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A região onde o VO699 está localizado é uma 
delícia de se viver! Na Vila Olímpia, assim 
como nos vizinhos Itaim e Vila Nova Con-
ceição, há excelentes restaurantes, variadas 
opções culturais, lojas para atender a toda 
necessidade, mercados completos e tudo 
do universo fitness: são muitos empórios 
de alimentos naturais e suplementos, além 
de ótimas lojas que oferecem looks e 
equipamentos para treinar! Em 
um rápido tour, você pode 
começar o dia tomando um 
belo café acompanhado de 
um delicioso pão artesanal 
e depois ir ao Parque do 
Povo para andar de bike, 
brincar com as crianças ou 
apenas aproveitar esse cená-
rio verde em uma aula de yoga 
ao ar livre. Dar um pulinho ao lado 
do parque para comprinhas, seja no Sho-
pping JK Iguatemi ou no Vila Olímpia, aca-
ba se tornando uma opção irresistível. Em 
seguida, você escolhe se quer almoçar num 
premiado japonês, num tradicional italiano 
ou num clássico árabe. Um docinho é uma 
boa pedida para o fim de tarde, e essa área 
da cidade está muito bem servida! Sua gas-
tronomia nos oferece o mundo todo, sempre 
com ótima qualidade.
A seguir, reunimos dicas quentíssimas para 
aproveitar o melhor dessa região que pulsa
vida do café da manhã ao happy hour!
Convido vocês a explorarem esse bairro  
encantador e suas redondezas, vamos lá?

BEM-VINDO À
VILA OLÍMPIA
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WELCOME 
TO VILA OLYMPIA

X @hmontanarini - X @aquadrajornal

The neighbourhood in which VO699 is locat-
ed is a delight to live in! In Vila Olímpia, and 
in neighbouring Itaim and Vila Nova Con-
ceição, there are excellent restaurants, varied 
cultural attractions, shops to meet every need, 
full-service supermarkets and everything in 
the fitness universe: there are many special-
ist stores for natural foods and supplements, 

as well as great beauty salons and gyms 
for fitness! Taking a quick tour, you 

can start the day with a good 
coffee with delicious artesanal 

bread, then go to Parque do 
Povo to ride a bike, play 
with the children or simply 
enjoy its green setting with 

an outdoor yoga class. Just 
near the park, going shopping 

at Shopping JK Iguatemi or at 
Vila Olímpia is an irresistible op-

tion. Then you choose whether you want to 
have lunch at a traditional Italian, a classic 
Arabic, or an award-winning Japanese restau-
rant. Something sweet is a good option for the 
end of the day, for which this part of the city is 
very well served! Its gastronomy offers us the 
whole world, and with excellent quality. We 
have assembled below some hot tips for enjoy-
ing the best of this region, which is vibrant with 
life from breakfast to happy hour! I invite you 
to explore this charming neighbourhood and 
its surroundings – shall we?
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O novo jeito de morar criado pela JFL Living 
já se tornou objeto de desejo na cidade de São 
Paulo. Com empreendimentos nas melhores 
localizações da cidade e custo competitivo, a 
proposta inovadora da JFL é combinar co-
modidade, conforto e luxo. A marca de long 
stay da JFL Realty é pioneira no mercado re-
sidencial de alto padrão, importando para o 
Brasil um modelo já consagrado no mercado 
norte-americano. Com portfólio que totaliza 
mais de 600 unidades em imóveis residen-
ciais para locação, a empresa já é referência 
no mercado imobiliário de aluguel. 
Os sócios Jorge Felipe Lemann e Carolina 
Burg, fundadores da JFL Realty, criaram 
a JFL Living, braço de aluguel de imó-
veis da incorporadora, com a proposta de  

JFL LIVING: 
REINVENTANDO O MORAR 

combinar apartamentos 100% mobiliados 
(de móveis a talheres, serviços, como lim-
peza, lavanderia, coworking e bike sharing) 
a contratos com prazo mínimo de um mês. 
Pioneiros nesse nicho do mercado imobiliá-
rio, a preocupação da dupla foca em oferecer 
qualidade e manter o padrão de luxo, despo-
jado e eficiente.
Com a crescente ascensão da locação de 
apartamentos mobiliados, devido, entre ou-
tros fatores, à queda dos juros, a empresa to-
taliza mais de R$ 800 milhões investidos no 
desenvolvimento de seus empreendimentos 
residenciais. Até o final de 2022, a JFL Living 
tem prevista a entrega de três novos empre-
endimentos: na Faria Lima, no Ibirapuera e 
no Jardim Paulistano.
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The new way of life created by JFL Living 
has already become very desirable in the 
city of São Paulo. With developments in 
the best locations in the city and competi-
tive prices, JFL’s innovative proposal is to 
combine convenience, comfort, and luxury. 
JFL Realty’s long-stay brand is a pioneer 
in the high-end residential market, impor-
ting to Brazil a model already established 
in the North American market. With a 
portfolio of more than 600 units in resi-
dential properties for rental, the company 
is already a well-known benchmark in the 
real estate rental market. Partners Jorge 
Felipe Lemann and Carolina Burg, fou-
nders of JFL Realty, created JFL Living, 
the real estate rental arm of the develo-

JFL LIVING: 
REINVENTING LIVING

per, with a proposition combining 100% 
furnished apartments - from furniture to 
cutlery, and with services such as cleaning, 
laundry, co-working and bike sharing – 
on contracts with a minimum term of one 
month. Pioneers in this niche of the real 
estate market, the duo are focused on offe-
ring quality, and maintaining a standard 
of uncluttered, efficient luxury.
Because of the drop in interest rates, 
among other factors, the company has in-
vested over R$ 800 million in the develop-
ment of its furnished apartment projects in 
residential properties. By the end of 2022, 
JFL Living is scheduled to deliver three 
new developments: in Faria Lima, Ibira-
puera and Jardim Paulistano.
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TODA A COMODIDADE DE 
HOTEL EM SEU NOVO LAR 
A experiência de morar em um lugar que 
une conforto, serviços impecáveis, luxo e 
exclusividade é única. A JFL Living nasceu 
para torná-la realidade, levando os conceitos 
da hospitalidade de luxo para a moradia fixa. 
Nossos empreendimentos contam com con-
cierge bilíngue, café da manhã assinado por 
um renomado chef, serviço diário de limpeza 
e lavanderia, spa, piscina, academia e lounge 
gourmet. Além disso, os prédios são localiza-
dos em pontos disputados da cidade e levam 
a assinatura da marca em cada detalhe, até na 
decoração, sempre impecável. No VO699, a 
atenção ao design foi além: homenageando 
o melhor do lifestyle e talento brasileiro, o 
mobiliário dos apartamentos e das áreas 
comuns são fruto de uma fina curadoria rea-
lizada em parceria com a revista Casa Vogue. 
A relação individualizada é outra preocupa-
ção da JFL: acolhemos os desejos de nossos 
clientes de maneira dedicada e cuidamos de 
perto da manutenção das unidades para ter-
mos certeza que tudo sempre está correndo 
perfeitamente. A tecnologia e a funcionali-
dade das instalações são nossas aliadas e, por 
isso, criamos uma plataforma de serviços 
preparada para auxiliar os moradores em 
caso de qualquer necessidade, conferindo 
suporte aos locatários das unidades com 
um staff treinado para oferecer atendimento 
personalizado e altamente eficiente. A aten-
ção aos detalhes e a confiança na marca são 
características imprescindíveis da JFL, que 
entrega excelência e consistência tanto aos 
negócios como a seus empreendimentos.

YOUR NEW HOME WITH 
A HOTEL FEEL
The experience of living in a place which 
combines comfort, outstanding service, 
luxury and exclusivity is unique. JFL Li-
ving was created to make this experience 
a reality, bringing the concept of luxury 
hospitality to long-term accommodation. 
All our developments have a bilingual 
concierge, breakfast created by a well-k-
nown chef, daily cleaning and laundry 
service, spa, swimming pool, gym and 
gourmet lounge. The buildings are situ-
ated in sought-after locations of the city 
and carry the brand’s signature in every 
detail, including the decoration, which is 
impeccable. At VO699, the attention to 
design was taken further: acknowledging 
the best of Brazilian talent and lifestyle, 
the furniture in the apartments and the 
common areas is curated in partnership 
with Casa Vogue magazine. A persona-
lised relationship is also a focus at JFL: 
we welcome and meet the individual de-
mands of our customers and we take care 
of the maintenance of the units to make 
sure that everything is always working 
perfectly. The technology and the func-
tions of the facilities are there to support 
us, so we have created a service platform 
to assist residents with every need, provi-
ding support to our clients with staff trai-
ned to provide personalised and efficient 
service. Attention to detail and confidence 
in the brand are essential characteristics 
of JFL, consistently delivering excellence 
to the business and to its developments.
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Carolina Burg fundou com Jorge Felipe 
Lemann a JFL Living, braço de long stay 
da marca JFL Realty. Sempre plugada nas 
novas tendências, Carol separou algumas 
dicas quentes dos entornos do novo empre-
endimento: VO699.
Carolina Burg founded JFL Living, the 
JFL Realty brand’s long-stay arm, with 
Jorge Felipe Lemann. Always up-to-date 
with the latest trends, Carol picked out 
some hot tips in the neighbourhood of 
their new venture: VO699.

l DELL ANNO ATELIER
Móveis planejados de altíssima qua-
lidade e design moderno. Pensados 
para o estilo de vida e individual de 
cada cliente. Uma experiência de ex-
clusividade e sofisticação.
High quality built-in furniture and mo-
dern design – designed for each customer’s 
individual lifestyle. An exclusive and so-
phisticated experience.
q Av. República do Líbano, 1707
X @dellannoatelier

l IAIÁ CAVE À MANGER
Lugar ideal para tomar uma taça de vi-
nho e jogar conversa fora com os ami-
gos. Os chefs Juliano Valese e Benoit 
Mathurin pensaram em cada detalhe, 
incluindo a pequena mercearia com 
produtos artesanais brasileiros. 
An ideal place to have a glass of wine and 
a good chat! Chefs Juliano Valese and Be-
noit Mathurin have thought of every de-
tail, even including a small grocery store 
with artesanal and Brazilian products.
q R. Iaiá, 44 
l iaiacaveamanger.com.br

l OHKINHA
A versão petit do restaurante Ohka 
conta com todas os cuidadosos, fi-
nos e sofisticados cortes e pratos de 
origem japonesa da casa-mãe.
This small-scale version of Ohka restau-
rant has all the fine high-quality sophis-
ticated cuts and Japanese dishes of the 
main house.
q R. Sabuji, 40
l ohka.com.br

l FLORICULTURA STA. GEMMA
Maria Bernadeth Chiedde Vieira, 
desde a década de 90, comanda a 
manufatura dos belíssimos, coloridos 
e delicados arranjos da floricultura.
Maria Bernadeth Chiedde Vieira has 
been in charge of making the beautiful, 
colourful and delicate arrangements of 
this florist since the 1990s. 
q R. João Lourenço, 488 
l stagemma.com.br

CAROLINA 
BURG, 
CEO DA JFL LIVING
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Já pensou em morar em um edifício comple-
to, decorado com a curadoria da Casa Vogue, 
lançando mão de peças assinadas por nomes 
como Lina Bo Bardi, Claudia Moreira Salles 
e Athos Bulcão, com facilidades como acade-
mia, sauna, jacuzzi e piscina?  A experiência 
de long stay planejada pela JFL Living vai 
além! O conforto e a elegância são vistos e 
sentidos a todo momento. Café da manhã in-
cluso, wi-fi  e camareira diária são alguns dos 
benefícios de todas as unidades.  
Localizado entre o Parque do Povo e o Par-
que Ibirapuera, o VO699 fi ca no coração 
fi nanceiro de São Paulo. O empreendimento 
conta com quadra de tênis profi ssional, pisci-
na, jacuzzi, lounge gourmet com área externa 
e interna, sala de reuniões, e serviço de bike 
sharing. Em quatro plantas, de 45 m2, 64 m2, 
84 m2 e 128 m2, apartamentos cuidadosa-
mente planejados, perfeitos para atender às 
necessidades de cada um.

Have you ever considered living in a buil-
ding completely decorated under the cura-
torship of Casa Vogue, with pieces signed by 
names such as Lina Bo Bardi, Claudia Mo-
reira Sal- les and Athos Bulcão, and with 

facilities such as gym, 
sauna, jacuzzi and 

swimming pool? 

The long-stay experience designed by JFL 
Living goes even further! Comfort and 
elegance are seen and felt at all times! 
Breakfast is included, as is wi-fi  and a 
daily maid service. Those are some of the 
benefi ts enjoyed by all units. Located be-
tween Parque do Povo and Parque Ibira-
puera, VO699 is in the fi nancial heart 
of São Paulo. The development has a 
professional tennis court, swimming pool, 

jacuzzi, gourmet lou-
nge with outdoor and 
indoor areas, meeting 
room, and bike sharing 
service. In four diffe-
rent fl oor plans, with 
45, 64, 84 and 128 
square metres each, ca-
refully planned apart-
ments, perfect to meet 
the needs of each one.

.VO699
Av Dr. Cardoso de Melo, 699, 
Vila Olímpia. 

professional tennis court, swimming pool, 
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Morar no Jardins tem todo um charme 
especial! Essa região, para além do con-
forto de estar perto de tudo de melhor 
que a cidade tem a oferecer, nos provoca 
uma identificação com esse ambiente de 
efervescência! Localizado entre a Paulista 
e a Oscar Freire, o empreendimento con-
ta com ampla variedade de comodidades: 
serviços de limpeza, concierge, lavanderia, 
bikes elétricas compartilhadas, thalasso 
(terapêutica que usa água do mar para pro-
mover o relaxamento), spa com hidromas-
sagem, sala de massagem, academia com-
pleta, piscina com jato de correnteza e até 
mesmo parede de escalada. Os apartamen-
tos são decorados com muito bom gosto e 
a comodidade é sentida a todo momento, 
com direito a café da manhã assinado pelo 
talentoso chef Thiago Cerqueira.

8

Living in Jardins has a special charm. 
With the convenience of being close to all 
the best the city has to offer, this region 
has an effervescent atmosphere! Located 
between Paulista and Oscar Freire, the 
development has a wide range of ameni-
ties: cleaning services, concierge, laun-
dry, shared electric bikes, thalasso-therapy 
using sea water to promote relaxation, a 
spa with hydromassage, fitness massage, a 
complete gym, jet swimming pool, and even 
a climbing wall. The apartments are taste-
fully decorated and all this comfort is felt 
at all times, including 
the delicious breakfast 
signed by the talented 
chef Thiago Cerqueira.
 

R. José Maria Lisboa, 747, 
Jardins.
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Entre o Alto de Pinheiros e o Jardins, o em-
preendimento oferece seis diferentes plan-
tas, que vão de 35 m2 a 142 m2, pensadas para 
pessoas em diferentes etapas da vida e neces-
sidades. Entre os serviços inclusos na expe-
riência JFL estão: concierge bilíngue, valet 
parking, coworking com sala de reuniões e 
shared offi  ces, lounge gourmet, loja de con-
veniência 24 horas, jardim contemplativo, 
lavanderia central, academia toda equipada 
pela Life Fitness, duas piscinas (uma com raia 
de 25 m), jacuzzi, bike sharing, é pet friendly e 
conta com wi-fi  incluso. Luxo e comodidade 
são sinônimos de se pensar JFL Living!

Between Alto de Pinheiros and Jardins, 
the development offers a range of six 
floor plans, from 35 to 142 square me-
tres, designed for people at different life 
stages and with different needs. Among 
the services included in the JFL expe-
rience are a bilingual concierge, valet 
parking, co-working with meeting room 
and shared offices, gourmet lounge, 
24-hour convenience store, meditation 
garden, central laundry, a gym fully 
equipped by Life Fitness, two swimming 
pools - one with a 25-metre lane - ja-
cuzzi, and bike sharing. It is pet-friend-
ly and includes Wi-Fi. Luxury and 
comfort are syn-
onymous with JFL 
Living!

9

VHouse
Av. Eusébio 
Matoso, 218, 
Pinheiros. 

ly and includes Wi-Fi. Luxury and 



M VILA OLÍMPIA > GALERIAS DE ARTE > ART GALLERIES > RESTAURANTES > RESTAURANTS

1010



M VILA OLÍMPIA > GALERIAS DE ARTE > ART GALLERIES > RESTAURANTES > RESTAURANTS

1111

Sofisticado e cheio de vida; o Itaim vibra o ver-
de, a saúde e a alta gastronomia durante o dia e 
desperta ainda mais à noite, como um badala-
do point da cidade!

Sophisticated and full of life - Itaim pulses with 
green space, health and haute cuisine during 
the day and is even more energetic at night, an 
urban hot spot!

Fo
to

: H
EL

EN
A 

D
RO

N
E



RUA PINHEIROS

RUA FUNCHAL

ARTUR DE AZEVEDO

GOMES DE CARVALHO

CHILON

JERÔNIMO DA VEIGA

JOÃO LOURENÇO

DOMINGOS FERNANDES

BALTHAZAR DA VEIGA

DOM
INGO

S L
EM

E

DIOGO JACOME

ESCOBAR ORTIZ

LOURENÇO DE ALMEIDA

JA
QU

ES
 FÉ

LIXAV. S
ANTO

 AMARO

M
ANUEL GUEDES URUSSUÍ

HORÁCIO LAFER

TABAPUÃ

PEDROSO ALVARENGA

VIRADOURO BANDEIRA PAULISTA

FRADIQUE COUTINHO

SIM
ÃO ALVARES

M
ATEUS GROU

FRANCISCO LEITÃO

JOAQUIM
 ANTUNES

SAMPAIO VIDAL

AV. REBOUÇAS

AV. CIDADE JARDIM

AV
. C

HE
DI

D J
AF

ET

AV. 9 DE JULHO

M
ERCADO 

DE PINHEIROS

AVENIDA FARIA LIM
A

AVENIDA BRASIL

AV. SÃO GABRIEL

AV
. R

EP
ÚB

LIC
A

 DO LÍ
BANO

AV. BRIGADEIRO L. ANTONIO

PARQUE 
VILLA LOBOS

 PRACA 
PANAMERICANA

 SHOPPING
IGUATEMI

 SHOPPING
JK

Praça 
Pereira Coutinho

 PINHEIROS

JARDINS

VILA OLÍMPIA

VILA NOVA 
CONCEIÇÃO

ITAIM BIBI

AV. EUSÉBIO MATOSO

GABRIEL MONTEIRO

PARQUE 
DO POVO

PARQUE 
IBIRAPUERA

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK

JESUÍNO CARDOSO

JOAQUIM FLORIANO

SANTA JUSTINA

RÓCIO
HELENA

FIANDEIRAS

QUATÁ

CASA DO ATOR

AFONSO BRÁS

CL
OD

OM
IR

O 
AM

AZ
ON

AS

AT
ÍL

IO
 IN

NO
CE

NT
I JO

ÃO
 C

AC
HO

EI
RA

AV. DR. CARDOSO DE MELO

AV. DOS BANDEIRANTES

AV. HÉLIO PELLEGRINO

AV. 
SA

NTO
 AMARO

MAM

OCA

L

12

VO699
Av. Dr. Cardoso de Melo, 699, 
Vila Olímpia. 
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RESTAURANTES / RESTAURANTS

l BARI CUCINA
Inaugurado em agosto, o restaurante 
é comandado pelo chef Marcílio Araú-
jo e resgata a essência da gastronomia 
italiana. O ambiente ensolarado e ele-
gante condiz com a cidade adriática 
de Bari, à qual o restaurante presta ho-
menagem tanto por sua gastronomia 
quanto pelo ambiente.
Opened this August, the restaurant is run by 
chef Marcílio Araújo and recreates the essen-
ce of Italian cuisine. The sunny and elegant 
atmosphere is in keeping with the Adriatic city 
of Bari, to which the restaurant pays homage 
in its menu and atmosphere.
q R. Prof. Atílio Innocenti, 507
l baricucina.com.br

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l BANZEIRO
Parte da Bib Gourmand do Guia Mi-
chelin 2020, seleção de restaurantes 
de alta gastronomia com bom custo-
-benefício, o restaurante traz o melhor 
da gastronomia amazônica, manten-
do-se fiel às raízes que inspiram seu 
requintado menu e prezando por in-
gredientes tradicionais.
Included in the Bib Gourmand of the Miche-
lin Guide 2020 - a selection of haute cuisine 
restaurants offering good value for money - 
the restaurant delivers the best of Amazonian 
gastronomy, remaining faithful to the origins 
which inspire its delicious menu, and focu-
sing on traditional ingredients.
q R. Tabapuã, 830
X @banzeirosp
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l CAMARÕES
Originária de Natal, a casa ocupa lugar 
privilegiado na Avenida JK. Em seu am-
plo cardápio, a estrela não poderia ser 
outra! O camarão brilha em preparos di-
versos, merecendo destaque o típico ca-
marão no jerimum, que leva abóbora, lei-
te de coco, além dos graúdos camarões. 
As porções são generosas e democráticas!
Hailing from Natal, the establishment 
occupies an excellent site on JK Avenue. 
The star of the extensive menu is of cour-
se prawns! It features in a wide range of 
dishes, with an emphasis on the traditional 
recipes, for example shrimp jerimum, which 
includes pumpkin and coconut milk, as well 
as a generous portion of shrimp. The ser-
vings are crowd-pleasingly large!
q Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 627
l camaroes.com.br

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l CAMELO PIZZARIA
A tradicional pizzaria aposta na massa 
fina e em sabores tradicionais. A due fun-
ghi, que leva cogumelos shitake e shime-
ji, e a camelo, com aliche, ovos e bacon, 
são pedidas obrigatórias, criações do piz-
zaiolo-chef da casa, Antônio Macedo.
The traditional pizzeria relies on a thin crust 
and traditional flavors - due funghi, which 
includes shitake and shimeji mushrooms, and 
Camelo, with anchovy, egg and bacon, are 
must-have orders, the creations of the in-hou-
se pizza-chef Antônio Macedo.
q Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 151
l pizzariacamelo.com.br

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l CHEZ CLAUDE
O restaurante do grupo Troisgros, 
mais conhecido pelo midiático chef 
Claude, inova com o cardápio que 
reinventa a culinária francesa com 
classe e elementos brasileiros. Peixes 
frescos e a famosa costela acompa-
nhada de aligot & picles de jiló confi-
tado, cujo preparo demora mais de 5 
horas, são opções equilibradas e sur-
preendentes.
The Troisgros group restaurant, best known 
for its media chef Claude, innovates with 
a menu that reinvents French cuisine with 
class and Brazilian elements. Fresh fish and 
the famous ribs accompanied by cheese mash 
and eggplant pickle - which takes more than 
5 hours to prepare - are surprising and 
finely-balanced options.
q R. Prof. Tamandaré Toledo, 25 
X @chezclaudesp

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l CORRIENTES 348
A steakhouse argentina conta com uma 
ampla seleção de carnes nobres e cor-
tes ao estilo portenho, altos e suculen-
tos, como bife ancho e de chorizo. Ou-
tros pratos típicos, como as empanadas, 
também figuram no menu da casa.
The Argentine steakhouse has a wide se-
lection of prime beef offered in fine succu-
lent Buenos Aires-style cuts, such as steak 
ancho and chorizo. Other typical dishes 
such as empanadas are also on the menu.
q R. Com. Miguel Calfat, 348
l corrientes348.com.br
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l DUE CUOCHI CUCINA
A primeira unidade do restaurante italia-
no que conquistou a cidade. O raviolone 
de gema de ovo é à prova de erros, bem 
como a fina combinação entre nozes e 
queijo de cabra - do sofiotti de cabra; 
preparos equilibrados e saborosos sem 
perder a simplicidade.
The first site for this Italian restau-
rateur in São Paulo. Egg yolk ravio-
lone is bound to succeed, as is so-
fiotti de cabra’s fine combination 
of nuts and goat cheese – balanced, 
tasty yet simple dishes.
q R. Manuel Guedes, 93
l duecuochi.com.br

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l EL TRANVIA
O melhor da gastronomia uruguaia, 
figurando belos cortes de bife ancho 
e chorizo em seu menu. O serviço de 
parrillada em casa é uma inovação 
do restaurante: uma equipe prepara 
em domicílio os pratos que servem 
na casa-mãe.
The best of Uruguayan cuisine, featu-
ring beautiful cuts of ancho steak and 
chorizo on its menu. The parrillada-a-
t-home service is a restaurant innova-
tion: a team serves the dishes prepared 
at the establishment in your own home.
q R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 1372
l eltranvia.com.br

EATALY 
Inaugurado em 2015, o amplo gal-
pão de mais de 4.500 m2 está locali-
zado em uma das principais ave-
nidas da cidade e se dedica 
integralmente à gastrono-
mia italiana! Contando 
com 6 restaurantes e 
um mercado comple-
to, onde é possível 
encontrar todos os 
principais ingredien-
tes importados direta-
mente da Itália, o espaço 
também oferta cursos e even-
tos com convidados especiais. É o 
maior centro da América Latina com 
foco na tradição gastronômica italia-
na, um passeio imperdível!

Opened in 2015, the large shopping 
centre of more than 4,500 square metres 

is located on one of the main avenues 
of the city and is fully dedica-

ted to Italian cuisine! With 
6 restaurants and a com-
plete market, where you 
can find all the usual 
ingredients importe di-   
rectly from Italy, the 
space also offers courses 

and events with special 
guests. It is the largest cen-

tre with a focus in the Italian 
gastronomy tradition in Latin Ame-

rica, a not-to-be-missed destination!
q Av. Pres.Juscelino Kubitschek, 1489

l eataly.com.br
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l ELVIRA COFFEE & KITCHEN
Um maravilhoso buffet de saladas, 
massas, tortas e outros preparos. 
Além de variadas, as opções são sabo-
rosas, as saladas estão sempre frescas 
e tudo é cuidadosamente pensado 
para proporcionar a melhor experi-
ência ao cliente.
A wonderful buffet of salads, pastas, 
pies and other dishes.  The options are 
tasty and varied, the salads are alwa-
ys fresh, and everything is carefully 
thought through to offer the best cus-
tomer experience. 
q R. Elvira Ferraz, 250
X @elvirarestaurante

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l GALETO DI PAOLO
Desde 1994 oferece a típica iguaria 
italiana: galeto al primo canto. Os 
acompanhamentos são servidos à 
vontade. O capeletti in brodo é ótima 
pedida de guarnição. O menu conta 
também com nove opções de molho 
para as massas. 
Established in 1994, this establishment 
offers a characteristic Italian delicacy - 
galeto al primo canto. Generous accompa-
niments are also served. The capeletti in 
brodo is a great choice as a garnish. The 
menu also includes pasta with nine diffe-
rent options for sauce.
q Av. dos Bandeirantes, 1663
l dipaolo.com.br

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l HASSAN
O autêntico restaurante árabe oferece 
menu variado com deliciosos pratos 
típicos. As esfihas são a escolha certa!
An authentic Arabic restaurant, it offers a 
varied menu with delicious typical dishes. 
Flatbread sfihas are an excellent choice!
q Av. Dr. Cardoso de Melo, 1467
l restaurantehassan.com.br

ELVIRA COFFEE & KITCHEN
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l ITZZA
Pizza saudável é possível sim! Artesa-
nais e com ingredientes selecionados, 
as pizzas se destacam pelas opções 
de massas: além da tradicional, de 
fermentação natural, a casa oferece 
massa de couve-flor, de brócolis, de 
batata-doce e de mandioca. E podem 
ser adaptadas para versões veganas.
Healthy pizza is possible! Hand-made 
with selected ingredients, the pizzas stand 
out for their dough options – as well the 
traditional, naturally fermented crust, the 
house also offerscauliflower, broccoli, sweet 
potato and cassava dough. And they can be 
vegan versions!
q R. Pais de Araújo, 137
l itzza.com.br

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l JARDINEIRA GRILL
Uma das mais tradicionais churrasca-
rias de São Paulo, conta com serviço 
exclusivo e ambiente rústico e des-
contraído. Há mais de 25 anos, seu 
buffet apresenta enorme variedade e 
conta com caprichos, como patinhas 
de caranguejo incluídas no valor.
One of the most traditional steakhouses in 
São Paulo, it boasts attentive service and a 
relaxed country atmosphere. For more than 
25 years its buffet has offered a huge va-
riety, with special features – like crab legs 
– included in the price.
q Av. dos Bandeirantes, 1001
l jardineiragrill.com.br

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l LA PIADINA CUCINA
Em tons terrosos, o ambiente lembra 
as charmosas casas da Toscana e o 
nome é uma homenagem ao tradicio-
nal pão italiano, piadina, pão fininho, 
preparado com massa de pizza e assa-
do na pedra-sabão. Além da iguaria tí-
pica com diversas opções de recheios, 
deliciosos risotos e massas compõem o 
menu tipicamente italiano.
With earthy tones, the ambience is reminiscent 
of charming Tuscan homes, and the name is 
a tribute to the traditional Italian piadina, 
a thin bread prepared with pizza dough and 
baked on soapstone. As well as this typical de-
licacy, offered with a number of fillings, there 
are delicious risottos and pastas to complete 
the Italian menu.
q R. Prof. Atílio Innocenti, 911
l lapiadina.com.br
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l LOCALE 
TRATTORIA E CAFFÈ
O ambiente charmoso e romântico 
oferece o melhor da gastronomia ita-
liana. Ao lado, o café do grupo Locale 
é uma graça: com ambiente acolhe-
dor e intimista, conta com opções de 
brunch para o dia e excelente carta 
de drinks e comidinhas para beliscar 
à noite. Combo para um date perfeito!
The charming and romantic atmosphere 
here offers the best in Italian cuisine. Next 
door, the Locale group’s café is charming - 
with a cozy and intimate atmosphere, it has 
options for brunch throughout the day and 
an excellent cocktails and snacks menu for 
a little something in the evening. The place 
for a perfect date!
q R. Manuel Guedes, 349 e 369
l localecaffe.com.br

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l LOUP
Ótima variedade gastronômica, nos 
transporta para vários lugares no 
mundo. Opções de drinks diferentes 
e cervejas artesanais também protago-
nizam no menu. 
The great gastronomic variety on offer 
transports us all over the world. A range 
of drink options and craft beers also feature 
on the menu.
q R. Dr. Mário Ferraz, 528
l louprestaurante.com.br

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l MANISH
O espaço oferece uma culinária liba-
nesa primorosa. No cardápio, os pra-
tos clássicos dessa gastronomia e vale 
ainda guardar espaço para as delicio-
sas sobremesas típicas!
The establishment offers exquisite Leba-
nese creations. The classic dishes of this 
cuisine are on the menu, and it’s worth 
saving space for the delicious desserts!
q R. Horácio Lafer, 491
l manishrestaurante.com.br MANISH
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l MERCEARIA SÃO ROQUE
Fundada em 1959, na década de 1990 
passou por ampla remodelação, com 
projeto do renomado arquiteto Sig Ber-
gamin, preservando a essência do casa-
rão mas modernizando o espaço. No 
menu, petiscos e sanduíches clássicos 
e bons drinks tornam o local perfeito 
para se reunir com amigos!
Established in 1959, it underwent extensive 
refurbishment in the 1990s, designed by re-
nowned architect Sig Bergamin, which preser-
ved the essence of the house but modernised the 
space. The classic snacks and sandwiches and 
good cocktails on the menu make it the perfect 
place to get together with friends!
q R. Amauri, 35
l merceariasaoroque.com.br

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l PARIGI
O restaurante do grupo Fasano com-
bina influências italianas e francesas 
em seu requintado menu. O chef Eric 
Berland comanda a cozinha, mere-
cendo destaque o spaghettini pro-
fondo mare, que leva lula, camarão e 
vôngole, ótimo representante da alta 
gastronomia oferecida na casa.
The Fasano group’s restaurant combines 
Italian and French influences in its exquisi-
te menu. Chef Eric Berland commands the 
kitchen, with a highlight being the spaghet-
tini profondo mare, which includes squid, 
shrimp and clams, a great representative of 
the haute cuisine offered at the house.
q R. Amauri, 275
l fasano.com.br/gastronomia/parigi

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l POBRE JUAN
Inspirado nas típicas casas argentinas, 
é consagrado pelos cortes de carnes 
premium. A churrasqueira envidraça-
da propicia a experiência de acompa-
nhar o preparo das carnes enquanto 
aguarda. As sobremesas também são 
um capítulo à parte!
Inspired by typical Argentinean restau-
rants, it is renowned for its prime cuts of 
meat. The glassed-in barbecue area pro-
vides the experience of watching the meat 
being prepared while you wait. Desserts 
are a whole separate chapter!
q R. Com. Miguel Calfat, 525
l pobrejuan.com.br
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l RANCHO PORTUGUÊS
O imponente casarão de esquina traz à 
lembrança uma típica e ampla quinta 
portuguesa. E a construção dá a letra 
do menu que a casa oferece: pratos 
tradicionais da culinária lusitana, bem 
como pãezinhos e confeitarias típicas, 
tudo preparado de acordo com a he-
rança portuguesa que funda o espaço. 
A ampla seleção de vinhos ibéricos tam-
bém é um ponto que merece destaque.
The imposing mansion dominating the cor-
ner of the street brings to mind a typical large 
Portuguese farm. And the menu of the house 
does not disappoint - traditional Portuguese 
dishes, as well as the characteristic bread rolls 
and pastries, prepared according to the Por-
tuguese heritage. The wide selection of Ibe-
rian wines is also a point to be highlighted.
q Av. dos Bandeirantes, 1051
X @ranchoportuguessp

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l RUELLA BISTRÔ
No charmoso bistrô, as mesinhas se 
estendem de seu interior romântico, 
bem aos moldes dos cafés parisienses, 
à ruela que o separa do prédio vizinho. 
Entre os pratos, releituras contemporâ-
neas de clássicos franceses.
In this charming bistro, the tables stretch 
from the romantic interior, much like Pa-
risian cafes, into the walk that separates 
it from the neighbouring building. The 
dishes feature contemporary reinterpreta-
tions of French classics.
q R. João Cachoeira, 1507
l ruella.com.br

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l SAINT VIN SAINT ENOTECA
Pioneiros em vinhos naturais, seus 
insumos são 100% orgânicos, oriun-
dos de pequenos produtores locais. O 
mesmo vale para o menu, que preza 
por alimentos naturais, respeitando a 
sazonalidade dos ingredientes.
Pioneers in organic wines, of which the 
ingredients are 100% natural, from small 
local producers. The same goes for the 
menu, which places value on natural foods 
and works with seasonal ingredients.
q R. Prof. Atílio Innocenti, 811
l saintvinsaint.com.br

RUELLA BISTRÔ Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



24

M VILA OLÍMPIA E ARREDORES > RESTAURANTES > RESTAURANTS

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l SAL GASTRONOMIA
O restaurante assinado pelo jurado 
do Masterchef Henrique Fogaça dei-
xa fluir a gastronomia brasileira com 
toques mediterrâneos. O ragu de ja-
vali com nhoque de mandioquinha é 
uma pedida impecável!
The restaurant designed by Henrique Fo-
gaça of the Masterchef jury melds Brazi-
lian cuisine with Mediterranean touches. 
The wild boar ragout with manioc gnocchi 
is an impeccable order!
q Av. Magalhães de Castro, 12000
l salgastronomia.com.br

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l SALLVATTORE
A cozinha mediterrânea flui por en-
tre os pratos tipicamente italianos. 
As pizzas são deliciosas e as polen-
tas são opções perfeitas para os dias 
mais frios. No espaço aconchegante 
e de bom gosto, sempre lindamen-
te decorado com belos arranjos de 
flores, todas as massas oferecidas na 
casa são preparadas artesanalmente.
Mediterranean cuisine permeates the 
Italian-style dishes. The pizzas are de-
licious and the polentas are perfect op-
tions for colder days. In the tastefully 
cozy space, decorated with beautiful 
flower arrangements, all the pastas of-
fered by the house are prepared by hand.
q R. Salvador Cardoso, 131
l sallvattore.com.br

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l SUPRA DI MAURO MAIA
Massas, risotos e carpaccios que al-
cançam a perfeição! O agnolotti é 
um primor de sabor e capricho. O 
ambiente é moderno e a cozinha en-
vidraçada nos convida a espiar a má-
gica que ocorre por trás dos pratos 
tradicionalmente italianos!
Pasta, risottos and carpaccios that 
achieve perfection! The Agnolotti is a 
perfect mix of flavor and whimsy. The 
modern glass kitchen invites you to take 
a look at the magic behind delicious ita-
lian dishes!
q R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 681
X @supradimauromaiaSAL GASTRONOMIAFo
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l TORERO VALESE
O restaurante típico espanhol traz o con-
ceito “salir de tapas” para SP. Sair para 
beliscar, dividir pratos saborosos e bons 
drinks com amigos, enquanto aprecia o 
melhor da gastronomia espanhola.
The characteristically Spanish restaurant 
brings the ‘salir de tapas’ concept to SP. 
Go out to snack, sharing tasty dishes and 
good cocktails with friends and enjoying 
the best of Spanish cuisine.
q Av. Horácio Lafer, 638
l torerovalese.com.br

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l TORTA NO QUINTAL
Descomplicada, a ampla variedade 
de sabores, salgados e doces, é a per-
feita comida-conforto. Para sentar 
nas mesinhas em frente ou para le-
var, uma pedida prática e saborosa!
Uncomplicated, with a wide variety of 
sweet and savoury flavours, it is the 
perfect comfort food to have at the tables 
in front, or to take away, a practical 
and tasty order!
q R. Com. Miguel Calfat, 625 
l tortanoquintal.com.br
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l NAGAYAMA
O ambiente tradicional e intimista 
está na cidade desde 1988. Seu menu 
extenso e tradicional faz da casa um 
espaço clássico, onde se encontram 
cortes delicados de partes nobres de 
peixes selecionados a dedo!
The intimate characterful ambience has 
been on offer in São Paulo since 1988. 
The extensive traditional menu, where you 
can fi nd delicate hand-chosen cuts of fi ne 
fi sh, is classic!
q R. Bandeira Paulista, 369
l nagayama.com.br/nagayama/

JAPONESES /JAPANESE

l KITCHIN
A atmosfera contemporânea combi-
na música e decoração para oferecer 
a melhor experiência gastronômica. 
Repensando clássicos, todos os sushi-
mans da casa têm uma longa trajetó-
ria e prezam por peixes de qualidade 
como o atum bluefi n.
The contemporary atmosphere combines 
music and decor to offer the best dining 
experience. Rethinking the classics, all the 
house sushi chefs are very experienced, and 
value fi ne fi sh like bluefi n tuna.
q R. Iaiá, 83 e Shopping JK
l kitchin.com.br/conceito

JAPONESES /JAPANESE

l KOSUSHI 
Sob comando do consagrado chef Ge-
orge Koshoji, desde 1988 oferece cor-
tes cuidadosos e frescos de peixes de 
alta qualidade como o atum yellowfi n. 
Alta gastronomia japonesa digna de 
uma estrela Michelin.
Under the command of renowned chef Ge-
orge Koshoji, since 1988 it has offered ca-
refully prepared fresh cuts of high-quality 
fi sh such as yellowfi n tuna. Japanese haute 
cuisine worthy of a Michelin star.
q R. Viradouro, 139 
l kosushi.com.br

NAGAYAMA
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l NAKKA
Hermes Takeda é o nome por trás das 
criações de um dos restaurantes de culi-
nária japonesa mais badalados da cida-
de. Mistura o clássico com o contem-
porâneo sem descaracterizar preparos 
delicados, como o sushi de toro (sushi 
de atum gordo) ou sashimi de barriga 
de salmão. Os peixes são sempre fres-
cos e cuidadosamente trabalhados.
Hermes Takeda is the name behind the 
dishes of one of the most popular Japane-
se restaurants in the city. It mixes classic 
and contemporary preparations without 
detracting from their delicacy, such as 
sushi de toro (fat tuna sushi) or salmon 
belly sashimi. The fish are always fresh, 
and carefully prepared.
q R. Pedroso Alvarenga, 890
l restaurantenakka.com.br

JAPONESES /JAPANESE

l OHKA 
Sob um céu estrelado, o ambiente 
romântico conta com o melhor da 
culinária japonesa.  Com a opção de 
acompanhar do balcão os preparos, 
o baterá de king crab é uma pedida 
obrigatória! E para quem tem curio-
sidade, os famosos mochis, bolinhos  
doces feitos de arroz, são uma boa 
pedida para fechar a noite!
Under a starry sky, the romantic am-
bience offers the best of Japanese cui-
sine. With the option of observing the 
preparation at the counter, the baterá 
de king crab is a must! And for the 
curious, the famous mochis, a sweet 
cake made from rice, is a good choice to 
end the night!
q R. Prof. Carlos de Carvalho, 105
l ohka.com.br
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l BARBACOA 
A primeira unidade do que viria a 
ser uma das mais consagradas chur-
rascarias do país. Hoje com unidades 
também na Itália e no Japão, a casa 
oferece mais de 20 cortes de carnes 
de boi, javali, cordeiro, entre outros. 
O buffet também é completo e cheio 
de delícias!
The first site of what has become one of 
the most renowned steakhouses in the cou-
ntry.  Today with operations also in Italy 
and Japan, the house offers a choice of 
more than 20 cuts of beef, wild boar and 
lamb, among others. The very complete 
buffet is also full of delights!
q R. Dr. Renato Paes de Barros, 65
l barbacoa.com.br

VETERANOS / VETERANS

l FREDDY 
Desde 1935 o tradicional restauran-
te se dedica à gastronomia francesa 
clássica. A tradicional sopa de ce-
bolas,  as costeletas de cordeiro e 
é claro, o imperdível mil folhas são 
executados à perfeição e transpor-
tam o paladar para um típico bistrô 
parisiense.
The traditional restaurant has been de-
dicated to classic French cuisine since 
1935. The classic onion soup, the lamb 
chops and of course the not-to-be-missed 
mil folhas are executed to perfection, 
and transport the palate direct to a typi-
cal Parisian bistro.
q R. Pedroso Alvarenga, 1170
l restaurantefreddy.com.br
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l LA TAMBOUILLE
Seguindo o estilo das vilas toscanas, 
os ambientes do restaurante têm uma 
atmosfera intimista, bem italiana!  
O menu preza pela simplicidade em 
preparos típicos da península Itálica. 
As massas recheadas são todas primo-
rosas e preparadas com delicadeza, 
pedidas infalíveis.
Deploying the style of a Tuscan villa, the 
restaurant’s environment has an intima-
te, very Italian atmosphere! The menu 
emphasizes the simplicity of typical prepa-
rations from the Italian peninsula. The 
stuffed pastas are exquisite, prepared with 
great delicacy, a must.
q Av. 9 de Julho, 5925
l tambouille.com.br

VETERANOS / VETERANS

l NEW DOG 
O clássico para encerrar uma noitada! 
Com seu funcionamento 24 horas, 
seus lanches suculentos e sobremesas 
maximalistas são a melhor pedida para 
matar aquela fome a qualquer hora do 
dia! O lanche fenômeno, que faz um 
delicado blend de carnes com a tradi-
cional maionese verde, é um clássico!
The classic way to end a night out! With 
its 24-hour service, the succulent sandwi-
ches and huge desserts are the best op-
tion to satisfy your hunger at any time of 
day! The Fenômeno sandwich, a delicate 
mix of meats with the traditional green 
mayonnaise, is a classic!
q R. Joaquim Floriano, 254
X @newdoghamburger

VETERANOS / VETERANS

l RUBAIYAT
Referência gastronômica há mais de 
60 anos quando o assunto é carne. O 
ambiente é rústico e elegante, assim 
como os pratos do menu. Os frutos-do-
-mar também são opções impecáveis.
A gastronomic destination for more than 
60 years when it comes to beef. The at-
mosphere is rural and elegant, as are the 
dishes on the menu. Seafood is also an ex-
cellent choice.
q Av. Brig. Faria Lima, 2954
l gruporubaiyat.com
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l FRANGARIA
O melhor frango assado desossado da 
região! No esquema rotisserie, deli-
ciosos acompanhamentos que vão de  
saladas, o clássico arroz e feijão até 
uma bela polentinha frita! Praticida-
de e sabor para toda a família!
The best boneless roast chicken in the nei-
ghbourhood! The rotisserie menu adds de-
licious accompaniments ranging from sa-
lads or the classic rice and beans to a nice 
fried polenta. Practicality and flavour for 
the whole family!
q R. Gomes de Carvalho, 955
l frangaria.com.br

PRATICIDADE / PRACTICALITY

l OLGA RI
Uma opção pela região de um de-
livery completamente dedicado a 
saladas! Diversas opções completas, 
com ou sem proteína, para manter 
a alimentação na linha mesmo em 
meio à correria. Comidinha caseira 
com praticidade!
A delivery option in the area completely 
dedicated to salads! Several full meal 
options, with or without meat, to keep 
food on track even during rush hour. 
Home-style food with practicality!
q R. Dr. Andrade Pertence, 60
l olgari.com.br
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l BACIO DI LATTE
A gelateria artesanal que vem con-
quistando a cidade há dez anos tem 
uma ampla variedade de sabores 
além dos sabores sazonais. São uti-
lizados apenas ingredientes de pri-
meira linha, garantindo assim seu 
alto padrão em todas as unidades.
The artesanal ice cream shop, which 
has been a huge success in the city for 
ten years, has a wide variety of stan-
dard fl avours, as well seasonal fl avou-
rs. Only best-quality ingredients are 
used, ensuring the highest standard in 
all our units.
q Shopping JK Iguatemi
l baciodilatte.com.br

l CONFEITARIA DAMA
Patisserie artesanal e sofi sticada. Bo-
los, tortas, éclairs e docinhos delica-
dos e deliciosos. O cheesecake de 
pistache e o bolo à moda da casa, que 
leva raspas de massa folhada, são pe-
didas infalíveis! As cestas de café da 
manhã também são ótimas opções 
para presentear!
Sophisticated patisserie with hand-ma-
de products. Delicately delicious pastries, 
pies, éclairs and sweets. The pistachio 
cheesecake and the homemade cake, which 
includes puff pastry shavings, are must-
-have orders! The breakfast basket options 
also make great gifts!
q  Shopping JK Iguatemi
l confeitariadama.com.br

BACIO DI LATTE
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l RÁSCAL
O restaurante sofisticado do grupo 
que conta com nomes como Viena 
oferece uma variedade de delícias. 
Seu esquema buffet oferece diversas 
opções de saladas requintadas, assim 
como o buffet quente, cujo menu 
conta com opções de massas delica-
das e saborosas.
The group’s sophisticated restaurant, with 
brands like Viena, offers a variety of de-
lights. Its buffet layout offers a range of 
exquisite salads, as well as the hot buffet, 
whose menu features delicate and tasty 
pasta options.
q Shopping JK Iguatemi
l rascal.com.br

l SPOT
A versão míni do descolado res-
taurante tem o mesmo charme da 
casa-mãe! O cardápio é variado e 
contemporâneo, com opções que 
vão de saladas refinadas a bons gre-
lhados e massas. O público descola-
do é um plus que faz o ambiente!
This smaller version of the fashionable 
restaurant has the same charm as the 
original! The menu is varied and con-
temporary, with options ranging from 
sophisticated salads to excellent grills 
and pastas. The cool crowd is a plus that 
makes the environment buzz!
q Shopping JK Iguatemi
l restaurantespot.com.br

SPOT
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l CABANA BURGER
Aos moldes da hamburgueria 
americana hit, Shake Shack, lan-
ches substanciosos, com muito 
cheddar, muito bacon e muito sa-
bor! Os milkshakes também são 
deliciosos, mas a grande pedida 
da casa é o truffle burger, feito 
com carne  wagyu e acompanha-
do de trufas.
Modelled on the hit American hambur-
ger restaurant Shake Shack, it offers 
hearty burgers with lots of cheddar, 
lots of bacon, and lots of flavour! The 
milkshakes are delicious too, but the best 
choice is the truffle burger, made with 
Wagyu beef and served with truffles.
q R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 753
l cabanaburger.com.br

HAMBURGER / HAMBURGER

l THE FIFTIES
A tradicional hamburgueria ofere-
ce, além de sua ampla seleção de 
burgers clássicos e smashes, beiru-
tes, wraps e hot dogs. O ambiente 
que remonta uma charmosa lan-
chonete digna de filme dos anos 50 
é sempre uma boa pedida; descon-
traído e divertido, é perfeito para 
levar crianças!
The traditional burger joint offers a wide 
selection of classic burgers and smashes, 
sandwiches, wraps and hot dogs. The 
ambience, which brings to mind a char-
ming cafeteria from a 1950s movie, is 
always a good choice - fun and relaxed, 
it’s a perfect place to take the kids!
q R. Tabapuã, 1100
l thefifties.com.br

HAMBURGER / HAMBURGER

l PATTIES
As filas em frente não mentem na 
primeira unidade da marca que po-
pularizou os smash burgers e rein-
ventou a cena do fast food. O menu 
é enxuto e conta com opção vegeta-
riana. Hambúrguer saboroso e sem 
frescuras!
The queues out front don’t lie - this is 
the brand that popularized smash bur-
gers and reinvented the fast-food scene. 
The menu is short, and includes a ve-
getarian option. Tasty, no-frills burger!
q R. Prof. Atílio Innocenti, 237
X @pattiesburger
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l FRUTARIA SÃO PAULO 
O queridinho quando o assunto 
é culinária saudável! O ambiente 
aberto e descontraído é pet friendly, 
perfeito para uma tarde agradável! 
Além dos smoothies e cremes, entre 
os pratos que protagonizam o menu 
se encontram versões mais healthy de 
preparos tradicionais e finos, como 
o gnocchi de batata doce ao ragu 
de mignon, lanches saudáveis, como 
wraps e sanduíches, além, é claro, de 
várias opções vegetarianas e veganas!
The favourite when it comes to healthy 
eating! The relaxed and open atmosphere 
is pet-friendly, perfect for a pleasant af-
ternoon! As well as smoothies and creams, 
dishes on the menu include healthy ver-
sions of traditional dishes, such as sweet 
potato gnocchi with mignon ragout, as 
well as healthy snacks like wraps and 
sandwiches, and of course, several vege-
tarian and vegan options!
q Av. Hélio Pellegrino, 100
l frutariasp.com.br

SAUDÁVEL / HEALTHY

l GREENTABLE
Com a cara dos restaurantes naturais 
encontrados em NY, comida saudá-
vel no maior estilo grab & go. Prati-
cidade  e preparos equilibrados.
With a character reminiscent of New 
York natural-food restaurants, healthy 
food in the best grab-and-go style. Prac-
tical and healthy offerings.
q R. Manuel Guedes, 499
l greentable.com.br

SAUDÁVEL/ HEALTHY

l LE MANJUE
A gastronomia orgânica do chef Rena-
to Caleffi já é uma pedida consagrada 
na cidade. Opções de pratos, lanches 
e sobremesas saudáveis e funcionais.
The demand for the organic cuisine of 
chef Renato Caleffi is already well-esta-
blished in the city. Healthy and excellent 
options for dishes, snacks and desserts.
q R. Afonso Brás, 311
l lemanjue.com

FRUTARIA SÃO PAULO 
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SAUDÁVEL / HEALTHY

l MADUREIRA SUCOS
O clima de padoquinha retrô vem 
acompanhado de um menu cheio de 
opções saudáveis e naturais! Na ampla 
varanda é possível desfrutar bowls, sala-
dinhas e lanches naturais criativos e sa-
borosos, além dos sucos, é claro. Agora 
o restaurante conta também com uma 
unidade no Parque Ibirapuera!
The bakery with a retro atmosphere offers 
a menu full of healthy natural options! 
On the spacious terrace you can enjoy 
salads and creative and tasty natural 
snacks, as well as juices, of course. The 
restaurant also has a unit in Ibirapuera 
Park now!
q R. João Cachoeira, 217 
e Parque Ibirapuera
X @madureirasucos

SAUDÁVEL / HEALTHY

l NATTU
Culinária orgânica, natural e funcio-
nal com opções para as mais diversas 
dietas, atendendo às diferentes de-
mandas. As mesas externas são pet 
friendly e a missão do restaurante é 
provar que comida saudável pode, 
sim, ser saborosa!
Organic, natural functional cuisine with 
options for the most diverse diets, meeting 
the most different demands. The outdoor 
tables are pet-friendly, and the restaurant’s 
mission is to prove that healthy food can 
indeed be tasty!
q R. Clodomiro Amazonas, 473
l natturestaurante.com.br NATTU Fo
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FEIRAS E MERCADOS

FAIRS AND MARKETS 

Opções para compras saudáveis! Ingre-
dientes sempre frescos e diversas opções 
orgânicas e funcionais.

Options for healthy shopping! Alwa-
ys fresh ingredients and lots of orga-
nic and practical options.

l EMPÓRIO DA VILA
Produtos naturais, suplementos e 
restaurante saudável.
Natural products, supplements and a 
healthy restaurant.
q Av. Dr. Cardoso de Melo, 767 
X @emporiodavilasp

l FEIRA LIVRE DA 
JOÃO CACHOEIRA
Frutas e vegetais sempre frescos! A 
barraca do queijo também é uma 
visita imperdível!
Always fresh fruit and vegetables! 
The cheese stand is also a must!
q R. João Cachoeira, 1643 

l MERCADINHO NATURAL
Produtos orgânicos, naturais, suple-
mentos, café da manhã e refeições 
saudáveis.
Organic, natural products, supplements, 
breakfasts, and wholefoods.
q Av. Dr. Cardoso de Melo, 1207 
l mercadinhonatural.com.br

l NATURAL DA TERRA
Mercado perfeito para a compra de 
frutas, hortaliças e legumes frescos 
e orgânicos.
The perfect market for buying fresh and 
organic fruits, herbs and vegetables.
q R. João Cachoeira, 1351
l naturaldaterra.com.br

l ST MARCHE
Mercado completo com ampla sele-
ção de produtos importados.
Complete supermarket, with a wide se-
lection of imported products.
q Av. São Gabriel, 600
l marche.com.br

NATURAL DA TERRA
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PADARIAS / BAKERIES

l COFFEE LOUNGE 
Só delícias no charmoso café em 
estilo inglês! Fatias de bolo bem 
caprichadas, como um red velvet 
ou até mesmo o de laranja com 
castanhas, acompanhadas de um 
bom expresso. 
Delightfully charming English-style 
cafe! Excellent serves of cake like red 
velvet or orange and chestnut, accom-
panied by a good espresso.
q Av. Dr. Cardoso de Melo, 1114
l coffeelounge.com.br

PADARIAS / BAKERIES

l GRÃO FINO
A padaria livre de glúten e lactose. 
Além dos incríveis pães e doces, a casa 
também oferece pratos. Suas receitas 
são preparadas com alimentos fres-
cos, respeitando sua sazonalidade, e 
leites vegetais.
The gluten- and lactose-free bakery. As 
well as amazing breads and sweets, the 
shop also offers meals. Its food is prepared 
with fresh seasonal ingredients, and vege-
table milks.
q R. Pedroso Alvarenga, 672 
l sougraofino.com.br

PADARIAS / BAKERIES

l PÃO
A padaria artesanal e orgânica ofe-
rece comida de verdade e natural 
em um ambiente simples e acolhe-
dor. Repleta de opções perfeitas 
para um café da manhã ou da tar-
de caprichado: o pão de azeitonas, 
acompanhado de queijo minas cura-
do, é imperdível!
This artesanal organic bakery offers 
real and natural food in a simple and 
welcoming environment. Full of perfect 
options for an delicious breakfast or an 
afternoon snack. The olive bread ac-
companied by mature Minas cheese is 
a must!
q R. Dr. Mario Ferraz, 213
l padariaartesanal.com.br

PADARIAS / BAKERIES

l ST. ETIENNE
A tradicional padaria paulistana 
que, desde 1990, oferece pães, 
bolos, tortas, doces e belíssimas 
cestas de café da manhã, tudo de 
acordo com o alto padrão de quali-
dade que o nome carrega. Ampla e 
descontraída, o lugar perfeito para 
um café da manhã!
This traditional São Paulo bakery has 
been offering breads, cakes, pies, pas-
tries and beautiful breakfast baskets 
since 1990, all of the highest quality. 
Spacious and relaxed, the perfect place 
for breakfast!
q R. Tabapuã, 1655
l santaetienne.com.br

COFFEE LOUNGE 
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l A DORA ADORA
Já pensou em poder desfrutar dos me-
lhores e mais tradicionais doces – de 
cookies a pães de mel passando por bri-
gadeiros e ganaches – em variações sau-
dáveis e low-carb? Aqui é possível: doces 
tradicionais porém adaptados para die-
tas sugar-free, sem glúten, sem lactose e 
até mesmo veganas!
Have you ever considered enjoying the 
best traditional sweets and pastries – 
from cookies to honey cake to brigadeiros 
and ganaches – in healthy low-carb ver-
sions? Here it can be done - traditional 
sweets adapted for sugar-free diets, glu-
ten-free, lactose-free and even vegan!
q Av. Dr. Cardoso de Melo, 733 
l adoraadora.com

DOCERIAS / CONFECTIONERIES

l DONA DOCEIRA
Doces refinados sob encomenda ou 
para consumo imediato na casa. Seus 
bolos, biscoitos e docinhos são deli-
cados e preparados com ingredientes 
selecionados, além da apresentação 
em lindas embalagens florais. Uma 
confeitaria requintada e sofisticada 
para celebrar os momentos festivos!
Sophisticated cakes and sweets to take 
away or to eat at once! Your delicate 
cakes, cookies and sweets are prepared 
with select ingredients, and presented in 
beautiful floral packaging. An exquisite 
and sophisticated confectionery to cele-
brate festive moments!
q R. Tabapuã, 838 - casa 6
X @donadoceira

DONA DOCEIRA
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DOCERIAS / CONFECTIONERIES

l OFNER
Esta unidade da clássica doceria e 
café paulista exala charme e sofistica-
ção. O espaço é amplo e conta com 
uma charmosa varanda. Entre as op-
ções que oferece, seus doces são à 
prova de erros e os cafés igualmente 
caprichados, perfeitos para um mo-
mento de descontração no período 
da tarde. 
This site of the classic São Paulo pastry 
and coffee business offers charm and so-
phistication. The shop is spacious, with a 
charming terrace. Among its options, the 
sweets are perfect, and the coffees equally 
exquisite, just the thing for a relaxing mo-
ment in the afternoon.
q Av. 9 de Julho, 5623
l ofner.com.br

DOCERIAS / CONFECTIONERIES

l PETIT BRÛLÉE
O tradicional creme brûlée prepara-
do à perfeição! A casa conta ainda 
com bolos saborosos e primorosa-
mente preparados. Para festas e oca-
siões especiais, seus bolos são obras 
de arte, decorados com temáticas flo-
rais de forma delicada e nada óbvia! 
Uma opção pra lá de refinada!
The traditional creme brûlée is prepared to 
perfection! The house also offers tasty and 
exquisitely prepared cakes. For parties and 
special occasions, their cakes are works of 
art, subtly and delicately decorated with 
floral themes. An option beyond refined!
q R. Bandeira Paulista, 1243
X @petitbrulee

DOCERIAS / CONFECTIONERIES

l CONFEITARIA DAMA
Patisserie artesanal e sofisticada. 
Bolos, tortas, éclairs e docinhos 
delicados e deliciosos. O cheese-
cake de pistache e o bolo à moda 
da casa, que leva raspas de massa 
folhada, são pedidas infalíveis! As 
opções de cesta de café da manhã 
são ótimas para presentear! 
Sophisticated patisserie with hand-made 
products. Delicately delicious pastries, 
pies, éclairs and sweets. The pistachio 
cheesecake and the homemade cake, which 
includes puff pastry shavings, are must-
-have orders! The breakfast basket options 
also make great gifts!
q Shopping JK 
l confeitariadama.com.br

CONFEITARIA DAMA
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SORVETERIAS / ICE CREAM PARLOURS

l BACIO DI LATTE
A gelataria artesanal que vem con-
quistando a cidade há dez anos apre-
senta ampla variedade de sabores, 
além de opções sazonais. São utiliza-
dos apenas ingredientes de primeira 
linha, garantindo elevado padrão em 
todas as unidades. 
The artesanal ice cream shop, which has 
been a huge success in the city for ten years, 
has a wide variety of standard flavours, as 
well seasonal flavours. Only best-quality 
ingredients are used, ensuring the highest 
standard in all our units.
q R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 844
l baciodilatte.com.br

SORVETERIAS / ICE CREAM PARLOURS

l CUOR DI CREMA
Seguindo a tradição italiana, a casa tra-
balha exclusivamente com ingredien-
tes naturais e os aproveita ao máximo, 
usando o mínimo de açúcar para pro-
duzir seus sorvetes de alto padrão. Op-
ções veganas, sem açúcar e sem glúten 
também encontram espaço na varieda-
de sabores que oferecem.
In the Italian tradition, the business 
only uses natural ingredients and makes 
the most of them, using the least amount 
of sugar to produce its excellent ice cre-
ams. Vegan, sugar-free and gluten-free 
options are also available.
q R. Joaquim Floriano, 466 
(Brascan Century Open Mall) 
e no Shopping Vila Olímpia
l cuordicrema.com.brCUOR DI CREMA
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l CREMA GELATO ITALIANO
A clássica sorveteria que nos trans-
porta de volta à infância! A grande 
variedade de sabores e o ambiente 
descontraído convocam toda a famí-
lia para um momento lúdico sem, 
é claro, abrir mão da qualidade: os 
sorvetes da casa são preparados de 
acordo com receitas italianas e com 
excelentes ingredientes.
The classic ice cream shop taking us back 
to our childhoods! The wide variety of 
flavours and the relaxed atmosphere invi-
te the whole family to enjoy the moment, 
without any compromise on quality, of 
course: the house ice creams are prepared 
according to Italian recipes and with
excellent ingredients.
q R. Pedroso Alvarenga, 1079
X @cremagelatoitaliano

SORVETERIAS / ICE CREAM PARLOURS

l DAVVERO 
O verdadeiro gelato italiano. De 
preparo 100% artesanal, remonta a 
receitas familiares tradicionais, tra-
balhando com ingredientes frescos 
e de alta qualidade. Os sabores de 
tiramisu e doce de leite com flor de 
sal são um primor!
The real Italian gelato. Made entirely 
by hand, with traditional family reci-
pes, working with fresh, high-quality 
ingredients. The flavours of tiramisu 
and dulce de leche with fleur de sel are 
a delight!
q R. Pais de Araújo, 129
l davvero.com.br

SORVETERIAS / ICE CREAM PARLOURS

l LE BOTTEGHE 
DI LEONARDO
A sofisticada sorveteria fundada em 
Milão, na Itália, oferece apenas sor-
vetes artesanais e naturais. Combina 
elementos de suas raízes com in-
gredientes tipicamente brasileiros, 
como o sabor tapioca e cocco, que 
traz toda a cremosidade do gelato 
italiano e reproduz fielmente esse 
preparo tão querido à culinária tra-
dicional brasileira. 
The sophisticated ice cream parlour foun-
ded in Milan, Italy, offers only artesanal 
and natural ice cream. It combines this 
with typical Brazilian ingredients such as 
tapioca and coconut, using the creaminess 
of Italian gelato, and faithfully reproduces 
the treat so dear to Brazilian tradition.
q R. Bandeira Paulista, 387
l lebotteghedileonardo.com.br

LE BOTTEGHE DI LEONARDO Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



44

M VILA OLÍMPIA E ARREDORES > BARES > BARS 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

BAR DO JUAREZ

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



45

M VILA OLÍMPIA E ARREDORES > BARES > BARS 

BARES / BARS

l BAR ESPÍRITO SANTO
Um típico bar português, oferecendo 
pratos típicos de alta qualidade e lançan-
do mãos de ingredientes de primeira. 
Na atmosfera descontraída, nada como 
um bom bolinho de bacalhau ou até 
mesmo um polvo à lagareira acompa-
nhados  de um chopinho bem gelado! 
A typical Portuguese bar, offering tradi-
tional high quality dishes using top-not-
ch ingredients. In a relaxed atmosphere, 
there’s nothing like a good codfish cake or 
even an octopus à lagareira accompanied 
by a very cold draft beer!
q Av. Horácio Lafer, 634 
l barespiritosanto.com.br

BARES / BARS

l BOTEQUIM DO HUGO
É uma relíquia da região, aberto des-
de 1927! Antes um empório, mantém 
a proposta de ser um tradicional bo-
tequim, oferecendo todas as bebidas 
e petiscos clássicos desde 1986, quan-
do os netos do dono original, que dá 
nome à casa, assumiram o comando. 
Os pastéis e o buraco quente são pe-
didas sem erro!
It is a landmark of the region, opened in 
1927! Formerly a shop, since 1986 it has 
continued as a traditional bar offering 
classic cocktails and snacks, when the 
grandchildren of the original owner - for 
whom the establishment is named - took 
over. The deep-fried pastries and the sloppy 
joe are always good!
q R. Pedroso Alvarenga, 1014
l botequimdohugo.com.br

BARES / BARS

l BAR DO JUAREZ
O bar que agita a esquina da Atílio 
desde 2003 conta com dois andares 
e arte de Fábio Delduque, que retra-
ta paisagens paulistanas antigas. Um 
ótimo chopinho e petiscos tradicio-
nais, não tem erro para um happy 
hour tradicional!
The bar on the corner of Atílio since 
2003 has two floors and art by Fábio 
Delduque, who portrays old São Paulo 
landscapes. A great draft beer and tradi-
tional snacks are a guaranteed traditio-
nal happy hour!
q Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1164 
l bardojuarez.com.br

BAR ESPÍRITO SANTO
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l FEIRINHA BAR 
Jovem e descontraído, a proposta 
do espaço é pegar um drink e sentar 
em uma das cadeirinhas de praia à 
disposição para conversar e curtir. 
Bons drinks e street food porém 
com um toque especial e ingredien-
tes de primeira.
Young and relaxed, the space’s pro-
position is to grab a drink and relax 
in one of the beach chairs available to 
chat and to enjoy. Good cocktails and 
street food with that special touch and 
first-class ingredients.
q R. Cavazzola, 92
X @feirinhabar

BARES / BARS

l PORTO LUNA BAR
A charmosa esquina é alegre e bom-
ba nos finais de semana! O clima de 
praia se traduz na ampla carta de 
drinks que, além dos clássicos, conta 
com especiais da casa, todos muito 
equilibrados. Os pratinhos de acom-
panhamento também são saborosos e 
descontraídos, perfeitos para acom-
panhar a noitada!
This charming corner bar is lively and on 
weekends it’s pumping! The beach atmos-
phere is reflected in the large drink menu 
which has house specials as well as the 
classics, all well-made and nicely balan-
ced. The informal side dishes are also tasty, 
perfect to accompany the night!
q R. Min. Jesuíno Cardoso, 291
X @portolunabar

BARES / BARS

l SKY HALL BAR
O terraço mais badalado de São Paulo! 
O amplo rooftop agita as noites paulistas 
com os sets de DJs e shows ao vivo que 
a casa abriga. Bons drinks, todos prepa-
rados com muito primor, e comidinhas 
gostosas e finas para aplacar a fome ge-
rada pela curtição! O ambiente é jovem 
e propício para a paquera, uma ótima 
opção de vida noturna na região!
The hottest terrace in São Paulo! The large 
rooftop shakes up São Paulo’s nights with DJ 
sets and live shows hosted by the house. Good 
cocktails, all prepared with great care, and 
fine and delicious food to satisfy the hunger 
brought on by all the enjoyment! The envi-
ronment is young, good for flirting, and a 
great nightlife option in the neighbourhood!
q Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327
l skyhall.com.br

BARES / BARS

l VACA VÉIA
Típico boteco paulista, mas com charme 
todo especial! Aberto desde 2005, com 
ambiente descontraído e clima praiano, 
está sempre badalado e bem frequenta-
do. Perfeito para um happy hour com 
amigos regado a excelentes drinks e pe-
tisquinhos especiais!
Typical São Paulo bar, but with its own very 
special charm! Open since 2005, with a rela-
xed atmosphere and a beach vibe, it is always 
in fashion and well attended. Perfect for that 
happy hour with friends washed down with 
excellent cocktails and special snacks.
q R. Manuel Guedes, 199
l vacaveia.com.br
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l BANANA CAFÉ
O ambiente descontraído chama por uma 
despretensiosa reunião de amigos! Cafés, 
drinks e pratinhos sofisticados compõem o 
variado menu da casa, que, com muita ma-
deira e elementos tradicionais brasileiros, 
como o bambu, acolhe cada cliente em sua 
experiência individualizada.
The relaxed atmosphere is great for a simple 
gathering of friends! The varied menu consists 
of coffees, sophisticated cocktails, and full meals. 
The ambience, with lots of wood and traditional 
Brazilian elements such as bamboo, welcomes 
each customer for an individual experience.
q R. Jerônimo da Veiga, 198
l bananacafesp.com.br

CAFÉS / CAFES 

l COFFEE LOUNGE
Só delícias no charmoso café em estilo 
inglês! Fatias de bolo bem caprichadas, 
como um tradicional red velvet ou até 
mesmo o clássico bolinho de laranja 
que na casa ganha um toque especial, 
levando castanhas na massa. Tudo isso 
acompanhado de um espresso impecá-
vel ou outras opções de bebidas quenti-
nhas e cremosas.
Only delights in the charming English-style 
cafe! Well-prepared slices of cake, such as 
a traditional red velvet or even the classic 
orange cake that gets a special touch at the 
house, with chestnuts in the dough. All this 
accompanied by an impeccable espresso or 
other warm and creamy drinking options.
q Av. Dr. Cardoso de Melo, 1114 
l coffeelounge.com.br

CAFÉS / CAFES 

l THE COFFEE
Inspirado pela cultura japonesa, há 
minimalismo e perfeccionismo em 
cada café. A casa opera no esquema 
grab & go, perfeito para o cotidiano 
corrido da cidade. 
Inspired by Japanese culture, there is mi-
nimalism and perfectionism in every coffee 
served. The house operates as a take-away, 
perfect for the busy daily life of the city.
q R. Tabapuã, 932 
l thecoffee.jp

CAFÉS / CAFES 

l TUNDUM
Cafés, docinhos e salgados capri-
chados e cheios de personalidade! 
Misturas ousadas como suco de 
laranja + café ou chá de hibisco + 
suco já são novos clássicos da casa, 
pedidas imperdíveis!
Coffees, pastries and snacks full of perso-
nality! Bold combinations such as oran-
ge juice and coffee, or hibiscus tea and 
fruit juice are new house classics, not to 
be missed!
q R. João Cachoeira, 744 
l tundum.com.br
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MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l ALCAÇUZ
A fachada minimalista condiz com 
o estilo promovido pelas designers 
que há 38 anos vestem a mulher con-
temporânea. Modelagens atemporais 
e cores sóbrias perpassam todas as 
coleções da grife que é sinônimo de 
qualidade.
The minimalist facade matches the style 
promoted by designers who have for 38 
years dressed the contemporary woman. 
Timeless designs and sober colours perva-
de all the collections of a  brand that is 
synonymous with quality.
q R. Dr. Mário Ferraz, 515
l alcacuz.com.br

MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l BY NV
Fundada em 2009 pela blogueira Nati 
Vozza, a marca se destacou pela quali-
dade de suas peças e pelo foco atento 
nas tendências do momento. As carte-
las de cores das coleções são sempre 
ousadas, fato que mantém a marca 
sempre atual! Consagrada também 
pelas peças em couro, seu acabamen-
to é sempre de primeira.
Founded in 2009 by blogger Nati Voz-
za, the brand stands out for the quality 
of its pieces and the close attention to 
current trends. The colour palettes of 
the collections are always bold, a fact 
that keeps the brand current! Celebrated 
for its leather pieces as well, the finish 
is always top notch.
q Shopping JK Iguatemi
l bynv.com.br

MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l DRESS & GO
Aluguel de vestidos de festa assinados 
por grandes nomes como Lollitta, Lilli 
Sarty e até mesmo Balmain. Extrema-
mente cuidadosos, as peças são entre-
gues impecáveis e com a barra feita.
Party dress rental by big names like 
Lollitta, Lilli Sarty, even Balmain. 
With great care, the parts are delivered 
in an impeccable state and with adjust-
ments made.
q R. Santa Justina, 352
l dressandgo.com.br
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l HELENA MOTTIN
Há cinquenta anos, a multimarcas bus-
ca o que há de mais exclusivo quando 
o assunto é moda feminina. Merecem 
destaque os vestidos de festa, elegantes 
e fora da moda-festa óbvia.
For fifty years the multi-brand boutique has 
sought the most exclusive women’s fashion. 
The party dresses are out-of-the-ordinary, 
elegant, exceptional.
q R. Dr. Mário Ferraz, 571
X @helenamottinstore

MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l LE LIS BLANC
Consagrada marca na moda brasilei-
ra, há mais de trinta anos tem como 
proposta vestir a mulher em todos os 
momentos de sua vida. Seja na fina 
alfaiataria para uma moda mais vol-
tada ao trabalho, seja nos sofisticados 
looks de noite.
Dedicated to Brazilian fashion, for more 
than thirty years its proposition has been 
to dress women for every moment of their 
lives, be it fine tailoring for a work-orien-
ted setting, or sophisticated evening wear.
q Shopping JK Iguatemi
l lelis.com.br

M VILA OLÍMPIA E ARREDORES > MODA FEMININA > WOMEN’S FASHION

MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l SOUQ
A gostosa loja é uma viagem por si só! 
Com muitas estampas inspiradas por 
prints árabes e étnicos, os kaftans e 
as camisas têm acabamento incrível! 
Acessórios e objetos para compor a 
decoração da casa são igualmente 
exclusivos e cheios de personalidade. 
The trendy shop is a trip in itself! With 
prints inspired by Arab and ethnic the-
mes, kaftans and shirts have outstanding 
workmanship. Accessories and decorative 
objects for the home are equally exclusive 
and characterful.
q Shopping JK Iguatemi
l souqstore.com.br

MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l VINKE
Roupas minimalistas, confortáveis e 
versáteis que jogam com tonalidades 
sóbrias e estampas da moda. 
Minimalist, comfortable, versatile clo-
thes that play with sober tones and 
fashionable prints.
q R. Prof. Vahia de Abreu, 609
l vinkeco.com.br

LE LIS BLANC
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l l

l A DORA ADORA
Doces saudáveis e funcionais para di-
versas dietas, seja vegana ou low-carb, 
seja sem açúcar ou sem glúten. 
Healthy and functional sweets for a va-
riety of diets, whether vegan or low-carb, 
sugar free or gluten free.
q Av. Dr. Cardoso de Melo, 733 
l adoraadora.com

l HUB
Comida incrível, um achado na re-
gião! Dentro do Hotel Pullman, o 
menu pensado pelo chef Willian res-
salta a técnica de grelhar no forno a 
carvão. O polvo com legumes e purê 
de ervilha é impecável!
Amazing food, a real find in the nei-
ghbourhood! In the Pullman Hotel, the 
menu designed by chef Willian highlights 
the technique of grilling over charcoal. 
Octopus with vegetables and pea puree is 
outstanding!
q R. Olimpíadas, 205
l hubrestaurante.com

l ICI BRASSERIE
Inspirado nas brasseries francesas, 
pequenas cervejarias típicas, nesse 
espaço a bebida é tão importante 
quanto a comida!
Inspired by French brasseries and small 
breweries, here the drink is as important 
as the food!
q Shopping JK
l icibrasserie.com.br

l TRABUCA
Sempre badalado, o bar combina 
o melhor do estilo rústico com so-
fisticação. Drinks deliciosos, assim 
como os petiscos.
Always in fashion, the bar combines the 
best of country style with urban sophistica-
tion. Delicious cocktails as well as snacks.
q Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1444
l trabuca.com.br

Luiza Hoffmann é chef de cuisine, co-
municadora e consultora de gastronomia. 
Em breve a chef lançará um novo res-
taurante: o Atto. Inquieta e criativa, suas 
paixões de cozinhar e viajar promovem 
verdadeiros passeios pelo paladar. Andar 
pela Vila Olímpia para comer é um de seus 
passatempos preferidos, e ela nos convida 
a conhecer alguns points da região!
Luiza Hoffmann is a chef de cuisine, 
communicator, and gastronomy consul-
tant. She will soon be launching a new 
restaurant - Atto. Restlessly creative, her 
passions for cooking and for travel en-
courage true tours of the palate. Walking 
around Vila Olímpia to eat is one of her 
favourite pastimes, and she invites us to 
get to know some landmarks in the area!

LUIZA 
HOFFMANN
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l ÁGUA DE COCO
Moda praia criada pela estilista Lia-
na Thomaz que traduz o estilo tipi-
camente brasileiro de forma despo-
jada e elegante! Estampas tropicais, 
tecidos fluidos e modelos pensados 
para todos os corpos estão no cerne 
da marca. A loja conta também com 
lindas decorações para casa.
Beachwear created by stylist Liana Tho-
maz that interprets the characteristic 
Brazilian style in a laid-back and elegant 
way! Tropical prints, flowing fabrics and 
designs for every shape are the heart of the 
brand. The store also has beautiful deco-
rative objects.
q Shopping JK Iguatemi
l aguadecoco.com.br

MODA BEACHWEAR / BEACHWEAR

l TRACK&FIELD
Roupas e artigos esportivos para as 
mais variadas modalidades. A mar-
ca, que também conta com uma li-
nha de beachwear casual, tem como 
objetivo fazer do esporte parte do 
cotidiano, promovendo saúde e 
bem-estar com peças pensadas para 
a prática esportiva.
Clothing and sporting goods for a wide 
range of lifestyles. The brand, which 
also has a casual beachwear line, aims 
to make sporting activity a part of every-
day life, promoting health and well-being 
with pieces designed for taking part in 
various sports.
q Shopping Vila Olímpia
l tf.com.br

MODA BEACHWEAR / BEACHWEAR

l VIX
Biquínis sofisticados, estampas ex-
clusivas e acabamento impecável. 
A moda praia desenhada por Paula 
Hermanny se destaca por um belo cai-
mento, alta qualidade e sofisticação. 
Sophisticated bikinis, with exclusi-
ve prints and impeccable finish. The 
swimwear designed by Paula Hermanny 
stands out for its beautiful fit, high quali-
ty, and sophistication.
q Shopping JK Iguatemi
l vixbrasil.com
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MODA ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

l ALEXANDRE BIRMAN
O renomado designer de sapatos assi-
na agora sua marca própria. O jeito de 
boutique francesa da loja dispõe sapa-
tos para ocasiões variadas, de elegantes 
saltos a sapatos práticos para o cotidia-
no, produzidos com materiais de pri-
meira e acabamento impecável.
The renowned shoe designer has laun-
ched his own brand. The French á la 
mode style of the boutique offers fashio-
nable shoes for a variety of occasions, 
from high heels to practical everyday 
shoes, produced with premium materials 
and a perfect finish.
q Shopping JK Iguatemi
l alexandrebirman.com.br

MODA ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

l ESCUDERO & CO
Famosa pelas belíssimas bolsas de de-
sign único, atemporal e confecciona-
das à mão, a marca conta agora com 
uma linha de sapatos que segue o mes-
mo altíssimo padrão de qualidade. A 
responsabilidade se expressa pelo cui-
dado que vai da origem do couro uti-
lizado ao acompanhamento de perto 
de toda a cadeia de produção de cada 
peça produzida pela marca.
Famous for beautiful, timeless and unique 
handbags made by hand, the brand now bo-
asts a line of shoes made in the same way. 
The brand takes great care during the whole 
process, from the sourcing of the leather to 
the production and finish of each piece.
q R. Adolfo Tabacow, 260
l escuderoonline.com.br

MODA ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

l LUIZA BARCELOS
Sapatos inspirados em materiais bra-
sileiros e que lançam mão de designs 
modernos e atemporais. As bolsas 
também são lindas, com ampla varie-
dade de cores e texturas. 
Shoes inspired by Brazilian materials 
using modern and timeless designs. The 
handbags are also beautiful, with a wide 
variety of colors and textures.
q Shopping JK Iguatemi
l luizabarcelos.com.br

ESCUDERO & CO
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MODA ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

l MR. CAT
Sapatos femininos e masculinos e 
bolsas charmosas e confortáveis. Em 
couro 100% natural e com elementos 
como corda, elástico e fivela, suas pe-
ças exibem um toque rústico.
Men’s and women’s shoes, and relaxed and 
charming bags. 100% natural leather, 
also including elements like rope, buckles 
and elastic, his pieces have a rustic touch.
q Shopping JK Iguatemi
l mrcat.com.br

MODA ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

l PAULA FERBER
Sapatos feitos à mão a partir de ma-
térias-primas nada óbvias, como o  
neoprene e a lycra. Seus modelos 
abraçam os pés e são perfeitos para 
todas as estações.
Handmade shoes from unusual raw ma-
terials like neoprene and lycra. Their 
designs hug the feet and are perfect in 
every season.
q Shopping JK Iguatemi
l paulaferber.com

MODA ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

l PAULA TORRES
Sapatos exclusivos e feitos à mão, de 
acabamento impecável e cujo pro-
cesso de produção é acompanhado 
de perto. As coleções são atemporais 
e seus mocassins já se tornaram um 
clássico contemporâneo!
Exclusive hand-made shoes, with impec-
cable finish, whose production process is 
closely monitored. The collections are time-
less – the moccasins are already a contem-
porary classic!
q Shopping JK Iguatemi
l paulatorres.com.br

MODA ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

l RIMOWA
Malas duráveis, resistentes e com de-
sign elegante e prático. A marca de 
bagagens conta também com uma li-
nha de bolsas e mochilas arrojadas e 
estilosas para o dia a dia.
Durable, resistant bags with an elegant 
and practical design. The luggage brand 
also has a line of bold handbags and stylish 
backpacks for everyday life.
q Shopping JK Iguatemi
l rimowa.com.br

RIMOWA
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l A FORNADA
Padaria artesanal e orgânica; todos os 
pães da casa são de fermentação natural. 
Bakery offering handmade organic bre-
ad, all made with natural fermentation.
q R. Dr. Renato Paes de Barros, 365
l afornadapadaria.com.br

l BAR ESPÍRITO SANTO
O point da região para happy hour de 
quinta e sexta! Entre os pratos, a reco-
mendação da Ju é o polvo à lagareira.
The neighbourhod’s place for happy 
hour on a Thursday and Friday! From 
the food menu, Ju’s recommendation is 
polvo à lagareira.
q Av. Horácio Lafer, 634
l barespiritosanto.com.br

Juliana Barbeiro é sócia e relações-públi-
cas da Kols Pr, uma agência de relaciona-
mento e planejamento estratégico voltada 
para criar experiências personalizadas. 
Moradora da região, Ju separou algumas de 
suas melhores dicas para compartilhar!
Juliana Barbeiro is a partner and public 
relations expert from Kols Pr, a relationship 
and strategic planning agency focused on 
creating personalized experiences. A local 
resident, Ju highlights and shares some of 
her best tips!

l SALU
Saladas frescas, wraps e sucos prepa-
rados apenas com ingredientes oriun-
dos de pequenos produtores locais.
Fresh salads, wraps and juices, prepa-
red only with ingredients from small 
local producers.
q R. Tabapuã, 1446
l comasalu.com.br

l ESPAÇO VOLPI
Clínica voltada à promoção de bem-
-estar oferece nutrologia, nutrição, 
dermatologia e conta com tratamen-
tos estéticos e corporais. Ju sugere os 
cuidados da dermatologista e sócia 
Calu Franco, de quem é cliente há 
muitos anos!
Clinic dedicated to the promotion of 
well-being, offering expert nutritionists, 
dermatologists, and aesthetic and body 
treatments. Ju suggests the care of der-
matologist and partner Calu Franco, she 
has been a client for many years!
q R. Groenlândia, 390
l espacovolpi.com.br

l PADED
A marca de roupas femininas aposta 
em muitas cores, estilo descolado e 
moderno, sem abrir mão da elegância.
The women’s clothing brand relies on a 
colourful, relaxed modern style, without 
sacrificing elegance.
q R. Dr. Sampaio Ferraz, 39
l paded.com.br

JU 
BARBEIRO
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KIDS / KIDS FASHION

l ATELIÊ FABIANA PETRONI
A estilista sempre se viu rodeada por te-
cidos e pela alta costura, o que a moti-
vou a dar continuidade ao legado fami-
liar e criar modelos personalizados de 
moda festa infantil. Unindo conforto e 
graciosidade, conta também com uma 
linha prêt-à-porter de 0 a 15 anos.
The stylist has always been surrounded by 
fabrics and by haute couture, which moti-
vated her to continue the family legacy and 
create individual designs for children’s par-
ty fashions. Combining grace with comfort, 
she also has a ready-to-wear line for chil-
dren from birth to 15 years of age.
q R. Jacques Félix, 714
l fabianapetroni.com.br

KIDS / KIDS FASHION

l GREEN
Recém-inaugurada na região, a marca 
idealizada pela pediatra Marcia Mis-
sako em 1985 tem como objetivo criar 
roupas para bebês e crianças cuidado-
samente pensadas para atender às de-
mandas da maternidade, com muito 
estilo e personalidade. 
Newly opened here, the brand laun-
ched by paediatrician Marcia Mis-
sako in 1985 aims to create clothes 
for babies and children which are ca-
refully designed to meet the demands 
of motherhood, with heaps of style 
and personality. 
q R. Dr. Mário Ferraz, 507
l lojagreen.com.br
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KIDS / KIDS FASHION

l LUDIQUE ET BADIN
A loja, que parece uma boutique saída 
de um conto de fadas, oferece ampla se-
leção de sapatos infantis, que vão de ta-
manhos para recém-nascidos a adultos.
The store, looking like a boutique out of a 
fairy tale, offers a wide selection of children’s 
shoes, ranging from new-born to adult sizes.
q Shopping JK Iguatemi
l ludiqueetbadin.com.br

KIDS / KIDS FASHION

l TOYOCA
Muita madeira e muitas cores em 
brinquedos educativos. A charmosa 
loja apresenta o que há de melhor 
para o desenvolvimento lúdico e cog-
nitivo das crianças.
Lots of wood and lots of colours in edu-
cational toys. The charming store features
what’s best for the playful cognitive develo-
pment of children.
q R. Prof. Vahia de Abreu, 728
l toyoca.com.br

KIDS / KIDS FASHION

l UAUÁ
Enxoval e decoração de quarto para be-
bês e crianças cheios de personalidade, 
cores e elementos fora do comum!
Layette and bedroom decoration for babies 
and children, full of personality, colour 
and extraordinary elements!
q R. Prof. Vahia de Abreu, 467
l uauababy.com.br

KIDS / KIDS FASHION

l UM MAIS UM
Roupa infantojuvenil plugada nas 
mais recentes tendências da moda. 
Tecidos com tecnologia, estampas 
exclusivas e acabamento diferenciado 
estão entre as apostas da marca. 
Children’s clothing that’s up with the 
latest fashion trends. High-tech fabri-
cs, exclusive prints, and an individu-
al finish are among the trademarks of 
the brand.
q R. Dr. Mário Ferraz, 527
l ummaisum.com.br
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l AVATIM
Aromas e afetos. O clima charmoso e 
rústico da loja se traduz em fragrân-
cias, tanto para a casa quanto para o 
corpo. Perfumes, hidratantes, sabo-
netes e aromatizadores de ambientes 
inspirados na natureza brasileira.
Affecting aromas. The store’s char-
ming rustic atmosphere translates into 
fragrances, both for the house and for 
the body. Perfumes, moisturizers, soaps 
and air fresheners inspired by Brazi-
lian nature.
q R. João Cachoeira, 578
l avatim.com.br

BELEZA / BEAUTY

l GRANADO
Fundada em 1870, a mais tradicio-
nal perfumaria nacional explora fra-
grâncias e sensações da flora nativa 
brasileira. Todos os seus produtos são 
veganos e prestam uma verdadeira 
homenagem a nossa cultura. A linha 
infantil também é uma ótima frente 
da marca, cuidadosamente desenvol-
vida sem ingredientes nocivos para a 
delicada pele do bebê.
Founded in 1870, this most traditional 
Brazilian perfumier explores the fra-
grances and sensations of Brazil’s native 
flora. All our products are vegan and 
pay tribute to our culture. The children’s 
line is also great, carefully developed 
with ingredients that will not harm ba-
by’s delicate skin.
q Shopping Vila Olímpia
l granado.com.br

BELEZA / BEAUTY

l JACQUES JANINE
Pioneiros no mercado de beleza 
nacional, seus salões contam com 
profissionais bem treinados e atendi-
mento de primeira. Coloração, corte, 
maquiagem e demais procedimentos 
estéticos com confiança e alto padrão 
de qualidade.
Pioneers in the national beauty market, 
their salons have good, trained professio-
nals, and first-rate service. Colouring, 
cutting, makeup and other beauty treat-
ments of the highest standard.
q R. Bandeira Paulista, 716 
e Shopping Vila Olímpia
l jacquesjanine.com.br
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BELEZA / BEAUTY

l L’OFFICIEL
Desde a década de 1950 promove 
bem-estar e beleza com sua equipe 
de profi ssionais e serviços impecáveis! 
Não por acaso é considerado um dos 
melhores salões da cidade e uma op-
ção supersofi sticada para a realização 
do Dia da Noiva!
It has promoted well-being and beauty 
since the 1950s, with its team of professio-
nals and with impeccable service! It’s no 
accident that it is considered one of the best 
salons in the city, and a super-sophisticated 
option for the big day, the Day of the Bride!
q R. Dr. Mário Ferraz, 545
l loffi  ciel.com.br

BELEZA / BEAUTY

l L’OCCITANE
Levando a arte de viver no sul da 
França por onde passa! Misturando-se 
às raízes brasileiras, perfumes, loções, 
hidratantes e tudo para um banho 
digno de princesa!
Take the art of living in the south of Fran-
ce wherever you go! Combining with Bra-
zilian elements its perfumes, lotions, mois-
turizers and everything needed to create a 
bath worthy of a princess!
q Shopping Vila Olímpia
l loccitaneaubresil.com

BELEZA / BEAUTY

l SALÃO RICARDO CASSOLARI
Há mais de trinta anos é o nome por trás 
dos cabelos de diversas fi guras da mídia. 
Com arquitetura moderna, o salão ofe-
rece conforto a seus clientes.
For more than thirty years this has been the 
name behind the hair of many famous media 
names. The salon offers its customers modern 
service, in a comfortable, up-to-date setting. 
q R. Araçari, 174 
X @salaoricardocassolari

BELEZA / BEAUTY

l THE BODY SHOP
A marca de cosméticos inglesa que 
desde cedo encampou a bandeira da 
beleza livre de ingredientes artifi ciais. 
Cuidados para o rosto, corpo e cabe-
los com fragrâncias suaves e ingre-
dientes naturais.
The British cosmetics brand that, from the 
earliest days, embraced the idea of beauty 
products free of artifi cial elements. Face, 
body and hair care with gentle fragrances 
and natural ingredients.
q Shopping JK
l thebodyshop.com.br
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CASA / HOME

l DELL ANNO
Uma das mais tradicionais marcas 
quando o assunto é ambientes pla-
nejados. Projetos exclusivos e maté-
ria-prima de primeira linha estão en-
tre os diferenciais de suas coleções. 
One of the most established brands 
when it comes to designed environ-
ments. Exclusive designs and best qua-
lity raw materials are the signatures of 
its collections.
q Av. República do Líbano, 1707
l dellanno.com.br

CASA / HOME

l DIVINO ESPAÇO
Tudo de muito bom gosto para uma 
belíssima mesa posta! Em estilo 
mais rústico ou mais delicado, a loja 
atende às preferências com belíssi-
mas opções para decorar sua mesa 
e casa.
Everything in the best taste for a beau-
tiful table setting! In a delicate or in 
a more rustic style, the store caters to 
your preferences with beautiful options 
to decorate home and table.
q Al. Jauaperi, 45
l divinoespaco.com.br

CASA / HOME

l ROSA DOS VENTOS
Louças para compor uma bela mesa 
e itens de decoração delicados feitos 
de cerâmica, com mão de obra 100% 
artesanal. Charme e personalidade na 
medida certa para sua casa!
Crockery to create a beautiful table, and 
delicate ceramic decorative items, with 
100% handcrafted workmanship. With 
charm and personality, just right for 
your home!
q R. Prof. Vahia de Abreu, 491
l rosadosventosporcelanas.com.br

CASA / HOME

l ZARA HOME
Variadas opções de decoração, cama, 
mesa e banho. Às estampas exclusi-
vas da marca se somam os detalhes 
perfeitos para vestir sua casa, como 
porta-joias e porta-retratos cheios de 
personalidade.
A range of decor options for bed, table, and 
bath. The brand’s exclusive prints are com-
plemented by items such as jewellery boxes 
and characterful picture frames, perfect to 
dress up your home!
q Shopping JK Iguatemi
l zarahome.com/br
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LOJAS VARIADAS / OTHER SHOPS

l BEE SCOOTERS
As charmosas motos, seguindo o estilo 
das scooters retrôs italianas, vêm con-
quistando as ruas de São Paulo em sua 
versão modernizada! Os modelos são 
customizáveis, elétricos e compactos. 
Uma opção charmosa e ecofriendly 
para se locomover!
Taking their cue from the retro style of Ita-
lian scooters, these charming motorcycles 
are dominating the streets of São Paulo with 
their modern version! Designs are electric, 
compact, and customizable. A charming 
and eco-friendly way to get around!
q Av. Divino Salvador, 320
l mundobee.com

LOJAS VARIADAS / OTHER SHOPS

l JUST RUN CLUB
Aos moldes dos clubes de spinning 
que viraram febre na cidade, o Just 
Run tem proposta semelhante: em 
uma sala escura com esteiras distri-
buídas, a música alta e animada dá o 
tom, promovendo treinos de alta in-
tensidade divertidos!
Cast in the same mould as the spinning 
clubs which are a hit in São Paulo, Just 
Run has asimilar proposition - in a dark 
room with lots of mats, loud and lively mu-
sic sets the tone, encouraging high-intensity 
training fun!
q R. Fiandeiras, 837
l justrunclub.com
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l LIVRARIA DA VILA
Uma das mais consagradas redes de 
livrarias do país agora também no 
Shopping JK Iguatemi. Com uma 
curadoria afinada, os melhores títulos 
estão por lá!
One of the most well-known bookstore 
chains in the country, now also at Sho-
pping JK Iguatemi. With a finely-tuned 
selection, the best titles are there!
q Shopping JK Iguatemi
l livrariadavila.com.br

LOJAS VARIADAS / OTHER SHOPS

l ROYAL BOOK
Na charmosa papelaria encontram-se 
diversas opções de materiais para ar-
tesanatos e crafts variados, cadernos 
com artes exclusivas e uma encantado-
ra seleção de carimbos. Há ainda uma 
rica seção de livros infantojuvenis. 
In this lovely stationer’s, there are 
many kinds of materials for various 
arts and crafts, notebooks with exclusi-
ve prints, and a charming selection of 
stamps. There is also a rich children’s 
books section.
q R. Prof. Vahia de Abreu, 380
l royalbook.com.br

LOJAS VARIADAS / OTHER SHOPS

l VÉLO48 BIKES & COFFEE
Que tal realizar aqueles reparos ne-
cessários na bike enquanto toma um 
delicioso café? Essa é a proposta da 
casa, que oferece um menu repleto 
de opções saudáveis e saborosas e 
também serviços de oficina para bi-
kes, além de uma loja completa de 
itens de ciclismo com as melhores 
marcas do nicho.
How about having those necessary repairs 
to the bike done while having a delicious 
coffee? This is the offer of the shop, which 
boasts a full menu of healthy and tasty op-
tions, as well as bike workshop services, and 
a complete cycling shop with the best brands 
in the market.
q R. Amauri, 311
l velo48.cc
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l SHOPPING VILA OLÍMPIA
O típico shopping paulista! Ampla 
variedade de lojas, cinema, e nomes 
de qualidade quando o assunto é gas-
tronomia, com restaurantes como o 
Abbraccio e o Hakka.
The typical São Paulo mall! A wide varie-
ty of stores, a cinema, and quality names 
when it comes to gastronomy, with restau-
rants like Abbraccio and Hakka.
q R. Olimpíadas, 360
l shoppingvilaolimpia.com.br

No coração do centro financeiro de São 
Paulo, lojas de grifes internacionais con-
sagradas como Balenciaga, Burberry, 
Chanel, Dolce & Gabbana, Prada, Missoni, 
entre outras, dividem espaço pelos corre-
dores da área de mais de 60 mil m2 distri-
buídos em quatro pavimentos. O luxuoso 
shopping abriga o cinema Cinépolis, com 
direito a sala VIP e suas mordomias, como 
as confortáveis poltronas e serviço à la car-
te, além do Teatro Santander, com progra-
mação cuidadosamente selecionada para 
mais de mil assentos. A parte gastronômi-
ca do complexo é um capítulo especial! O 
shopping conta com unidades de consa-
grados restaurantes como Astor, Ritz, Le 
Manjue e novidades como o Kitchin, alta e 
refinada gastronomia japonesa.

In the heart of São Paulo’s financial cen-
tre, renowned international brand stores 
such as Balenciaga, Burberry, Chanel, 
Dolce & Gabbana, Prada, and Missoni, 
among others, rub shoulders along the 
arcades of more than 60,000 square me-
tres over four floors. The luxurious mall 
houses the Cinépolis cinema, with access 
to a VIP room and all the perks, such 
as comfortable armchairs and à la carte 
service, as well as the Teatro Santander, 
with more than a thousand seats and a 
carefully selected program. The gastro-
nomic area of the complex is a special 
chapter! The mall has sites of renowned 
restaurants such as Astor, Ritz, Le Man-
jue, and novelties like Kitchin, refined 
Japanese haute cuisine.
q Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041
l iguatemi.com.br/jkiguatemi

SHOPPING JK IGUATEMI 
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HELENA’S TIPS

DICAS DA HELENA

Helena is a regular user of the park: she 
runs, rides a bike, practices yoga, and 
goes to the excellent museums, of course, 
since art is her passion. She worked in 
the area for many years, at Daslu Ho-
mem, and has lived and breathed the 
park since she was a child, when she 
loved to visit the Planetarium.

Helena é usuária assídua do parque: cor-
re, anda de bike, pratica yoga, além de, é 
claro, frequentar os deliciosos museus, já 
que arte é sua paixão. Trabalhou por mui-
tos anos nos arredores, na Daslu Homem, 
e vive e respira o parque desde criança, 
quando adorava visitar o Planetário.

l ARTIZ
A loja do projeto Artesol, funda-
do por Ruth Cardoso em 1998 e 
cujo objetivo é mapear e articular 
a cadeia de produção do artesanato 
cultural brasileiro, capacitando arte-
sões de diferentes regiões do país e 
fortalecendo a arte nacional ao co-
mercializar peças únicas.
The store of the Artesol project, founded in 
1998 by Ruth Cardoso, whose objective is 
to map and document the production chain 
of Brazilian cultural handicrafts, training 
artesans from different regions of the cou-
ntry, and strengthening national art by 
selling unique pieces.
q Shopping JK
X @artiz.oficial

HELENA MONTANARINI
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l VANESSA MONTORO
Peças finas e delicadas feitas de cro-
chê de seda. Vanessa desenha as pe-
ças e utiliza a técnica de crochê que 
aprendeu com sua avó. Moda ética, 
sofisticada e artesanal. É necessário 
agendar a visita.
Fine and delicate pieces made from silk cro-
chet. Vanessa designs the pieces and uses 
the crochet technique she learnt from her 
grandmother. Ethical, sophisticated, han-
dcrafted fashion. You need to book to visit.
q R. Conselheiro Torres Homem, 129
l vanessamontoro.com

l MESTIÇO
Deliciosa cozinha contemporânea 
que mistura especialidades tailande-
sas a preparos tipicamente baianos, 
terra da chef Ina de Abreu. 
Delicious contemporary cuisine that mi-
xes Thai specialties and typically Bahian 
dishes, home of chef Ina de Abreu.
q R. Jacques Félix, 696
l mestico.com.br

l HEALTHY BITES
A doceria é especializada em doces 
saudáveis e low carb. Opções maravi-
lhosas para adoçar o paladar sem sair 
da linha!
The bakery specializes in healthy and low-
-carb sweets. Wonderful options to sweeten 
the taste buds without getting out of shape!
q R. Clodomiro Amazonas, 1158
l healthybites.com.br

l VIVEIRO 
MANEQUINHO LOPES
Localizado no Parque Ibirapuera, o 
viveiro histórico conta um acervo de 
mais de 200 espécies de plantas, várias 
ornamentais, promovendo a preserva-
ção de espécies da flora ameaçadas. 
Com a disponibilidade de levar algu-
mas das preciosas mudas para casa, o 
delicioso espaço, que conta com dez 
estufas, oferece ainda visitas monitora-
das nas férias escolares.
Located inside Ibirapuera Park, the 
historic nursery has a collection of over 
200 plant species – including ornamen-
tal varieties - promoting the preservation 
of endangered species of flora. With the 
ability to take some of the precious see-
dlings home, the delightful space, which 
has ten greenhouses, also offers super-
vised visits during the school holidays..
q Portão 7A Parque Ibirapuera
Av. Quarto Centenário, 1288
l parqueibirapuera.org
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IBIRAPUERA

O maior parque da cidade é um refúgio verde em 
meio ao caos urbano. São 158 hectares de verde 
que respira cultura, lazer e bem-estar, onde to-
das as práticas esportivas são bem-vindas. Nas 
dependências do parque encontram-se vários 
museus consagrados da cidade, cuja arquitetura 
é assinada por ninguém menos que Oscar Nie-
meyer. Ao final da passarela Ciccillo Matarazzo, 
surge o MAC (Museu de Arte Contemporânea), 
um dos museus paulistas de acervo mais robusto, 
com artistas como Tarsila do Amaral em seu ca-
tálogo. O museu tem um belo terraço com vista 
para o parque e conta ainda com o restaurante 
Vista, perfeito para arrematar o passeio com 
boa gastronomia brasileira. Já o MAM (Museu 
de Arte Moderna) fica próximo ao portão 3 e 
dispõe de duas amplas salas onde figuram expo-
sições rotativas. 

O Museu Afro Brasil, importante centro de 
memória e resistência da cultura afro-brasi-
leira, abriga objetos e obras de arte oriundas 
de nossas raízes africanas. Em uma constru-
ção suspensa típica como as encontradas em 
Kyoto, o Pavilhão Japonês reúne objetos 
e elementos trazidos do Japão e propor-
ciona um agradável passeio por seu jardim 
ornamental, que possui, inclusive, um lago 
de carpas. Obra arquitetônica de Niemeyer, 
cuja grandiosa onda vermelha é de autoria 
de Tomie Ohtake, o recuperado Auditório 
Ibirapuera apresenta espetáculos musicais, 
uma experiência única ver o fundo do palco 
envidraçado que dá para o parque! De cara 
nova devido às concessões privadas, o par-
que também reúne agora um quiosque da 
sorveteria Bacio di Latte, uma padaria PÃO, 
de pães artesanais, e uma unidade do Madu-
reira Sucos. Ibira cada vez mais se tornando 
um passeio completo com a cara de SP!
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IBIRAPUERA

The city’s largest park is a green haven amid 
the urban chaos. There are 158 hectares of 
greenery that breathe culture, leisure and 
well-being, where all sports are welcome. In 
the grounds of the park are several renowned 
city museums, whose architecture is by none 
other than Oscar Niemeyer. At the end of 
the Ciccillo Matarazzo walkway, the MAC 
(Contemporary Art Museum) appears, with 
one of the strongest museum collections in 
São Paulo, including artists such as Tarsila 
do Amaral in its catalogue. The museum has 
a beautiful terrace overlooking the park as 
well as the Vista restaurant, perfect for rou-
nding off your visit with good Brazilian cui-
sine. The MAM (Modern Art Museum) is 
located near gate 3 and has two large rooms 
with changing exhibitions. The Museu Afro 

PLANETÁRIO
Com reabertura no último dia 4 de se-
tembro, o Planetário, inaugurado em 
1957 e o primeiro do Brasil, contará 
com três grandes atrações em cartaz 
no esquema fulldome e de autoria de 
Theofanis Matsopoulos, artista consi-
derado o Spielberg das projeções. 
Reopening on the 4th of September, the 
Planetarium which was the first in Bra-
zil, inaugurated in 1957, will feature 
three major attractions on display in the 
full dome structure, created by Theofanis 
Matsopoulos, considered the Spielberg of 
projection art. 

Brasil, an important centre for the herita-
ge and resistance of Afro-Brazilian culture, 
houses objects and works of art from our 
African roots. In a characteristic suspended 
construction like those found in Kyoto, the  
Japanese Pavilion brings together objects 
and elements from Japan and provides a ple-
asant walk through its ornamental garden, 
which even has a koi pond. Architecture by 
Niemeyer, whose grandiose red wave is de-
signed by Tomie Ohtake, is at the restored 
Ibirapuera Auditorium, which presents 
musical shows – it’s a unique experience to 
see the back of the glass stage which overlooks 
the park! With a new look due to private con-
cessions, the park now also houses a Bacio di 
Latte ice cream shop, a PÃO bakery, with ar-
tesanal breads, and a Madureira Sucos unit. 
Ibira is increasingly becoming a complete 
sampling of the delights of SP!
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l PARQUE DO POVO
Localizado ao lado do Shopping JK Igua-
temi, o parque é perfeito para desenvol-
ver atividades esportivas e também para 
passear com o cãozinho. São 130 mil 
m2 que abrangem um complexo de três 
quadras poliesportivas, além de ampla 
área verde. O espaço apresenta ainda 
arte a céu aberto, com grafites e pinturas 
de artistas como Guilherme Kramer e 
Giuliano Alemão.

Located next to the JK Iguatemi Sho-
pping Mall, the park is perfect for spor-
ting activities and for walking the dog. 
It’s an area of 130,000 square metres, 
with three multi-sport courts as well as a 
large green area. The space also features 
open-air art, with graffiti and paintings 
by artists such as Guilherme Kramer and 
Giuliano Alemão.
q Av. Henrique Chamma, 420
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l FUNDAÇÃO STICKEL
Transformação social a partir da arte 
-- os cursos, oficinas e exposições que 
ocorrem na fundação dão continuida-
de ao Grêmio Diederichsen, que se de-
dicava ao cuidado de famílias carentes.
Social transformation through art - cour-
ses, workshops and exhibitions take place 
at the foundation, continuing the work 
by the Diederichsen Guild of caring for 
needy families.
q R. Nova Cidade, 193
l fundacaostickel.org.br

GALERIAS DE ARTE / ART GALLERIES

l GALERIA MARÍLIA RAZUK
Fundada em 1992, a galeria nasceu 
com a proposta de divulgar a arte 
contemporânea. Artistas de gerações 
distintas são selecionados por curado-
res convidados.
Established in 1992, the gallery was fou-
nded to promote contemporary art. Artists 
from across the generations are selected by 
guest curators.
q R. Jerônimo da Veiga, 131
l galeriamariliarazuk.com.br

GALERIAS DE ARTE / ART GALLERIES

l GALERIA 
PINTURA BRASILEIRA
Dedicada à arte nacional e com cura-
doria do marchand Marcelo Rodri-
gues Barbosa, a galeria conta tam-
bém com o apoio de vários artistas 
para afinar seu acervo e possui uma 
equipe de especialistas altamente 
preparados para analisar e atestar a 
autenticidade das obras de arte.
Dedicated to Brazilian art and curated 
by art dealer Marcelo Rodrigues Barbo-
sa, the gallery also has the support of 
a number of artists to refine its collec-
tion, as well as a team of highly trained 
specialists to identify and authenticate 
works of art.
q R. Groenlândia, 530
l pinturabrasileira.com

GALERIAS DE ARTE / ART GALLERIES

l LUCIANA BRITO GALERIA
Luciana Brito foi uma das protago-
nistas na consolidação do mercado 
de arte nacional. Atualmente locali-
zada em uma bela casa tombada, a 
galeria se dedica também à preserva-
ção da herança deixada pela arquite-
tura modernista.
Luciana Brito was one of the protago-
nists in the consolidation of the national 
art market. Currently located in a beau-
tiful former private house, the gallery is 
also dedicated to the preservation of the 
heritage of modernist architecture.
q Av. 9 de Julho, 5162
l lucianabritogaleria.com.br
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VILA NOVA WALK
aQUADRA 

CAMINHADA 
aQUADRA VILA NOVA  
A Vila Nova Conceição abriga ruas arbori-
zadas em clima de sofisticação, com lojas e 
restaurantes elegantes, prontos para aten-
der a qualquer necessidade e desejo! Fize-
mos uma curadoria de um circuito à prova 
de erros para experienciar essa região que 
circunda o VO699.
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Vila Nova Conceição is a place of tree-
-lined streets, with a sophisticated atmos-
phere, of shops and elegant restaurants, 
ready to meet any need or satisfy any de-
sire! We have designed a fool-proof round 
trip to experience all that the region whi-
ch surrounds VO699 has to offer.
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l BANCA VILA 
NOVA CONCEIÇÃO
Jornais, revistas, doces e itens de 
tabacaria na charmosa e comple-
ta banquinha.
Newspapers, magazines, sweets, and to-
bacco at a charming and full-service stall.
q Pça. Pereira Coutinho

l CLAUDETE E DECA
Desde 1975 no mesmo endereço, 
a clássica loja apresenta uma fina 
curadoria de marcas exclusivas, 
em que figura, no amplo espaço 
de mais de seis salas, o melhor da 
moda nacional, além de um corner 
da Laura Marchi Joalheria.
At the same address since 1975, this 
classic store has a fine selection of ex-
clusive brands in six spacious rooms, 
which feature the best of Brazilian 
fashion, as well as a corner dedicated 
to Laura Marchi Joalheria.
q R. Jacques Félix, 223
l claudeteedeca.com.br

l LENNY NIEMEYER
Moda praia sofisticada e repleta de 
estampas exclusivas, inspiradas na 
flora brasileira, que traduz o lifesty-
le carioca com sofisticação.
Sophisticated beachwear with exclu-
sive prints inspired by Brazilian flo-
ra, which translates the Rio lifestyle 
with sophistication.
q R. Escobar Ortiz, 480 
l lennyniemeyer.com.br

l MARCOS PROENÇA 
CABELEIREIRO
Marcos Proença é um dos grandes no-
mes brasileiros quando o assunto é be-
leza. Responsável pelos cuidados e cor-
te de cabelos de famosas, o consagrado 
salão oferece também maquiagem e 
outros tratamentos estéticos. 
Marcos Proença is one of the great 
Brazilian names when it comes to be-
auty. Responsible for the haircare and 
hairstyles of some famous women, the 
renowned salon also offers makeup and 
other beauty treatments.
q R. João Lourenço, 250
l marcosproenca.com.br

LENNY NIEMEYER
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l STA. GEMMA 
FLORICULTURA
Arranjos lindos, coloridos e delicados 
sob comando de Maria Bernadeth 
Chiedde Vieira desde a década de 90. 
Perfeitos para presentear com sofisti-
cação, capricho e afeto!
Beautiful, colourful and delicate arrange-
ments under the direction of Maria Ber-
nadeth Chiedde Vieira since the 90’s. A 
perfect present with sophistication, whimsy 
and affection!
q R. João Lourenço, 488
l stagemma.com.br

l TROUSSEAU
Cama, mesa e banho de muito bom 
gosto e materiais de primeira linha, 
para vestir a casa com aconchego e 
conforto.
Tasteful bed linen, tableware and bath ac-
cessories of high-quality materials to deco-
rate the house with warmth and comfort.
q R. Escobar Ortiz, 482
l trousseau.com.br

RESTAURANTES VILA NOVA

RESTAURANTS VILA NOVA

l CASA CAFÉ E BISTRÔ 
IL BARISTA
Desde 2003 oferece os melhores 
cafés da cidade! Cafés selecionados 
e em preparos diversos impecáveis, 
sem contar os doces e pãezinhos 
para acompanhar a experiência. O 
affogato, que leva expresso e sorve-
te, é à prova de erros!
It has offered the best coffees in town 
since 2003! Carefully selected and pre-
pared coffees in all styles, not to mention 
the pastries and rolls to accompany the 
experience. The affogato, with  espresso 
and ice cream, is a guaranteed hit!
q R. do Consórcio, 191
X @ilbaristacafes

TROUSSEAU

CASA CAFÉ E BISTRÔ IL BARISTA
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l CONDESSA
Nascido em 2001 como um peque-
no café, o ambiente é uma profu-
são de cores e itens garimpados 
mundo afora pessoalmente pela 
chef e proprietária Shanti Nilaya. 
A gastronomia ofertada é também 
uma viagem, que transita entre o 
México, a Itália e a Ásia com muita 
qualidade e sabor.
Established in 2001 as a small café, 
the décor is a profusion of colours and 
items collected personally by the chef 
and owner Shanti Nilaya. The cuisine 
on offer is also a journey which travels 
between Mexico, Italy and Asia with 
great quality and flavour.
q R. Bueno Brandão, 66
l condessabistro.com.br

l ISABELA AKKARI CAFÉ
Doces finos e sofisticados: alfajores, 
cookies e brownies preparados com 
ingredientes de primeira e sabores 
que levam pistache e amêndoas, en-
tre outras nozes. Conta ainda com 
opções veganas e low carb.
Fine sophisticated pastries - alfajores, 
cookies & brownies made with quality 
ingredients, and flavours including pista-
chio and almond, and other nuts. It also 
has vegan and low-carb options.
q R. Comendador Miguel Calfat, 410
l isabelaakkari.com.br

ISABELA AKKARI CAFÉ

CONDESSA
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l KINOSHITA
Fundado no final da década de 70, 
preserva a memória da imigração japo-
nesa. Nele encontra-se a gastronomia 
Kappo, vertente mais sofisticada da 
culinária japonesa.
Founded in the late 70s, it commemorates 
the Japanese immigration to Brazil. It of-
fers a Kappo menu, the most sophisticated 
style of Japanese cuisine.
q R. Jacques Félix, 405
l restaurantekinoshita.com.br

l LE MANJUE CAFÉ
A unidade que acaba de completar 
dois anos oferece a gastronomia orgâ-
nica do chef Renato Caleffi. Opções 
de pratos, lanches e sobremesas sau-
dáveis e funcionais.
Established just over two years, it offers or-
ganic cuisine by chef Renato Caleffi. Heal-
thy and functional options for main meals, 
sandwiches, and desserts.
q R. Afonso Brás, 311
X @lemanjue

l MARIANA FRANCO 
JUNQUEIRA
Sob encomenda, doces que são 
os queridinhos dos famosos! 
Além de lindos, os bolos podem 
evidenciar temáticas as mais va-
riadas. Entre as deliciosas opções 
figuram sabores como pistache e 
frutas vermelhas.
To order, cakes and pastries which are 
the favourites of the famous! As well 
as being beautiful, the cakes exhibit 
great variety. Delicious options inclu-
de pistachios and red fruits.
q R. João Lourenço, 127
X @marianafrancojunqueiraLE MANJUE CAFÉ

MARIANA FRANCO JUNQUEIRA
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l MERCEARIA PRACINHA
A charmosa esquina oferece lanches 
famosos, deliciosos sucos naturais e é 
o ambiente perfeito para tomar um 
chopinho na companhia dos pets, já 
que a ampla área externa é pet frien-
dly.
The charming corner site offers celebra-
ted sandwiches, delicious natural juices, 
and is theperfect place to have a beer in 
the company of pets, as the large outdoor 
area is pet friendly.
q R. Brás Cardoso, 342
X @pracinharestaurante

l PÃO
Outra unidade da famosa padaria ar-
tesanal e orgânica. Opções perfeitas 
para um café da manhã caprichado, 
repleto de opções de pães de fermen-
tação natural. O pão de azeitonas, 
acompanhado de queijo minas cura-
do, é absolutamente imperdível!
Another artesanal organic bakery. The 
perfect option for an exquisite breakfast 
- olive bread accompanied by mature Mi-
nas cheese is a must!
q R. Domingos Leme, 284
l padariaartesanal.com.br

PÃO
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SERVIÇOS / SERVICES

l 15º DISTRITO 
POLICIAL DE SÃO PAULO
q R. Dr. Renato Paes de Barros, 340
% (11) 3079-3321

DOG HOUSE VILA OLÍMPIA 
q R. Alvorada, 199
X @doghouse.sp

DOGUÊS 
Adestramento de cães.
Dog training.
q Av. Antônio Joaquim de Moura 
Andrade, 380
l doguestrainingclub.com.br/
% (11) 2985-8566

l CASA FASANO 
Buffet sofisticado para a realização 
de festas e eventos.
Sophisticated buffet for parties 
and events.
q R. Leopoldo Couto de Magalhães 
Jr., 912
l fasano.com.br

l MG74
Açougue com cortes selecionados 
por especialistas.
Butcher shop with cuts selected by 
experts.
q R. Nova Cidade, 349
X @mg74oficial

l ARMAZÉM CEREALISTA
Produtos naturais e para dietas 
especiais.
Natural products and items for special diets.
q R. João Cachoeira, 167
l armazemcerealista.com.br

l BIO MUNDO 
Produtos naturais dos mais variados.
A wide range of natural products.
q R. João Cachoeira, 382
l biomundo.com.br

l EMPORIUM SÃO PAULO
Boa adega e deliciosas pizzas resfria-
das para serem aquecidas em casa.
Good wine selection and delicious chilled 
pizzas to be heated at home.
q R. Pedroso Alvarenga, 80
l emporiumsaopaulo.com.br

l LOCALIZA ALUGUEL DE 
VEÍCULOS - VEHICLE RENTALS
q Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 251 
% 0800 979 2020

EMERGÊNCIAS / EMERGENCIES

• Emergência de trânsito / Traffic Accident

% 1188

• Emergência de saúde (SAMU) / 
Ambulance & Paramedic

% 192

• Polícia Militar / Military Police

% 190
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Com formação em psicanálise, a artis-
ta Toia Lemann, que assina a arte 
que fecha esta presente edição, 
abraça afetos e emergências 
do inconsciente em sua arte, 
jogando com elementos e so-
breposição. Transitando tam-
bém pela moda, suas produções 
são atuais e refletem o cotidiano 
pulsante das capitais Rio e São Paulo, por 
onde sempre circulou.

With a background in psychoanalysis, the 
artist Toia Lemann, who creates the art 

that concludes this guide, embraces 
the effects and realisations of the 
unconscious in her art, playing 
with various elements and with 
superimposition. Also working in 

the world of fashion, her production 
is contemporary and refl ects the vibrant 

daily life of the capitals Rio and São Paulo, 
where she has always been active.
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