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A 3 min
Shopping ABC

A 3 min
Carrefour

A 1 min
Supermercado Sonda

A 4 min
Shopping Metrópole

A 3 min
Parque Central

A 7 min
Parque Celso Daniel

• Amplo terreno com 8.600 m2  
• Ambientes com segurança 
   e conforto • Localização      
   privilegiada

         

www.reservaencanto.com.br

Av. Pereira Barreto, 1.981
Santo André – Ligue: 4425-3588

VISITE O DECORADO.

Residencial Cyrela em Santo André

Qualidade Cyrela e próximo  
a tudo o que você precisa  

para viver sua nova história. 

Projeto arquitetônico: WMEGC Arquitetura. Projeto paisagístico: Takeda Arquitetos Paisagistas. Projeto de decoração das áreas comuns: Consuelo Jorge. Incorporadora responsável:                     Cyrela Polinésia Empreendimentos Imobiliários Ltda. Cyrela Brazil Realty: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.455 – 3o andar – São Paulo-SP. Creci Cyrela: J-17.592. Creci Abyara: 20.363-J. 
       O empreendimento somente será comercializado após o registro do Memorial de                   Incorporação no cartório de imóveis, nos termos da Lei no 4.591/64. Foto aérea da região. Imagem ilustrativa.

futura comercialização:

Siga a Cyrela nas redes sociais:

aptos. de 
64 e 76 m2

2  e 3 Dorms. (c/ suíte)

lazer para toda a família

realização e construção:

26287_047_Cyrela_ReservaEncanto_An_GuiaBairro_22x16.indd   1 11/17/11   7:00 PM
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editorial

UMA VOCAÇÃO,  
MUITOS TALENTOS
Ruas charmosas, comércio 
sofisticado e moradias de alto 
padrão têm atraído um número 
crescente de novos moradores 
para Santo André. Em busca de 
conforto e facilidades, aliados a 
uma rotina tranquila, eles com-
provam o que os locais já sabem 
há muito tempo: a região  
é excelente para se viver. 

Porções generosas de natu-
reza – há 13 parques encravados 
nos principais bairros – propor-
cionam aos habitantes o contato 
diário com o verde e estimulam 
o cuidado com o corpo e a mente.

Claro que as prósperas fábri-
cas que impulsionaram o desen-
volvimento dos municípios que 
integram o ABC (Santo André, 
São Bernando do Campo e São 
Caetano do Sul) ainda estão pre-
sentes, assim como toda sorte de 
serviço voltado para um público 
qualificado e exigente. Para quem 
vive em Santo André, qualidade 
de vida é assunto levado a sério e 
divulgado em voz alta.

O Parque Central é uma das 
atrações de Santo André



institucional
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A Cyrela Brazil Realty é uma das melhores incorporadoras 
do mercado imobiliário brasileiro. Em seus 50 anos de 
história, mais de 200 mil famílias optaram por morar 
ou investir em empreendimentos valorizados pelo alto 
padrão de engenharia, solidez e segurança da companhia. 
Por seus valores, realizações e trajetória inovadora, 
a Cyrela construiu um nome respeitado e tornou-se 
sinônimo de qualidade com mais de 56 mil lares entregues, 
200 canteiros de obras em andamento em 67 cidades de 
16 estados brasileiros e no Distrito Federal.
 
De 2005 a 2010, a empresa registrou um crescimento 
de aproximadamente 45% ao ano em todos os seus 
principais indicadores. Atualmente, emprega mais de 
15.000 colaboradores e investe constantemente em 
pessoas por meio da sua Universidade Corporativa e 
programas de responsabilidade social. Uma empresa 
que valoriza os bairros onde atua por meio de melhorias 
urbanas, cuida do meio-ambiente ao praticar ações 
sustentáveis em seus empreendimentos e que, acima  
de tudo, melhora a vida das pessoas.
 
Traga os seus sonhos para morar e investir em um Cyrela.
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ÁREA 174 km2            
POPULAÇÃO 671 mil

1

Origem da cidade
Fundada oficialmente em abril de 
1553 pelo governador-geral Tomé 
de Souza, a pedido do bandeirante 
João Ramalho, a vila de Santo André 
da Borda do Campo nasceu antes 
mesmo da Aldeia de São Paulo 
de Piratininga, que deu origem à 
capital. O lugarejo, no entanto, 
demorou a firmar-se como núcleo 
urbano e, por um longo período, 
não teve autonomia administrativa. 
Durante mais de três séculos, foi 
considerado um bairro de São 
Paulo, o que só mudou em 1889, 
ano da criação do município de São 
Bernardo do Campo, que na época 
englobava quase todo o território  
hoje conhecido como ABC. Em 1910, 
Santo André recuperou o nome de 
origem ao se tornar distrito, para 

finalmente ser alçado a município 
em 1938. São Caetano, por sua vez, 
conquistou a independência uma 
década depois. 
         A vocação industrial foi precoce 
em toda a região. A primeira estação 
ferroviária, erguida em 1865, ficava 
em terras hoje pertencentes a 
Santo André e, desde o começo das 
operações, atraiu diversas fábricas, 
com os operários na carona. Uma série 
de atrativos, como estímulos fiscais 
e facilidade de acesso à Baixada 
Santista e à capital, transformou as 
terras planas ao longo do vale do Rio 
Tamanduateí em um parque fabril já 
no fim do século 19. Entre as primeiras 
indústrias instaladas na região estavam 
as tecelagens Silva Seabra & Cia, de 
1885, e Bergman Kowarick & Cia, de 
1889, além da moveleira Companhia 
Streiff, de 1897. Mas seria a indústria 
automobilística, na década de 1950, 
que mudaria em definitivo o perfil 
do ABC. 

9  SAnTO AnDRé
RAzõES PARA vivER EM

O MUniCíPiO DE SAnTO AnDRé ESBAnJA qUAliDADE  
DE viDA E PROSPERiDADE. O COMéRCiO ChARMOSO  
E O COMPlETO SETOR DE SERviçOS COnFiRMAM iSSO

LOCALIZAÇÃO 
A apenas 18 km da capital paulista, a região do ABC fica a 760 m de 
altitude. Principal via de acesso ao município de Santo André, o sistema 
Anchieta-imigrantes (SP-150 e SP-160), que liga São Paulo à Baixada 
Santista, vem sendo administrado desde 1998 pela Ecovias. São 30 
minutos de trajeto, em média, até o Aeroporto de Congonhas, e uma 
hora até o internacional de Guarulhos. O Rodoanel Mário Covas (SP-21) 
integra a cidade às rodovias Anchieta, imigrantes, Régis Bittencourt, 
Raposo Tavares, Castelo Branco, Anhanguera e Bandeirantes. 

O Rodoanel 
Mário Covas é um 

dos mais novos 
acessos à cidade
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O Expresso Turístico Luz-Paranapiacaba faz o trajeto entre 
o Centro de São Paulo e a vila em 1h30 de viagem 

Construído em várias etapas, entre 
1966 e 1971, o Paço Municipal de 
Santo André, também conhecido 
como Centro Cívico, saiu das 
pranchetas de dois expoentes do 
Modernismo no Brasil. vencedores 
de um concurso promovido pelo 
município, Rino levi (1901-1965) 
criou o complexo que engloba alguns 
dos prédios mais importantes da 
administração municipal, enquanto 
os jardins e ornamentos levam a 
assinatura do paisagista Burle Marx 
(1909-1994). A área de mais de 
80 m2, tombada pelo Conselho de 
Defesa do Patrimônio histórico do 

Estado de São Paulo (Condephaat), 
engloba a Prefeitura, a Câmara dos 
vereadores, a Secretaria de Cultura, 
Esporte, lazer e Turismo, a Biblioteca 
Pública nair lacerda, o Salão de 
Exposições e o Teatro Municipal (o 
Fórum, que não fazia parte do projeto 
original, foi criado pelo arquiteto 
Jorge Bomfim respeitando o estilo 
das outras edificações). vale a 
pena conhecer o espelho d’água e 
o tríptico de concreto localizados 
na entrada do teatro, assim como 
a tapeçaria do Salão nobre da 
Prefeitura – com 26 x 3,3 m, é a maior 
criada por Burle Marx. 

LONDRES TROPICAL
A 30 km do Centro de Santo André, 
a vila Ferroviária de Paranapiacaba 
proporciona aos turistas uma 
experiência inesquecível. Construído 
a partir de 1860 para abrigar os 
funcionários da inglesa São Paulo Railway 
Company, o vilarejo fica no cocuruto 
da Serra do Mar e mantém o conjunto 
arquitetônico intacto. Caminhando 
pelas ruas estreitas, é possível apreciar 
a estação de trem com seu relógio 
inspirado no Big Ben londrino, o Clube 
União lyra-Serrano, usado como ponto 
de encontro dos ferroviários, e o museu 
Castelinho, construção vitoriana que 
servia de residência ao superintendente 
da companhia. Mas a cerração que toma 
conta da cidade várias vezes ao dia ainda 
é uma das atrações preferidas. 

MERCADO DAS FLORES
localizado dentro da Craisa – 
Companhia Regional de Abastecimento 
integrado de Santo André (Av. dos 
Estados, 2195, Santa Terezinha, tel. 
4996-9500), o espaço de 900 m2 abre 
somente nas manhãs de quartas e 
sábados para a venda de mais de 200 
espécies de flores, plantas ornamentais 
e mudas de árvores frutíferas. no 
mesmo endereço, a clientela encontra 
todo tipo de acessório para a prática 
de jardinagem e paisagismo. Além 
da incrível variedade de produtos, 
os preços baixos são outro grande 
chamariz: atraídos pelas pechinchas de 
ocasião, profissionais da área visitam 
o lugar regularmente. Mas é preciso 
acordar cedo: o mercado funciona das 5 
horas da madrugada até as 11. 
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ARQUITETURA DE GRIFE
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instalada em um prédio de 8,2 mil m2 

 projetado pelo arquiteto Paulo 
Mendes da Rocha, a Sabina – 
Escola Parque do Conhecimento 
(R. Juquiá, s/nº, Paraíso, tel. 
4422-2000) funciona como um 
gigantesco laboratório interativo 
dedicado à ciência, às artes e à 
tecnologia. Além da estrutura 
fixa, que inclui um pinguinário e 
um aquário habitado por arraias 
e tubarões, a instituição oferece 

instrumentos musicais gigantescos, 
simuladores, estações para mais de 
60 experimentos de física e réplicas 
de esqueletos de dinossauros – 
entre elas, o de um Tyrannosaurus 
rex com 12 m de altura, único 
na América latina. As visitas 
ao público são permitidas aos 
sábados, domingos e feriados – os 
dias da semana ficam reservados 
a alunos das escolas públicas e 
particulares, com agendamento. 

NATUREZA 
PRESERVADA
Manacá-da-serra, cedro, 
embaúba, pau-d’alho... A 
vegetação típica da Mata 
Atlântica aparece em toda a 
sua exuberância no Parque 
Natural do Pedroso (Estrada 
do Pedroso, s/nº, Represa). 
Administrada pelo Serviço 
Municipal de Saneamento 
Ambiental, a área de 842 
hectares (o equivalente a dez 
parques ibirapueras) também 
abriga animais ameaçados de 
extinção – preguiças, saguis, 
gambás, jararacas e gaviões 
têm a sobrevivência garantida 
por lá. Em 2009, o espaço 
aberto ao público com 100 
hectares foi inteiramente 
revitalizado com a intenção 
de atrair mais visitantes. 
Ganhou campos de futebol, 
quadras poliesportivas, 
churrasqueiras, ciclovia, 
playground e quiosques. 

APROVAÇÃO DOS MORADORES
Os habitantes de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul 
têm uma percepção bastante otimista em relação às suas cidades. Em pesquisa 
realizada pelo instituto Sensus/Repórter Diário, em 2010, 86% dos habitantes 
consideraram que o ABC é um lugar ótimo ou bom para viver. no mesmo 
levantamento, 49% declararam sentir muito orgulho da região e 60% afirmaram 
que não a trocariam por nenhuma outra. 

TEMPLO DA CIÊNCIA
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8LAZER AO AR LIVRE
localizados em alguns dos bairros mais valorizados da cidade, 11 parques 
convidam a população de Santo André a cuidar da saúde e do bem-estar em 
contato com a natureza. Muitos deles oferecem atividades gratuitas, como 
lian gong, tai chi chuan, ioga e shiatsu. Dentre todos, o Parque Central (R. José 
Bonifácio, s/nº, vila Assunção, tel. 4426-6628) é um dos mais concorridos. 
Aberto de domingo a domingo, das 6h às 20h, tem espaço para todos: pista 
de caminhada, ciclovia, playground para a criançada, bicicletário, praças com 
equipamento de alongamento e ginástica, palco em forma de concha, lago e 
até uma pista de automobilismo radiocontrolado. Cerca de 10.500 árvores e 
40 mil m2 de gramados garantem atmosfera fresca a qualquer hora do dia.

CIRCUITO DE CHARME
Com 2 km de extensão, a Avenida Portugal se transformou, nos últimos anos, em 
ponto de encontro do mundo da arquitetura e do design de interiores. A via, que 
começa ao lado do Paço Municipal e termina no aprazível bairro Jardim Bela vista, 
concentra um grande número de lojas de decoração, dos mais variados estilos. 
Percorrê-la a pé é uma delícia. Arborizada e plana em boa parte do percurso, 
convida os moradores a longas caminhadas, com paradas estratégicas nos cafés. 

panorama

A arborizada Avenida Portugal atrai 
moradores que apreciam caminhadas
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INVESTIMENTOS 
DE PESO
Para OS PróxIMOS aNOS, SaNTO aNDré ESPEra  
NOVIDaDES graNDIOSaS – E SE PrEPara Para auMENTar 
aINDa MaIS a Sua IMPOrTâNcIa Na EcONOMIa DO ESTaDO 

PRONTO PARA O PRÉ-SAL
Segundo a prefeitura de Santo 
andré, o  polo petroquímico da 
cidade que reúne 14 empresas 
do setor, entre elas Petrobras, air 
Liquide, cabot, Oxiteno, Solvay 
Indupa e Braskem/Quattor, deverá 
atrair investimentos da ordem de 
uS$ 111 bilhões até 2020 – sendo 

quase uS$ 30 bilhões até 2013. 
as descobertas da camada do 
pré-sal estão por trás de tanto 
otimismo. a produção inicial 
de 1,8 milhão de barris por dia 
demandará a construção de novas 
refinarias, milhares de quilômetros 
de gasodutos, sondas de alta 
profundidade, compressores,  
barcos de apoio e quilômetros  
de tubulações.  

INDÚSTRIA EM EXPANSÃO
O setor de metalurgia cresce a 
todo o vapor. a Paranapanema, 
indústria de cobre e fertilizantes, 
já anunciou o investimento r$ 
214 milhões na ampliação da 
unidade Santo andré. E o Parque 
Tecnológico, com duas áreas que 
somam mais de 1 milhão de metros 
quadrados, vai  abrigar 15 indústrias 
filiadas à Atplas (Associação dos 
Transformadores de Plástico).

CASAS PARA TODOS
Indústria, comércio e serviços 
de Santo andré crescem sem 
parar, dando muito trabalho 
para a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento urbano e 
Habitação. a prefeitura já anunciou 
a intenção de investir r$ 500 
milhões na construção de 8.936 
unidades habitacionais, dirigidas 
exclusivamente à população com 
renda de até três salários-mínimos.

O Parque Tecnológico 
vai abrigar 15 indústrias 
filiadas à Atplas
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a cara da cidade

O MELHOR  
DE DOIS 

MUNDOS

PROfISSIONaIS DE 
SUcESSO E MãES 
DEDIcaDaS, aDRIaNa E 
EvELIN fazEM cORO aO 
ELOgIaR SaNtO aNDRé.   
a cIDaDE REúNE aS 
facILIDaDES Da REgIãO 
MEtROPOLItaNa  E O 
jEItO DE vIvER tíPIcO 
DO INtERIOR 
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EvElin indica:
O Parque Prefeito celso Daniel 
(av. Dom Pedro II, 940, jardim, tel. 
4455-4086) tem um playground e 
atrai uma multidão de praticantes 
de caminhada. “Nos fins de 
semana, é tomado por famílias 
que fazem piqueniques e casais 
de namorados.” Quando bate a 
fome, a família marca ponto na 
Paulo Lanches (R. das Monções, 
836, vila guiomar, tel. 4436-1616). 
“O sanduíche de filé é excelente.”

Nascida e criada no ABC, a 
empresária adriana coev,  
34 anos, conhece a região 
como a palma da mão. Casada 
com um engenheiro, mãe de 
Leonardo, 11 anos, e grávida do 
segundo bebê, ela comanda 
uma empresa de organização 
de eventos com clientes nos  
três municípios. 

adriana indica:
O almoço executivo do Dona Lina e Seu Luigi – Cozinha de Estar, em São 
caetano do Sul (R. tiradentes, 400, tel. 2311-2773), é sua opção quando 
não há tempo para comer em casa. “Os pratos são preparados na hora 
e têm sabor incomparável.” Em Santo andré, um de seus endereços 
prediletos é a tradicional padaria Brasileira (R. das figueiras, 664,  
jardim, tel. 4437-3545). 

como é morar em Santo andré?
Sempre vivi aqui, pois minha família 
se divide entre Santo andré e São 
Caetano. Hoje minha casa fica 
no bairro campestre e consegui 
estruturar toda a minha vida ao 
redor. tenho uma mobilidade que 
jamais teria em São Paulo. 
 
E o que mudou na cidade?
até há pouco tempo não havia tantos 
imóveis de alto padrão. Quem está por 
trás dessa fase de desenvolvimento 
é a classe média alta, que vive em 
apartamentos entre 160 e 300 
m2, localizados em bairros como 

campestre, jardim e jardim Bela 
vista. além disso, nunca vi o mercado 
tão aquecido. Muitos negócios de alto 
padrão, inaugurados há dois ou três 
anos, já abriram espaços maiores e 
ampliaram as redes de atendimento.  

E qual a diferença de  Santo andré 
para São Paulo?
Meu filho estuda a 800 m de casa 
e passo pouco tempo no trânsito. 
Consigo deixá-lo na escola de 
manhã, encontrar um cliente em São 
Bernardo à tarde, almoçar em casa 
e ir ao escritório ou passar em São 
caetano. a vida é muito mais fácil. 

Moradora de Santo André desde 
os 2 anos, a arquiteta Evelin 
Sayar, 42 anos, estudou na Itália 
e trabalhou em São Paulo. Porém, 
não duvida de que o ABC é o seu 
lugar. É na cidade que ela vive feliz 
com o marido, o ator Fernando 
Assis, a filha de 5 anos e trabalha 
em seu escritório, localizado no 
bairro Campestre. 

como foi voltar para Santo andré 
depois de ter vivido fora do país?
Em florença, ninguém quer saber 
da sua vida. é tudo muito impessoal. 
aqui, em qualquer lugar vai ter 
alguém  observando você. O aBc 
mantém a tradição de as famílias se 
conhecerem e ninguém consegue 
comprar pão sem conversar com um 
monte de gente pelo caminho. 

Identifique um jeito de morar típico 
do aBc.
Os condomínios verticais, sempre 
cercados por estruturas completas de 
lazer, são os mais procurados. todos 
têm em comum ótimas salas, além de 
varandas gourmet, algo que ninguém 
mais dispensa. Essa tendência mostra 
a valorização do espaço doméstico. 
Os moradores do aBc são como os 
paulistanos: adoram investir na casa 
para receber os amigos. 

Encontra tudo de que precisa em 
Santo andré?
Moro no bairro jardim e trabalho  
no campestre, a 5 minutos de carro. 
Minha mãe, Maria Helena Sayar, 
é artista plástica e mantém um 
ateliê embaixo do meu escritório. 
Não sofro com os deslocamentos. 
adoro passear a pé e visitar as lojas. 
Sem falar que todos os shoppings 
estão em reforma, estimulados  
pela inauguração do ParkShopping 
São caetano. 
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Comer

 RestauRantes  
CHaMI  
R. das Figueiras, 393, Jardim,  

tel. 3439-3300 

Receitas da cozinha sírio-libanesa 
figuram no menu. Os trios de 
pastas – coalhada fresca, homus e 
babaganuch – são um bom começo. 
Também tem pratos quentes como 
abobrinha recheada com carne, arroz e 
especiarias, além de beirutes e doces.  

sHaBaB’s  
Av. Portugal, 155, Centro, tel. 4438-1078, 

www.shababs.com.br 

O lugar que nasceu como Esfiha Santo 
André há mais de três décadas tem 
tradição na cidade. O cardápio passeia 
pelas especialidades árabes e oferece 
boas opções para qualquer refeição 
do dia. No jantar, pratos quentes  
entram em cena: é a vez de provar a 
cafta assada, servida na coalhada, 
acompanhada de pão sírio torrado, 
castanha-de-caju e amêndoas. 
Ou a fassulha, composta de feijão-
branco cozido com cubos de carne 
temperados, guarnecida por arroz. 

PILÃO MIneIRO
Av. Dom Pedro II, 1172, Jardim,  

tel. 4436-2779,  

www.pilaomineiro.com.br

Aos 26 anos de vida, o restaurante 
exibe paredes de tijolos à vista e três 
fogões a lenha, que ajudam a clientela 

a entrar no clima. São servidas cerca 
de 40 receitas mineiras clássicas, 
entre elas leitão à pururuca, tutu de 
feijão e rabada com mandioca. Para 
acompanhar, a carta de cachaças 
lista 200 rótulos selecionados – a 
Engenho Pilão de Minas, de fabricação 
própria, é misturada à rapadura. 

CantIna PaOLO
Av. Andrade Neves, 623, Vila Helena,  

tel. 4973-2121, www.cantinapaolo.com.br

A casa já completou 35 anos e não 
abre em todos os horários – funciona 
apenas de quarta a sábado só para o 
jantar, além de domingo o dia todo. 
Massas artesanais de fabricação 
própria são a base do menu. 

nOVILHO na BRasa
R. Senador Fláquer, 540, Centro,  

tel. 4994-8777,  

www.novilhonabrasa.com.br

O rodízio completo inclui 15 cortes, dos 
clássicos picanha, maminha e cupim 
até leitão e carneiro. Arroz, farofa, 
batata, mandioca, banana frita e até siri 
gratinado estão entre as guarnições, 
oferecidas na mesa do bufê. 

ManGÁ
Al. São Caetano, 374, Jardim,  

tel. 4992-1927,  

www.restaurantemanga.com.br

No salão moderninho, embalado por 
trilha sonora jovem e descolada, o 
festival de especialidades japonesas 

TrilhA SErTANEjA
Do mesmo proprietário do Pilão Mineiro, tem como foco a culinária nordestina. 
No salão decorado com chita, um bufê de saladas e pratos quentes típicos dos 
mais variados atende a todos os gostos. São 25 opções em média, provenientes 
das culinárias do mar e do sertão – a lista inclui acarajé, feijão-de-corda, 
vatapá, bobó de camarão, guisado de carneiro, caldinho de sururu e sarapatel. 
Caipirinhas de frutas do Nordeste são o melhor acompanhamento. 

ManDaCaRu  
Av. Dom Pedro II, 1260, Jardim, tel. 4436-6055, www.mandacarusp.com.br
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é o pedido que faz mais sucesso no 
cardápio. Por preço único, dá direito 
a entradas frias e quentes, yakisoba, 
temaki, sushis e sashimis. A clientela 
ainda pode optar pelo rodízio ou pelos 
combinados, servidos à la carte. 

VeGetHus
R. das Monções, 480, Jardim,  

tel. 4427-9459, www.vegethus.com.br

A casa, que tem outra unidade no bairro 
paulistano de Cerqueira César, pratica a 
culinária vegetariana e obtém resultados 
muito saborosos. O bufê pode ter quibe, 
pizza, feijoada, sushi, crepes e espaguete 
– tudo sem resquício de ingredientes de 
origem animal. Na hora da sobremesa, 
não dispense a torta de banana.  

MaRIsQueIRa BaRCeLOna
R. das Esmeraldas, 481, Jardim,  

tel. 4125-5141

A cozinha trabalha com matéria-
prima fresca sob influência de 
vários países. O polvo basco, por 
exemplo, inspirado na culinária 
espanhola, vai à mesa com azeite, 
alho, páprica doce e picante. já o 
lombo de bacalhau, acompanhado 
de batatas coradas, brócolis, 
couve-flor, grão-de-bico e arroz, 
segue a cartilha portuguesa. 

aLFa JaRDIM
R. das Goiabeiras, 274, Jardim,  

tel. 4994-1168, www.alfajardim.com.br 

Os bufês a quilo montados no almoço 

são o grande atrativo da casa. Além 
dos 35 tipos de saladas, a clientela 
encontra 28 receitas quentes, que 
podem ser feijão-tropeiro ou nhoque 
recheado com catupiry. No domingo, 
a mesa ganha alguns reforços de 
peso, como bacalhau e siri gratinado. 
À noite, funciona como pizzaria e 
também serve lanches. 

BaBY BeeF JaRDIM 
R. das Bandeiras, 166, Jardim, tel. 4427-

3997, www.babybeefjardim.com.br

Sob o comando do jovem chef 
Fernando lima, a casa tem o mesmo 
cardápio da matriz franco-italiana. No 
menu, receitas como o medalhão de 
lagosta ao molho de manteiga, limão e 
tomate convivem com os bufês: quarta 
e sábado são dias de feijoada, massas 
entram às quintas e peixes às sextas.

 PIZZaRIa      
san MaRCO
R. das Bandeiras, 271, Jardim, tel. 4990-

7900, www.sanmarcopizzaria.com.br

O salão, dividido em dois 
pavimentos, recebe a clientela 
fiel que não abre mão das pizzas 
assadas em forno a lenha. São 70 
coberturas, em quatro opções de 
tamanhos – o família dá para dez 
pessoas. hit da casa, a redonda do 
chef mescla escarola, presunto, 
palmito, ervilha, bacon, aliche e 
parmesão. Uma bem montada adega 
oferece cerca de 90 rótulos. 

 LanCHOnete      
aeRO LanCHes
R. Suíça, 617, Parque das Nações,  

tel.  2896-3991

O endereço foi pensado para agradar 
aos apaixonados por automóveis. Os 
sanduíches do menu recebem nomes 
de carros, como o mustang, que leva 
dois hambúrgueres, queijo, bacon, 
cebola frita no shoyu, alho, catupiry, 
maionese, alface e tomate. 

 CaFé 
KOPenHaGen CaFé  
R. das Bandeiras, 326, Jardim,  

tel. 4427-9287, www.kopenhagen.com.br

Os deliciosos chocolates da grife 
podem ser degustados na companhia 
de expressos, cappuccinos e chás 

gelados. Prove o chococcino, uma das 
especialidades da casa: chocolate 
quente com pedacinhos ao leite, servido 
em xícara pequena ou grande. Ou o hot 
chocolate amarula, que leva uma dose 
do licor, chantili e raspas do doce. 

 sORVeteRIa 
DeLIDROPs 
Av. Pereira Barreto, 42, 1º piso,  

www.delidrops.com.br

O quiosque vende sorvetes artesanais  
em forma de bolinhas coloridas. 
Disponíveis nos sabores chocolate, 
morango, creme, tropical, chiclete, 
menta, banana split, abacaxi, coco 
e doce de leite, os drops compõem 
copinhos plásticos em três tamanhos, 
sundae ou cascão de biscoito. 
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CONEXÃO DirETA
Fanáticos por hambúrguer, os irmãos 
Kiko e Bito Fernandes Cardoso 
passaram quase um mês nos Estados 
Unidos visitando casas do gênero em 
busca de referências. O resultado 
pode ser visto tanto no cardápio 
quanto na decoração da The Burger 
Map, que segue com afinco o estilo das 
hamburguerias americanas. 
tHe BuRGeR MaP   

R. das Aroeiras, 442, tel. 2534-0747, 

www.theburgermap.com.br
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  Variados  
Bar do BiGodE
R. Lino Jardim, 884, Bela Vista,  
tel. 4994-8908,  
www.pizzariadobigode.com.br  

Apesar do cardápio mexicano, a 
decoração e a trilha sonora são bem 
moderninhas. Entre os petiscos em 
porções grandes, para compartilhar, o la 
buena onda reúne quesadilla recheada, 
taquitos com guacamole e queijo, 
além de tostaditas de frango com 
frijoles. Wraps, saladas e hambúrgueres 
também figuram no menu. No copo, 
cervejas, tequilas ou coquetéis 
clássicos, como as frozen margaritas. 

BoTECo Maria 
R. das Bandeiras, 208, Jardim,  
tel. 4437-1333, www.botecomaria.com.br

A cultura portuguesa inspira tanto a 
decoração quanto o cardápio. Best-
sellers da casa, as empadinhas de 
massa bem leve e recheio farto saem 
da cozinha sem parar: tem de bacalhau, 
palmito, camarão e carne-seca 
com catupiry. Bolinhos de bacalhau 
sequinhos e pastéis em oito sabores 
enriquecem a lista de petiscos. 

CaCHaÇaria CENTraL
Av. Lino Jardim, 863, Bela Vista,  
tel. 4427-8040,  
www.cachacariacentral.com.br 

Para apreciadores da bebida, a 
carta com cerca de 250 rótulos é 

um prato cheio. As doses podem 
ser acompanhadas por ótimos 
aperitivos, caso do mix de linguiça, 
que mescla vários tipos, ou o carré 
rústico com mandioca salteada. Hit 
da casa, a costela central, preparada 
no bafo, vem acompanhada de 
mandioca frita, cebola no shoyu, 
alho laminado e em conserva e 
pimenta-biquinho. 

doUGLa’s Bar
R. Coroados, 273, Vila Pires,  

tel. 4452-2451 

Endereço bastante procurado 
pelos amantes do estilo country, 
tem como principal chamariz a 
carta com cerca de 300 cachaças 
artesanais. Petiscos clássicos, como 
a porção de linguiça com provolone, 
dividem a preferência do público 
com os famosos bolinhos – a cozinha 
prepara mais de 15 variedades. 

 Casa NoTUrNa 
MEZZaNiNE LoUNGE
R. das Figueiras, 1410, Jardim,  

tel. 4436-8103, www.mezzanine.com.br 

No ambiente decorado com cortinas 
de veludo e amplos sofás, o público 
chega cedo atrás das bebidas e 
comidinhas – mas a noite sempre 
termina em balada. Do balcão do 
bar saem cervejas e coquetéis 
caprichados, como piña colada e  
sex on the beach. 

ESPÍRITO LATINO 

Embora ocupe o mesmo imóvel há mais de 
quatro décadas, o negócio está sob nova 
administração desde 2009. Nas mesas, 
cervejas nacionais bem geladas ganham a 
companhia de pizzas, petiscos e sanduíches 
– os beirutes, que valem por uma refeição, 
são os preferidos da clientela. 

sÍ sEÑor 
R. das Caneleiras, 555, Jardim,  
tel. 2324-7322, www.sisenor.com.br
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 DECORAÇÃO  
ARCHI FORMA
Av. Portugal, 1111, Jardim Bela Vista,  
tel. 4990-7151, www.archiforma.com.br  

Fundada em 1988, a loja de 350 m2 
vende móveis e acessórios dos mais 
variados estilos e procedências. 
Os projetos de marcenaria, 
desenhados sob medida, são uma 
das vedetes entre os clientes. A 
linha de objetos decorativos vai 
de bandejas e vasos a divertidos 
exemplares de toy art.

PIPI PEREREKA 
Av. Portugal, 1434, Jardim Bela Vista,  
tel. 4992-8617, www.pipiperereka.com.br 

Do berço ao móbile, vende todos 
os itens para decorar o quarto do 
bebê. Poltronas de amamentação, 
cômodas, armários, cortinas, kits de 
higiene, tapetes e almofadas ganham 
enfeites exclusivos, disponíveis para 
meninos e meninas. 

PRIMEIRA LINHA BANHEIROS
Av. Portugal, 1471, Jardim Bela Vista,  
tel. 4229-6632,  
www.primeiralinhabanheiros.com.br 

Além de vender louças, metais, 
acabamentos e acessórios de alto 
padrão, oferece projetos exclusivos 
para salas de banho, banheiros e 
lavabos. No amplo showroom, a 
clientela encontra diversos ambientes 
montados para se inspirar. 

CIDADE DO VINHO
As prateleiras da Ville du Vin exibem mais de 2 mil rótulos, garimpados entre 
alguns dos melhores produtores do mundo, além de kits para presente e 
acessórios relacionados à bebida. A casa ainda promove cursos e degustações 
e mantém um bistrô de cozinha francesa – receitas assinadas pelo chef francês 
Alain Uzan são listadas no menu ao lado de sugestões de harmonização. 

VILLE DU VIN Av. Portugal, 749, Jardim Bela Vista, tel. 4994-9490,  
www.villeduvin.com.br

 MODA  
ALLA SCALLA
Shopping ABC, Av. Pereira Barreto, 42, 
piso 1, tel. 4438-7317,  
www.allascalla.com.br  

A loja multimarca revende grifes 
badaladas como Doc Dog, Ellus, 
Forum, Iódice, Lucy in the Sky, Osklen e 
Sommer. A rede, inaugurada em 1987, 
mantém outra unidade no mesmo 
shopping, a Alla Scalla Lifestyle, onde 
há também coleções masculinas. 

CARMEN STEFFENS
Shopping ABC, Av. Pereira Barreto, 42, 
piso 2, tel. 4990-2404,  
www.carmensteffens.com.br  

Gigante do setor de sapatos femininos, 
com mais de 130 franquias no Brasil 
e 23 no exterior, fabrica e vende suas 
criações para mulheres, adolescentes 
e crianças. Às coleções de rasteiras, 
sapatilhas, anabelas e scarpins 
somam-se bolsas de couro e carteiras. f
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passeio completo
aberta das 6 às 23 horas, a área é procurada 
pelos praticantes de cooper. pistas para corrida e 
caminhada, área para alongamento, playground, 
lago, quadras poliesportivas fazem do parque um 
dos mais requisitados da cidade. 

PARQUE PREFEITO CELSO DANIEL 
Av. D. Pedro II, 940, Jardim, tel. 4455-4086, 
www.santoandre.sp.gov.br 

diversão & arte

 CINEMA         
PLAYARTE ABC
Shopping ABC, Av. Pereira Barreto, 42, 

tel. 3437-7222, www.playarte.com.br 

Dispõe de seis salas, equipadas com 

som Dolby Digital e tecnologia 3D. 

os ingressos podem ser adquiridos 

pela internet, no site da rede. 

 TEATRO  
TEATRO MUNICIPAL 
Pça. IV Centenário, 1, Paço Municipal,  

tel. 4433-0789, www.santoandre.sp.gov.br 
projetado pelo arquiteto Rino levi e 

cercado por jardins assinados por 

Burle marx, o teatro municipal da 

cidade, inaugurado em 1971, conta 

com três palcos de funcionamento 

simultâneo e fosso para orquestra 

de 45 músicos. o espaço é ocupado 

na maior parte do tempo pelos 

concertos e ensaios abertos da 

orquestra sinfônica de santo andré. 

ESCOLA NACIONAL DE TEATRO
R. Senador Fláquer, 958, tel. 4438-0960, 

www.escolanacionaldeteatro.com.br  

Há quase duas décadas vem 

formando profissionais para atuar 

em teatro, tV e dublagem. também 

oferece cursos rápidos e workshops 

voltados para desenvolvimento 

pessoal e bem-estar, com foco em 

desinibição e comunicação.

 PASSEIO    
SESC SANTO ANDRÉ 
R. Tamarutaca, 302, Vila Guiomar,  

tel. 4469-1200, www.sescsp.org.br

inaugurado em 2002, o complexo soma 
quase 25 mil m2 e tem capacidade para 
receber até 6 mil pessoas em um único 
dia. a população tem a seu dispor teatro 
com 300 lugares, espaço de eventos, 
área de leitura com internet livre, 
parque aquático com piscina coberta 
e aquecida, três lanchonetes e quatro 
salas de ginástica.

 
 MUSEU          

MUSEU DE SANTO ANDRÉ
R. Senador Fláquer, 470, Centro,  

tel. 4438-9111, www.santoandre.sp.gov.br 

o acervo inclui objetos, livros, 
documentos, jornais, revistas e fotos 
que contam a trajetória da cidade. 
exposições temáticas alternam a 
exibição desses itens, enquanto 
uma biblioteca auxilia no trabalho de 
pesquisa dos estudantes. 

 SINUCA   
WEST POINT SNOOKER
Av. Artur de Queirós, 781, tel. 2669-2773, 

www.westpoint.com.br  

As 12 mesas, entre elas três oficiais, 
são o grande chamariz da casa, que 
oferece aulas variadas para iniciantes 
e iniciados. 
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EXERCÍCIO A TODA HORA 
Com três endereços no ABC, a rede Italy é conhecida pela disponibilidade de 
horários que oferece aos alunos.  A unidade Santo André, aberta das 6 horas 
até meia-noite, sete dias por semana, oferece aulas de ginástica, natação, ioga, 
pilates, kangoo jumps e body pump, entre outras.

ITALY  R. das Figueiras, 1084, Jardim, tel. 4990-5691, www.academiaitaly.com.br

beleza & saúde

 HOSPITAL  
HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL
R. Cel. Fernando Prestes, 1177,  

tel. 2127-6666,  

www.hospitalbrasil.com.br 

Fundado em 1966, dispõe de centro 
cirúrgico equipado com recursos 
de última geração, como sala de 
congelamento para realização de 
biópsia intraoperatória, atendimento 
de emergência 24 horas e centro de 
obstetrícia com UTI neonatal. 

 ACADEMIA 
BIO RITMO
Shopping ABC, Av. Pereira Barreto, 42, 

piso Loft, Vila Gilda, tel. 4990-4084, 

www.bioritmo.com.br  

As instalações levam a assinatura 
do arquiteto João Armentano. 
Além de usar os equipamentos 
de musculação, os alunos podem 
contratar aulas de alongamento, 
pilates, biopostural flex, bioioga, 
ginástica localizada, running, power 
jump, jiu-jítsu e body combat, entre 
outras modalidades. 

 CENTROS DE ESTÉTICA 
ONODERA
Av. Dom Pedro II, 1125, Jardim, tel. 4427-

3933, www.onodera.com.br 
São mais de 50 clínicas em diversos 
estados. Entre os tratamentos 
corporais, o Tensor Force usa 
correntes elétricas para tonificar a 

musculatura. Contra celulite, chegam 
a 12 as terapias disponíveis. Uma 
delas, batizada de Linfoaction, se vale 
da eletroestimulação para promover a 
drenagem linfática. 

 
SENTIRE 
Av. Ibirapitanga, 420, Vila Pires, tel. 

4455-0083, www.esteticasentire.com.br  

Além dos tratamentos de beleza, 
como drenagem linfática e massagem 
modeladora, dispõe de um setor 
de medicina estética, no qual a 
clientela pode contratar aplicações 
de toxina botulínica, preenchimento e 
depilação definitiva. 

 SALãO DE BELEZA 
ELITE CABELEIREIROS
Shopping ABC, Av. Pereira Barreto, 42, 

piso 1, Vila Gilda, tel. 4990-7179,  

www.elitecabeleireiros.com.br  

Corte, coloração, podologia, 
penteados, depilação e reflexologia 
estão entre os serviços oferecidos 
para o público adulto.

 SPA 
AROMA CAMPESTRE SPA URBANO
R. das Paineiras, 249, Jardim,  

tel. 4991-5548,  

www.aromacampestre.com.br  

O cardápio de terapias inclui 
acupuntura, banhos terapêuticos, 
escalda-pés, banho de lua, 
aromaterapia e massagens. 
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escolas & universidades

 Escolas  
colÉGIo oBJETIVo 
R. dos Jequitibás, 668,  
Campestre, tel. 4473-3171,  
www.objetivosantoandre.com.br  

A unidade aceita alunos desde o 
Berçário até o Ensino Médio, com 
opção de carga horária integral. 
Material pedagógico produzido pela 
instituição, sistema de câmeras online 
nos ambientes destinados aos bebês 
e aulas de inglês e espanhol são alguns 
dos recursos oferecidos. 

UNIDaDE aTUal PUERI DoMUs
R. Xingu, 455, Valparaíso,  
tel. 4426-8620, www.unidadeatual.com.br  

A escola, fundada em 1973, 
associou-se à rede Pueri Domus em 
2004. Dispõe de três laboratórios 
(Ciências, Educação Tecnológica 
e Informática) e cantina com menu 
de almoço – crianças de 3 a 10 anos 
podem permanecer na escola em 
horário ampliado para aulas de inglês, 
esportes, artes, contos e cinevídeo. 

 cURsos DE IDIoMas  
cUlTURa INGlEsa
R. das Esmeraldas, 140, Jardim,  

tel. 4990-4755,  

www.culturainglesasp.com.br 

A filial conta com 16 salas de aula, 
espaço cultural e centro multimídia. 
Trabalha em sistema de parceria com 
os colégios Arbos São Bernardo do 

LIÇÃO COMPLETA
Com uma das melhores estruturas da região, o colégio Unidade Jardim recebe 
alunos do Maternal ao Ensino Médio. A sede, que reúne cinco prédios, conta com 
duas piscinas cobertas e aquecidas, auditório para 300 pessoas, laboratórios, 
duas bibliotecas, livraria, dois refeitórios, escola de idiomas, quatro quadras 
poliesportivas cobertas, salas de dança e judô, campo de futebol, horta, 
cineminha, minipista de trânsito, sala de música, cantinas e restaurante.  

UNIDaDE JaRDIM R. Silveiras, 70, Vila Guiomar,  
tel. 4993-5200, www.unidadejardim.com.br

Campo, São José, Externato Santo 
Antônio e Externato Rio Branco.

RED BallooN
R. das Figueiras, 1097, Jardim,  

tel. 4990-9923, www.redballoon.com.br 

Fundada há 40 anos, a escola ensina 
inglês a adolescentes e crianças a 
partir de 3 anos. O método, além das 
aulas convencionais, inclui uma série 
de vivências, como teatro, pintura, 
música, passeios e acampamentos. 

 UNIVERsIDaDEs  
aNHaNGUERa
R. Senador Fláquer, 459,  

Centro, tel. 4435-8899,  

www.unianhanguera.edu.br 

Fundada em 1969, oferece 24 cursos 
de graduação, de Administração 
a Mecatrônica Industrial. No 
mesmo endereço, funcionam a 
unidade de pós-graduação, com 
21 especializações, e os cursos 
a distância da Universidade 
Anhanguera-Uniderp. 

UNIVERsIDaDE FEDERal Do aBc
R. Santa Adélia, 166, Jardim,  

tel. 4437-8400, www.ufabc.edu.br 

Criada em 2005, conta com 23 
cursos de graduação e 15 opções 
de pós-graduação. O campus, com 
quase 100 mil m2 de área construída, 
oferece infraestrutura completa  
para estudo e pesquisa.
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 RESTAURANTES   
FRANZ
R. Piauí, 926, Santo Antônio,  

tel. 4224-4353,  

www.restaurantefranz.com.br  

Fundada em 1966, a casa, misto 
de restaurante e choperia, é uma 
referência da cidade. Porções bem 
servidas de especialidades alemãs 
alimentam até três comensais – o 
schlachtplatte à franz reúne diversas 
receitas, como bisteca e joelho 
de porco com batatas, chucrute e 
salsichas variadas. 

VIVANO GRILL
Av. Goiás, 1175, Santa Paula,  

tel. 4223-5555, www.vivano.com.br  

A churrascaria funciona em sistema 
de rodízio, alternando espetos 
de costela premium, bife ancho, 
t-bone de cordeiro e picanha suína, 
entre outros cortes nobres. Os 
acompanhamentos são servidos 
no bufê, com receitas japonesas, 
massas e risotos. Bastante 
concorrida nos fins de semana, 
a casa dispõe de um bar para as 
longas filas de espera. 

7 MARES
Estrada das Lágrimas, 1816,  

Jardim São Caetano, tel. 4238-4622,  

www.restaurante7mares.com.br  

Fundado em 1997, o restaurante 

Pergunte a um morador de 
São Caetano do Sul quais os 
principais atrativos do município 
– a pole position no IDH, Índice de 
Desenvolvimento Humano, medido 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), certamente vai 
encabeçar a lista. A menor cidade 
da região metropolitana de  
São Paulo, com apenas 15,3 km2, 
conta atualmente 152 mil habitantes 

cresceu tanto que já ocupa quase 
todo o quarteirão – além do salão 
para 300 pessoas, há mais três pisos 
exclusivos para eventos. No horário do 
almoço vigora o bufê de frutos do mar, 
com 70 itens. À noite, entra em cena 
o menu à la carte. O badejo à 7 mares, 
grelhado, leva molho de alcaparras 
com amêndoas, camarões e aspargos. 

 PASSEIOS 
PARQUE BOTÂNICO
R. da Paz, 10, Mauá, tel. 4238-3027 

Com 23 mil m2, a área reúne 
quiosques, lago com carpas, 
gruta, fonte, árvores frutíferas e 
canteiros de plantas ornamentais 
e carnívoras. Referência em 
educação ambiental, ali funciona a 
Escola de Ecologia Presidente Jânio 
da Silva Quadros, equipada com 
laboratórios, estufas, canteiros de 
mudas, ambientes com animais e a 
sala Ciências da Terra. 

PARQUE CATARINA SCARPARO 
D’AGOSTINI
R. Ângelo Aparecido Radim, 90,  

São José, tel. 4232-5165 

Ligado ao Parque Chico Mendes 
por um túnel, é famoso pelo 
espelho d’água com palco para 
espetáculos e pela bonita ponte 
pênsil. São 11 mil m2 de área verde, 
onde a população ainda encontra 
minipista de cooper e bicicletário. 

e tem atraído investimentos de 
peso no segmento de alto padrão. 
Inaugurado em novembro de 2011, 
o ParkShopping São Caetano reúne 
242 lojas, sendo 15 âncoras, em  
300 m2. O empreendimento integra 
um novo bairro planejado, batizado 
de Espaço Cerâmica, que vai abrigar 
condomínios residenciais, comerciais 
e de lazer. E tudo isso a poucos 
minutos de Santo André. 

VIZINHO NOBRE

COM O MAIOR IDH DO PAÍS, SãO CAETANO DO SUL 
ESTá SE TORNANDO UM VERDADEIRO ENCLAVE 
DE LUxO DENTRO DO ABC

Logo aLi
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telefones úteis
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BANCOS
Bradesco 3738-3350
Caixa Econômica Federal 
3215-0900 
Citibank 4009-9201   
Do Brasil 4990-2818 
HSBC 4433-2300
Itaú 4432-1466  
Santander 4469-2800 

TÁXI
Cooper ABC 4331-5555
Elite Rádio Táxi 4067-5700

FARMÁCIAS
Droga Raia 3237-5000
Drogaria São Paulo  
4436-6063 

LAVANDERIAS 
Limp Tutti 4438-1872
5 à Sec 4438-5500

HOSPITAIS
Beneficência Portuguesa 
2198-5000
Hospital e Maternidade Brasil 
2127-6666

HOTéIS
Ibis 4979-7800

Mercure 4979-7900
Plaza Mayor 3629-6900

CARTÓRIOS
Cartório Eleitoral (Zona 156) 
4436-1977
1º Registro Imóveis  
4992-4455
1º Tabelião de Notas  
4990-3922
Registro Civil 4451-2626

SUPERMERCADOS
Carrefour 4993-3200
Pão de Açúcar 4427-4037

UTILIDADE PÚBLICA
Bombeiros 193
Correios 4975-5443 
Eletropaulo  
0800-7272120
Guarda Municipal 4428-1700 
Polícia Federal/Passaporte 194   
Polícia Militar 190 
Polícia Rodoviária 191   
Prefeitura 0800-0191944
Samu 192
Segurança de Trânsito  
4433-7500  
Serviço Funerário  
4433-3544
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