

redigiu a Carta do Fico 
para dom Pedro I
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Angélica, 364, prédio onde a 
escola funciona há 17 anos. 
Construído em taipas de pilão 
provavelmente no século 19, 
pertenceu ao engenheiro Joaquim 
Eugênio de Lima e foi tombado 
como patrimônio histórico 
arquitetônico pelo Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico 
(Condephaat) do Estado de São 
Paulo –, em 1982. O imóvel ainda 
conserva o madeiramento – o pau 
da cumeeira e caibros – original. 
No processo de tombamento, os 
técnicos chegaram à conclusão 
de que o sítio é possível 
remanescente de casa bandeirista. 
Na área verde de 2 mil m2 tem 
galinhas, coelhos e até um pônei. 

4. NO RUMO  
DOS TRILHOS
O trenzinho da Cantareira foi 
desativado em 1964. Porém, a 
forma e o traçado da ferrovia estão 
preservados sobre o caminho 
do metrô, entre as estações Luz, 
Santana e Tucuruvi. Alguns anos 
depois, foi iniciada a construção 
do primeiro trecho do metrô na 
avenida Cruzeiro do Sul, que veio 
a ser a estação Santana do metrô, 
por onde passam cerca de 30 mil 
passageiros no horário de pico.

5. O LENDÁRIO 
CARANDIRU
Avenida Cruzeiro do Sul, número 
2.630. Esse é um endereço 

lendário. Isso porque até 2002 ali 
funcionou a Casa de Detenção 
do Carandiru, maior complexo 
prisional da América Latina. 
Inaugurado na década de 20, 
o prédio foi construído pelo 
engenheiro-arquiteto Samuel das 
Neves. Chegou a abrigar mais 
de 8 mil detentos. Rebeliões, 
mortes e fugas fizeram a fama 
internacional da prisão. O local 
também foi fonte de inspiração 
para a literatura e para o cinema. 
O complexo foi desativado e 
os pavilhões 6, 8 e 9 foram 
implodidos em dezembro de 
2002. O lugar foi transformado 
no Parque da Juventude, uma 
grande área de lazer que conta 
com centro cultural, esportivo e 

educacional. veja mais detalhes 
na página 30. 

6. MUITO ALÉM DE  
UMA RODOVIÁRIA 
O terminal rodoviário Tietê é 
praticamente uma cidade. São 
54.480 m2 de área construída, 
por onde circulam cerca de 90 
mil pessoas por dia – número 
que pode dobrar em datas 
comemorativas. Além disso, o 
complexo possui mais de 53 lojas, 
11 quiosques comercias, 21 áreas 
de alimentação e várias agências 
bancárias. foi inaugurado em 
1982 e é o maior do país. funciona 
24 horas, atende 21 estados e é 
interligado ao metrô Tietê.

A rodoviária do Tietê, por onde circulam 90 mil pessoas por dia

O Parque da Juventude, que substituiu 
a casa de detenção do Carandiru
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9. VOANDO ALTO
Da mesma forma que a cidade 
se expandia rapidamente no 
século 19, a zona Norte também 
seguia no mesmo fluxo. A malha 
ferroviária da capital já não 
atendia tamanha demanda. foi 
então que a região inaugurou o 
primeiro aeroporto da capital, 
o Campo de Marte, em 1920. 
foi dali que decolaram os 
primeiros aviões ingleses para 
três passageiros da viação Aérea 
São Paulo (vasp). O Campo de 
Marte não conta com linhas 
aéreas regulares, mas opera 
exclusivamente com aviação 
executiva, táxi-aéreo e escolas 
de pilotagem como o Aeroclube 
de São Paulo. Também estão 
hangarados no espaço o Serviço 
Aerotático das Polícias Civil e 
Militar. Lá está a maior frota 
de helicópteros do Brasil. O 
movimento dessas aeronaves 
é de cerca de 6.040 pousos e 
decolagens por mês. 

10. CINTURÃO VERDE
A região Norte da cidade tem as 
duas maiores áreas verdes da 
cidade. O Parque Estadual Alberto 
Löfgren, conhecido como Horto 
florestal, abrange um espaço de 

174 alqueires e teve sua origem 
quando o então Engenho da Pedra 
Branca foi desapropriado, em 1896. 
É a unidade de conservação mais 
antiga do país. Como vizinho tem 
o Parque Estadual da Cantareira, 
criado por decreto em 1963. veja 
maiores informações na página 36. 

11. PARAÍSO  
DO CONSUMO

7. MAIS QUE  
SAMBA NO PÉ
É no Sambódromo do Anhembi – 
Pólo Cultural e Esportivo Grande 
Otelo, à beira da Marginal Tietê, 
que são realizados os desfiles 
anuais das escolas de samba 
do Carnaval paulistano. Além 
disso, serve de passarela para 
o desfile de 7 de Setembro e o 
AutoShow veículos Especiais. 
fora os megaespetáculos, claro. 
Os cantores Carlos Santana e 
Jack Johnson, além das bandas 
Black Eyed Peas e Simple Plan, 
já se apresentaram no local 
projetado por Oscar Niemeyer. 
O complexo tem mais de 80 mil 
m2. Instalado ao lado do pólo, o 

Hotel Holiday Inn não pertence 
ao espaço, mas pode-se dizer 
que ele completa o local.

8. SÃO PAULO  
NAS ALTURAS 
A praça vaz Guaçu, conhecida 
como Mirante de Santana, 
oferece uma vista privilegiada da 
cidade por estar a 792 metros 
de altitude. No local, funciona 
a estação meteorológica 
do Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet). Dali saem 
as previsões das temperaturas 
máxima e mínima da cidade, 
além de outras informações, 
como a umidade relativa do ar,  
a direção e velocidade do vento. 

O Sambódromo do Anhembi 
recebe o Carnaval paulistano, 
shows e desfiles

O Center Norte abriga 331 lojas, 
um centro de convenções e 
exposições

Só o complexo Center Norte 
tem 331 lojas (do shopping) 
mais o Centro de Convenções e 
Exposições (ExpoCenter Norte). 
Há ainda o Novotel e o Lar Center, 
com 117 vitrines de produtos para 
a casa. Outra opção de compras 
da região é o Santana Parque 
Shopping, com 180 lojas.



16  guia de bairro  santana

futuro

guia de bairro  santana  17 
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CULTURA NO PARQUE
o parque da Juventude (avenida 
Zachi Narchi, 1309, tel. 2251-
2706, www.sejel.sp.gov.br/
parquedajuventude) vai ganhar 
um grande teatro, que promete 
movimentar a vida cultural do 
bairro. a prefeitura espera a 

SANTANA  
A TODO VAPOR

definição dos parceiros da 
iniciativa privada para iniciar 
as obras do espaço, que terá 
4 770 m2 e capacidade para 
500 lugares. o palco, com 14 
metros de largura, permitirá 
apresentação de orquestras 

completas. Do lado de fora será 
construído outro palco para 
shows. a capacidade da plateia 
será para 30 mil pessoas. 

PACOTE DE OBRAS 
a prefeitura planeja construir 
túneis na zona norte. as obras 
– em fase de licitação – têm o 
objetivo de ligar as avenidas 
cruzeiro do Sul e engenheiro 
caetano Álvares. o investimento 
para essa melhoria está estimado 
em r$ 220 milhões.  

CALÇADAS  
E ILUMINAÇÃO
Pequenas intervenções 
urbanas fazem muita diferença 
na qualidade de vida da 
população. A Subprefeitura de 
Santana vai ampliar as obras 
de pavimentação e iluminação 
pública, dando continuidade 
às reformas que realizou 
recentemente. a avenida 
Voluntários da Pátria (entre as 
ruas gabriel piza e darzan) e a 
avenida cruzeiro do Sul (entre 
as ruas alfredo pujol e duarte de 
Azevedo) já exibem calçamento 
novo. A Avenida Brás Leme 
ganhou pista para caminhada, 
com 1 500 metros, no trecho que 
vai da Praça Heróis da FAB até a 
Rua Heliodora. A avenida recebeu 
ainda 63 postes de iluminação.

Perspectiva 
do novo teatro 

no Parque da 
Juventude
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O empresário Sérgio Zeitunian e a chef de cozinha  
Benê Ricardo viram a região crescer e se desenvolver. 
Amam o lugar onde moram e trabalham e dizem que  
não o trocariam por nenhum outro

DuAS 
viDAS em 
SAntAnA
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O empresário Sérgio Zeitunian 
nasceu e cresceu em Santana. 
Diretor da grife de sapatos da 
família – a Jorge Alex, há três 
gerações na região –, se diz 
apaixonado pelo bairro. É onde 
vive, trabalha e joga futebol  
com os amigos quando  
tem um tempinho livre.

Sua família tem uma longa 
história no local. Como tudo 
começou? sou descendente 

sérgio recomenda

• para caminhar, as melhores opções são o Horto florestal (pág. 32)  
e a restaurada avenida brás leme (pág. 17).
 
• as dicas para uma deliciosa refeição são a tradicional casa garabed 
(rua José Margarido, tel. 2976-2750, 216, www.casagarabed.com.br),  
o japonês Joy (pág. 22) e a pizzaria Julia (pág. 23). para um lanche 
rápido, a pedida é a leão Xiii (pág. 25).

dicas da chef 

• apreciar os petiscos baianos  
do Vila Vintém (rua Dr. césar,  
720, tel. 3477-5945). 

• caminhar pela manhã na  
renovada avenida brás leme  
e ir à feira de livros do centro  
de exposições do anhembi.

• comprar frutas, legumes  
e outros produtos fresquinhos  
na feira livre da avenida Zaki 
Narchi, aos domingos.  

anos fora do bairro. Mas  
não resisti e voltei.    

Como era o bairro quando 
chegou aqui? 
acompanhei a inauguração 
do metrô santana. conheci 
o campo de Marte quando 
ainda era um brejo. era um 
tempo em que conversávamos 
com os vizinhos sentados em 
banquinhos na porta de casa.  
Vi tudo crescer e tomar forma. 

E hoje, como está a região?
adoro morar aqui. Depois da 
implosão do carandiru, o bairro 
ficou mais valorizado, seguro.

A chef mineira Benedita 
Ricardo de Oliveira, a Benê, 
de 77 anos, costuma dizer 
que se casou com as panelas. 
Primeira mulher a se formar 
cozinheira pelo Senac, em 1979, 
ela mora há tantos anos em 
Santana que se sente em casa 
no bairro. Dona de um bufê e 
professora voluntária de culinária 
para comunidades carentes, ela 
diz que a região hoje está mais 
valorizada e segura.  

Por que escolheu esse local 
para morar? cheguei de Minas 
gerais bem menina e vim direto 
para cá. lembro que fazia muito 
frio, mas era uma sensação 
muito boa. Vivi uns tempos na 
rua alfredo pujol, depois na 
alfredo guedes e agora estou na 
Voluntários da pátria. também 
tive a experiência de viver três 

de imigrantes armênios. eles 
chegaram ao brasil na década 
de 20 do século passado e se 
estabeleceram em santana, 
onde abriram uma pequena 
loja. em 1983, eu e meu irmão 
Miguel demos continuidade ao 
sonho da família e criamos a grife 
Jorge alex. sinto-me orgulhoso 
por trabalhar no local onde 
conquistamos clientes e amigos.
 
Quais são suas melhores 
recordações? aqui eu nasci e 
cresci. brinquei muito no campo 
de Marte e no Horto florestal. 
lembro que comia frutos 
diretamente da árvore.
 
O que você acha do bairro? 
promissor e muito bom para 
morar. aqui a qualidade da  
água e do ar é considerada  
a melhor de são paulo.
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banquete JaPOnês 
O restaurante é um verdadeiro achado na região porque fica escondido em 
uma ruela. Aconchegante, dispõe de 90 lugares. Toques orientais, como 
bambus e tatames, além de mesinhas em um deque ao ar livre dão um efeito 
especial ao ambiente. Serve rodízio, pratos quentes, frios e à la carte, como 
os sushis americanizados. Destaque para o enrolado de cream cheese e 
morango flambado no conhaque. Na sobremesa, não deixe de provar o 
tempurá de sorvete – fatias de bolo de laranja finas enroladas no sorvete de 
creme e fritas após serem empanadas em farinha com flocos de milho. 

JOY SUSHI  Rua José Doll de Moraes, 70, tel. 2950-0987, www.joysushi.com.br
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 RESTAURANTES 

BABBO GIOVANNI
Rua Alfredo Pujol, 670, tel. 2959-4239

Tem mais de 60 opções de pizzas 
no cardápio. O cliente pode 
escolher a espessura da massa. 
Fundada pela família Tussato, de 
tradição na culinária italiana, a 
marca tornou-se uma rede com 
alguns franqueados. 

BIAGGIO
Av. Brás Leme, 2141, tel. 6950-3755

Na tradicional cantina, os atrativos 
são as massas de fabricação 
própria. Lasanha branca ou verde, 
rondeli e caneloni são algumas 
sugestões do menu. 

DONA CARMELA
Rua Dr. César, 944, tel. 2283-2458, 
www.donacarmela.com.br

Em um ambiente despojado, o 
local oferece massas como o ravióli 
verde recheado com mussarela de 
búfala. Quase todas são produzidas 
na rotisseria anexa. O menu  
também tem peixes, carnes,  
aves e crustáceos.

JULIA
Rua Francisca Júlia, 465, tel. 2959-507

Entre as 38 opções do cardápio 
da pizzaria, chama a atenção a 
peynirli. Também chamada de 
pizza grega, tem o formato de uma 

grande canoa recheada de quatro 
queijos, presunto picado e tomate. 

QUINTAL BRASIL
Rua Dr. César, 768, tel. 2283-1440, 

www.quintalbrasil.com

A feijoada servida aos sábados é 
famosa. Moquecas mistas e de 
camarão, além do baião-de-dois, 
também são muito pedidas. As 
mesas são concorridas nas noites 
em que há shows.

SUL NATIVA CHURRASCARIA
Avenida Brás Leme, 2115,  

tel. 3476-8570,  

www.churrascariasulnativa.com.br

Comandado pelo espanhol 
Arthur Frank, o restaurante tem 
no cardápio mais de 30 tipos 
de salada e 20 cortes de carnes 
nobres. Possui 320 lugares e 
sistema de internet sem fio. 

 COMIDINHAS 

A CASA LIBANESA
Rua Salete, 186, tel. 2959-2990,  

www.casalibanesa.com.br

Salgados apetitosos  
incrementam o cardápio típico 
libanês. Entre eles, a esfiha de 
verdura com passas e castanha  
e a de ricota com coalhada fresca. 
Faz também deliciosos sanduíches 
com o pão árabe enrolado. 
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só querO chOcOlate
As mesas da calçada fervem no happy 
hour. Destaque para o Chocolate Martin. 
Premiado pela Associação brasileira 
de Franchising (AbF), foi criado pela 
franqueada de Salvador, Joana Arcoverde, 
e tem uma consistência aveludada que 
mistura o chocolate amargo e o leite. Pode 
ser tomado quente ou frio.

KOPENHAGEN Avenida Brás Leme, 2028,  
tel. 3805-5939, www.kopenhagen.com.br

Comer
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EMPADA BRASIL
Rua Doutor César, 243, tel. 6977-6896

A empadaria nasceu na cidade de 
Petrópolis, no rio de Janeiro. Seu 
salgado de massa leve e recheio 
farto, segredo de família, hoje 
chega a nove estados. Dos 20 
sabores, a mistura de camarão e 
catupiry é um primor. 

KROKE SALGADOS
Rua Damiana da Cunha, 415,  
tel. 2231-7172, www.kroke.com.br

O lugar é perfeito para um 
lanchinho rápido. No cardápio, 
esfihas, coxinhas, doces e 
tortas, fora 18 opções de 
pastéis. inaugurado em 2005, o 
estabelecimento já conquistou o 
bairro e tem como marca registrada 
a venda de quitutes para festas.

LANCHÃO PRENSADO  
RED CAMELÃO
Avenida Brás Leme, 2019,  
tel. 2979-9113 

De madrugada a avenida fica 
lotada. E o pequeno espaço 
do Lanchão se torna ainda 
menor para jovens ávidos pelos 
sanduíches preparados, muitas 
vezes, pelo próprio dono, railton 
Souza. O de calabresa faz sucesso 
com a garotada. Além de sucos  
naturais, o açaí trufado com 
chocolate é uma boa opção.

MARQUES HAMBÚRGUER
Avenida Brás Leme, 2002,  
tel. 2979-0595 / Rua Duarte de  
Azevedo, 258, tel. 2979-4590,  
www.marqueshamburgues.com.br

As duas casas de Justino Marques 

fazem sucesso na zona Norte. De 

madrugada, suas mesas são bem 

disputadas. O beirute especial é 

farto e serve duas pessoas. Outro 

megapedido é o cheese tudo 

(hambúrguer, queijo, presunto, 

bacon, ovo, alface, tomate, 

maionese, cebola crua e vinagrete).

TEMAKI-YA
Avenida Brás Leme, 2025, tel. 2099-
2091, www.temakiya.com

O ambiente é pequeno, mas revela 

surpresas no cardápio, que não se 

resume a combinações básicas. 

Destaque para os cones de arroz 

cobertos por lula empanada e 

salmão com aliche.

 DOCERIAS 

AMOR AOS PEDAÇOS
Avenida Brás Leme, 1991, tel. 2283-

0046, www.amoraospedacos.com.br 

Promove frequentemente festivais, 

como o do chocolate. Entre as 

tentações está uma sobremesa 

de dar água na boca: camadas de 

sorvete de chocolate com bolo de 

chocolate e mousse de avelã. 

 HORTIFRÚTI 

OBA
Rua Alfredo Pujol, 1324, tel. 2971-

8999, www.grupooba.com.br

Frutas, legumes e verduras são 
repostos diariamente, garantindo a 
qualidade e o frescor. Ainda tem um 
açougue, mercearia, peixaria e uma 
adega, com 300 rótulos de bebidas 
nacionais e importadas.

 PADARIA 

LEÃO XIII
Rua Sóror Angélica, 449, tel. 2256-
8300, www.paesedocesleaoxiii.com.br

O balcão está sempre abarrotado 
de gente. Tem uma oferta variada 
de pães, que vão desde o 
tradicional francês até o chileno.  
Não deixe de provar o pastel de 

nata. As pizzas são outro destaque. 
São mais de 30 sabores com 
massa fina e crocante. 

 EMPÓRIO 

MAGNA IMPORT
Rua Antônio Pereira de Sousa, 194, tel. 
2113-0999, www.magnaimport.com.br

São mais de 150 rótulos de  
vinhos de países como itália, 
Portugal, Chile e Argentina 
disponíveis para venda na loja  
da importadora, anexa a sua sede 
no bairro. Há também degustação 
das bebidas. Aberta em agosto  
de 2004, a empresa tem entre  
seus sócios o enólogo italiano 
Antonio Maccieri, que foi 
responsável pela elaboração de 
frisantes como o lambrusco riunite, 
um blockbuster dos vinhos.
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beber
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 PAQUERA 

ALIBABAR
Avenida Luís Dumont Villares, 697,  
tel. 6281-7845, www.alibabar.com.br

O ambiente imita uma tenda árabe, 
com direito a exibições de dança 
do ventre. Nesse clima, a paquera 
rola solta. De terça a domingo, 
bandas de rock se apresentam no 
local. Os petiscos vão de coalhada 
seca e homus a quibes crus. 

PAPAGAIO VINTÉM
Rua Doutor César, 706, tel. 3477-
5945, www.papagaiovintem.com.br

Inaugurada em 1997, a cervejaria 
ganhou fama por ser um dos 
melhores bares para paquerar 
da cidade. Enquanto bebem um 
chope gelado, saboreiam um 
petisco e papeiam com os amigos, 
os frequentadores observam 
anõezinhos correndo de um 
lado para o outro. São eles que 
se desdobram para entregar os 
torpedos do correio elegante 
– atração oficial das noites de 
quarta, sexta e sábado.
 
 VARIADOS 

AUÁ
Av. Engenheiro Caetano Álvares, 5671, 
tel. 2975-3164, www.auabar.com.br

O nome do bar, em tupi-guarani, 
significa “homem, mulher, 

índio, gente”. Assim, o bar tem 

conquistado seu espaço desde 

a inauguração, há cerca de sete 

meses. Bandas de jazz, rock e 

blues se revezam de quinta a 

domingo. Não deixe de provar  

os sanduíches no pão-folha. 

FIM DO MUNDO BAR  
E ESPAÇO DE CULTURA
Rua Alfredo Pujol, 403, tel. 2281-0320, 
www.nofimdomundo.com.br

Instalado no coração da zona 

norte, em um casarão do século 

XIX, o local alternativo mistura 

gastronomia, arte, música e moda. 

O bar possui um espaço acústico 

para apresentações de bandas ao 

vivo. Na parte superior, há duas 

salas para exposições de artes 

plásticas. O clima intimista sobressai 

nos deques de madeira armados no 

quintal com iluminação indireta. 

HABAÑERO – BAR  
DAS AMÉRICAS
Rua Maria Curupaiti, 458, tel. 2950-8219, 
www.habanerobardasamericas.com.br

A simpática casa de esquina com 
a Rua Alfredo Pujol tem como 
carro-chefe petiscos e comidinhas 
mexicanas. Opções da culinária 
caribenha e cubana também são 
listadas no cardápio. Para beber, 
como não poderia deixar de ser, 
margaritas e tequilas.

tradição repaginada
Depois de 60 anos, o famoso bar que está encravado no 
coração da cidade resolveu pousar em outro território. Calma, 
ele continua na esquina da Ipiranga com a São João. É que 
seus proprietários resolveram – para alegria dos boêmios 
– abrir a primeira filial do Bar Brahma no Campo de Marte. 
Instalado em um hangar com salão grandioso, é repleto 
de detalhes, como um avião preso ao teto. O cardápio e o 
atendimento seguem a fórmula do sucesso da matriz.

BAR BRAHMA AEROCLUBE  Avenida Olavo Fontoura, 650,  
tel. 2089-1131, www.barbrahmasp.com/aeroclube

f
O

t
O

: 
D

Iv
u

lg
A

ç
ã

O



comprar

28  guia de bairro santana guia de bairro  santana  29 

 LIVRARIA 

SBS LIVRARIA INTERNACIONAL
Avenida Casa Verde, 463, 
tel. 2238-4477, www.sbs.com.br

A SBS dispõe de 2 milhões de 
livros em estoque, 49 livrarias e 
70 mil clientes no Brasil, Peru e 
Argentina. Também possui títulos 
em diversas línguas, como russo, 
árabe, chinês, grego, inglês, 
espanhol, francês e japonês. 

 SHOPPINGS 

CENTER NORTE
Travessa Casalbuono, 120, tel.  
2224-5959, www.centernorte.com.br

É uma das maiores vitrines de 
compras da zona norte. Possui 331 
lojas, para todos os bolsos  
e gostos. Semanalmente, cerca de 
110 mil pessoas circulam pelo local, 
que completa 25 anos. 

SANTANA PARQUE SHOPPING E 
SHOPPING METRÔ TUCURUVI
Rua Conselheiro Moreira de  
Barros, 2870, tel. 2238-3002,  
www.santanaparqueshopping.com.br

São dois empreendimentos bem 
recentes da zona norte. O Santana 
Parque Shopping foi inaugurado 
no final de 2007 e o Shopping 
Metrô Tucuruvi, no final de 2008. 
Juntos, somam mais de 380 lojas e 
diversas opções de lazer.

 GRIFES 

CARMINO
Alameda Afonso Schmidt, 201,  
tel. 2950-7025, www.carmino.com.br

Outra grife de bolsas, sapatos e 
acessórios femininos de sucesso 
do bairro. Na loja encontram-se 
também  grifes como Schutz, 
Arezzo, Luz da Lua e Guess. 

 OUTLET 

EMPÓRIO DAS GRIFES
Rua Damiana da Cunha, 294,  
tel. 2283-0256,  
www.emporiodasgrifes.com.br 

As marcas Tommy Hilfiger, 
Lacoste, Gucci, Yves Saint 
Laurent, entre outras, disputam 
espaço numa boa. A maioria das 
peças é masculina.Garimpando, 
com jeitinho, é possível encontrar 
roupas bacanas por preços 
tentadores.  

 VARIADOS 

DIVA’S BOUTIQUE
Rua Doutor César, 1337, tel. 2950-8154

A loja em estilo retrô chama 
atenção de quem passa na rua. 
As marcas Vida Bela, Caos e 
Bonequinha de Luxo são as 
principais do local. Agrada 
também pelas roupas coloridas, 
como vestidos, saias e casacos. 

GRIFE DO BAIRRO
A loja Jorge Alex é, sem dúvida, uma referência de localização no bairro. 
São 5 mil m2 – com direito até a um café no segundo andar – de calçados 
e bolsas que a grife fabrica e vende. Trata-se de uma história familiar de 
sucesso. Tudo começou com o patriarca, Jorge Zeitunian, que abriu um 
espaço pequeno com duas vitrines na Avenida Tucuruvi. Em 1993, passou 
para a Rua Alfredo Pujol, sob a direção dos irmãos Miguel e Sérgio, que 
expandiram o negócio. Hoje a loja vende 5 mil pares de sapatos por mês 
para todos os lugares e tem filial no bairro de Moema, que segue  
a mesma característica da matriz. 

JORGE ALEX  Rua Alfredo Pujol, 1269, tel. 3321-7700, www.jorgealex.com.br
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sombra e água fresca
Localizado ao lado do Parque Estadual da Cantareira, o Parque Estadual 
Alberto Löfgren, conhecido como Horto Florestal, ocupa um espaço de 
174 alqueires. Sua origem data de 1896, quando foi desapropriado o então 
Engenho da Pedra Branca para a instalação do Horto Botânico. Comporta 
espaços para eventos, área de piquenique, playground, pista de cooper, 
equipamentos de ginástica, lagos e abriga, ainda, o Museu Florestal 
Octávio Vecchi, referência nas pesquisas relacionadas à madeira. 

Horto Florestal  Rua do Horto, 931, tel. 2232-8555, www.hortoflorestal.com.br

diversão & arte

30  guia de bairro  santana guia de bairro  santana  31 

 ClUBes 

esPerIa
Av. Santos Dumont, 1313,  
tel. 2223-3300, www.esperia.com.br

Com 80 mil m2, trata-se de um 
importante centro de esporte 
e lazer da zona norte. Tudo 
começou em 1899, quando sete 
jovens italianos praticantes 
de remo decidiram fundar um 
clube, cujo nome significa “País 
do Ocidente”, como os gregos 
chamavam a Itália na antiguidade.

reGatas Do tIetÊ
Av. Santos Dumont, 843, tel. 3228-
5244, www.clubederegatastiete.com.br

Tem uma história de mais de um 
século. Foi palco de importantes 
disputas esportivas. Sediou 
competições sul-americanas, um 
pré-pan-americano e competições 
das mais diversas modalidades. 
Suas piscinas revelaram grandes 
atletas. Possui parque aquático, 
quadras de tênis, pista de 
atletismo e campos de futebol.

 ParQUes 

ParQUe Da JUVeNtUDe
Av. Zachi Narchi, 1309, tel. 2251-2706, 
www.sejel.sp.gov.br/parquedajuventude

São 240 mil m2 divididos em três 

grandes áreas. A primeira possui 

dez quadras poliesportivas, pistas 

de skate, de patins e de corrida. 

A segunda é repleta de alamedas, 

jardins, bosques e árvores frutíferas. 

Por fim, a terceira área é voltada 

para eventos culturais e educativos. 

 esPaÇo CUltUral 

sesC saNtaNa
Av. Luiz Dumont Villares, 579,  
tel. 2971-8700, www.sescsp.org.br

A casa é uma das 32 unidades 
da rede no estado de São Paulo. 
O espaço apresenta filmes, 
espetáculos de dança e música. 
Também oferece programas voltados 
para crianças e idosos, relacionados 
à saúde e à educação ambiental.
  
 MUseU 

MUseU Do JaÇaNÃ
Rua Luiz Gonzaga, 30, Jaçanã, 2241-
4286, museudojacana.blogspot.com

Vizinho ao bairro de Santana, o 
museu guarda relíquias como um 
pequeno trecho dos trilhos do 
trenzinho da Cantareira, aquele 
que abasteceu toda a região e foi 
o responsável pelo seu progresso. 
Lanternas, uniformes usados pelos 
cobradores e fotos de personalidades 
que viajaram pela estrada também 
estão expostos. Uma delas mostra 
Adoniran Barbosa, que eternizou o 
bairro em sua canção Trem das Onze. 
Desde 1982, o museu está localizado 
em um galpão próximo de onde 
ficava a estação. 
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 ACADEMIAS 

R.WHITE
Rua Brás Leme, 1946, tel. 2979-4211, 
www.rwhite.com.br

Há 32 anos na região, a academia 

ocupa um espaço de destaque 

na brás leme. foi fundada pelo 

empresário roberto branco.  

o espaço dispõe de 3.200 m2.   

CURVES
Rua Pedro Doll, 270, tel.  

2976-4217, www.curves.com.br  

a academia exclusiva para 

mulheres movimenta o bairro há 

cinco anos. a curves é uma das 

maiores franquias de fitness do 

mundo. a rede possui mais de 10 

mil unidades em diversos países, 

como estados Unidos, canadá, 

México, austrália e Nova Zelândia. 

Detalhe: a expansão continua.  
  
 CABELEIREIROS 

SOHO
Rua Brás Leme, 2032, tel. 2281-6608, 
www.sohohair.com.br

inaugurada em 1982, a marca 

possui 27 salões em São paulo. Só 

na unidade de Santana – que existe 

há sete anos –, seis cabeleireiros 

profissionais atendem a uma fiel 

clientela, formada, em sua maioria, 

por moradores do bairro. 

CLEBER LOPES
Rua Leão XIII, 419, tel. 2236-0501, 
www.cleberlopes.com.br

o imponente salão reúne 

tratamentos de beleza, estética e 

spa. No espaço, não são somente 

as noivas que ganham o seu dia. 

os noivos moderninhos também 

podem desfrutar de cuidados.  
 
 HOSPITAIS 

HOSPITAL DE OLHOS  
DE SÃO PAULO
Rua Maestro João Gomes  
de Araújo, 50, e Avenida Nova  
Cantareira, 126, tel. 3205-6500,  
www.hospitaldeolhos.net

fundado há 20 anos pelo professor 

Dr. Jorge Mitre, o hospital é centro 

de referência de oftalmologia no 

país. com unidade cirúrgica e de 

diagnóstico, possui tratamentos  

para doenças da retina. 

HOSPITAL E  
MATERNIDADE SÃO CAMILO
Rua Voluntários da Pátria,  
3693, tel. 2972-8000,  
www.hospitalsaocamilo.com.br

Há 32 anos no bairro, o tradicional 

Hospital São camilo foi inaugurado 

em 1960 na pompeia. a rede está 

ampliando suas unidades, tanto  

a matriz como a do ipiranga  

e a de Santana. 

BEM-ESTAR
foi pelas mãos do professor japonês 
Zenzo Yamamoto que luiza Sato 
aprendeu o shiatsu. tudo para livrar 
o filho de uma alergia. Em troca, 
o mestre pediu que ela passasse 
a arte milenar adiante. trato feito. 
em 1980, luiza abriu sua primeira 
clínica. Hoje já são 18 unidades na 
capital. A que fica perto de Santana 
tem seis tipos de massagens. 
a novidade é a bambuterapia – 
massagem feita com bambus para 
relaxamento e drenagem.

LUIZA SATO  Rua Leão XIII, 292,  
tel. 2256-0155, www. luizasato.com.br
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 escolas 

colÉGIo saleTe – UNIBaN  
Rua Salete, 279, tel. 2979-6979,   

www.colegiosalete.com.br

O desenvolvimento do colégio e  
do bairro se confundem. A partir de 
1973 cresceu e ganhou fama. Hoje 
tem até educação infantil bilíngue.  

colÉGIo IMPeRaTRIZ 
leoPolDINa
Rua Pedro Doll, 240, tel. 2950-2211, 
www.colegioimperatriz.com.br

Quando foi fundado por alemães, 
em 1923, o colégio tinha 90 alunos. 
Hoje são 1.260, com destaque para 
o ensino do idioma germânico.

colÉGIo saNTaNa
Rua Voluntários da Pátria, 2624, tel. 
3103-8488, www.sipebnet.com.br

Inaugurado em 1894 pelas irmãs 
da Congregação de São José 
de Chambéry, é um dos mais 
tradicionais da região. O piloto 
Ayrton Senna estudou no local. 

 IDIoMas 

cNa 
Rua Alfredo Pujol, 251,  
tel. 2976-9971, www.cna.com.br

A escola oferece cursos de  

inglês e espanhol para adultos  

e crianças a partir de cinco  

anos, do básico ao avançado.

seNac
Rua Alfredo Pujol, 369,  
tel. 3795-1199 www.spsenac.com.br 

Há mais de 60 anos no mercado, 

oferece cursos técnicos, 

profissionalizantes, graduação, 

pós-graduação e idiomas.  

Na unidade Pujol, tem aulas  

de inglês, francês e espanhol. 

 UNIVeRsIDaDes 

UNIBaN
Rua Brás Leme, 3029, tel. 2972-9000, 
www.uniban.br

O campus Marte tem um serviço 

extra: o Centro de Atendimento 

Jurídico (CAJ), no qual os alunos  

de direito dão suporte à população.

FacUlDaDe MoZaRTeUM  
De sÃo PaUlo
Rua Nova dos Portugueses, 365,  
tel. 2236-0788, www.mozarteum.br 

Teatro, música erudita e popular, 

artes visuais e canto são alguns 

dos cursos da sede da faculdade, 

que possui graduação em 

administração e pedagogia. Aqui, 

a pós-graduação abrange teatro-

educação, música, arteterapia, 

história da arte, entre outros. 

Há 30 anos foi inaugurado nas 

dependências do prédio o Colégio 

Brás Leme, www.brasleme.g12.br, 

com ensinos fundamental e médio.  

MENTE ABERTA
O Centro Universitário Sant’Anna 
possui uma história de 77 anos. 
Começou a funcionar como 
instituição de ensino médio e 
fundamental até ter a primeira 
universidade do bairro, que em 
pouco tempo se expandiu para 
outras regiões da cidade. São 
mais de 16 mil alunos, 50 cursos 
superiores, fora a pós-graduação. 
Seu corpo docente é composto  
por 300 mestres e doutores.

UNI saNT’aNNa 
Rua Voluntários da Pátria, 257,  
tel. 2175-8000, www.unisantanna.br
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A MAIOR FLORESTA 
URBANA DO MUNDO
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Patrimônio da Humanidade, o Parque Estadual da Cantareira 
tem oito mil hectares de mata tropical nativa

VERDE QUE TE  
QUERO VERDE
em que lugar de São Paulo 
se pode encontrar animais 
ameaçados de extinção como 
o bugio, o gato-do-mato, a 
jaguatitica, o macuco, o gavião, o 
jacuquaçu e o bacurau-tesoura-
grande? Só no Parque estadual 
da Cantareira (rua do horto, 
1799, tremembé, tel. 2203-3266), 
considerado a maior área de 
mata tropical nativa do mundo 

LOCALIZADOR

Centro

norte

Sul

leSte
oeSte

A região de Santana 
está próxima ao Bom 
Retiro, Casa Verde, 
Vila Guilherme 
e Tucuruvi. Ao 
lado da Marginal 
Tietê, é cortada 
por importantes 
avenidas e ruas 
como Braz Leme, 

Cruzeiro do Sul, Santos Dummont, 
Alfredo Pujol, Voluntários da Pátria  
e Doutor Zuquim. O acesso é 
facilitado ainda por quatro estações 
de metrô: Tietê, Carandiru, Santana  
e Jardim São Paulo.

PASSAPORTE DO 
ECOTURISMO
os ecoturistas de plantão 
ganham estímulo com o projeto 
trilhas de São Paulo. Desde o 
ano passado, quem visitar uma 
das 40 trilhas distribuídas em 
19 unidades de conservação do 
estado pode ganhar um carimbo 
no passaporte – um livrinho 
comprado na portaria dos 
parques que possui informações 
e mapas dos locais. e o bom é 
que a Cantareira está nesta rota. 
ali, a trilha da Pedra Grande é a 
principal. tem 6km de extensão  
e termina a 1010 m de altura.  
a vista faz valer o esforço.

DE UMA TACADA Só
estádio municipal de beisebol 
mie nishi (av. Presidente 
Castelo branco, 5446, bom 
retiro, tel. 3221-5105) é o único 
local público do país para a 
prática de beisebol e esportes 
vindos do Japão, como o sumô. 
fundado há 50 anos, é sede 
de competições regionais e 
nacionais. oferece treinamento 
para o público de terceira idade. 

situado dentro de uma região 
metropolitana. São oito mil 
hectares – o equivalente a oito 
mil campos de futebol. a área é 
dividida em três núcleos: o da 
Pedra Grande - o mais popular; 
o engordador - batizado com 
este nome devido a uma fazenda 
de gado da região; e Águas 
Claras, recém-inaugurado.  
a Cantareira está voltada para  
o ecoturismo: as trilhas são  
o maior atrativo do local.  
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Lar Center
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Rua D
r. Zuquim

Av. Santos Dumont

Rua Conselheiro Moreira de Barros

Rua Augusto Tolle

Avenida Nova Cantareira

Avenida Cruzeiro do Sul

Rua Voluntários da Paz

Rua Marechal Hermer Fonseca

Alameda Afonso Schimidt

Rua Maria Curupaiti

Rua Luís Azevedo

R. Chemin Del Pra Rua Cônego Manuel Vaz

Breves lançamentos na região

bem localizado
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Bancos
• ABN Real  2979-8933
• Banco do Brasil  2281-9944
• Bradesco  3003-7506
• Caixa Econômica Federal   
3475-2900
• Citibank  4009-0901
• Itaú  3003-4828
• Itaú Personalité  2977-1277
• Nossa Caixa  2221-2055
• Santander  112 
• Unibanco  4004-4542

caRTÓRIo
• Registro Civil  2979-4042

LaVanDERIa
• American Limp  2959-6969
• Everclean  2281-6582
• Lavanderia Félix  2283-4126
• 5 à Sec  2208-3725

saúDE
• Cia Odontológica  2950-0077
• Drogaria Onofre  2959-0466
• Drogaria São Paulo  2973-6508
• Drogasil  2978-5454
• Hospital Casa Verde  3950-7000
• Hospital de Olhos  3205-6500
• Hospital Mandaqui  2281-5000
• Hospital e Maternidade  
São Camilo  2972-8000
• Hospital San Paolo 3405-8200
• Hospital Presidente  2261-6611
• Pronto-Socorro Dentário  2950-6803

sUPERMERcaDo
• Compre Bem  2236-0438
• Hortifruti Oba  2971-8999
• Pão de Açúcar  2221-6563

PET sHoPs
• Casa dos Animais  2959-3100
• Parada Dog  2977-7191

TÁXI
• Ponto de Táxi Dr. César  2971-3062
• Ponto de Táxi Galeria Santana 
2979-5516
• Ponto de Táxi Metrô Tietê  2251-2263 
• Ponto de Táxi São Camilo  2959-1649
• Ponto de Táxi Voluntários  
da Pátria  2959-1092
• Use Táxi  5582-2000

UTILIDaDE PúBLIca
• Corpo de Bombeiros  193
• Detran  154
• Disque Saúde  150
• Eletropaulo  0800-7272120
• Ibama  152
• Polícia Militar  190
• Poupatempo  0800-7723633
• Procon  151
• Sabesp  115
• SPTrans  156
• Subprefeitura Casa Verde  2813-3250
• Subprefeitura Jaçanã/Tremembé 
3397-1000
• Subprefeitura Santana/Tucuruvi 
2987-3844
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