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Já são quase vinte anos no Jardim Paulistano, 
lugar que escolhi para ser meu lar. Sempre quis 
viver em um bairro que fosse como um perso-
nagem em meu imaginário, vivo, cheio de perso-
nalidade, pulsante. Também gosto de perambu-
lar pelas ruas, fazer novas descobertas, reparar 
melhor nas pessoas com quem cruzo. Hoje me 
sinto em casa, conheço boa parte da vizinhança 
e sou completamente apaixonada por cada 
cantinho daqui. 
A região tem de tudo! Restau-
rantes tradicionais, cozinhas 
experimentais, lojas de rou-
pas modernas e marcas de 
peças que duram para sem-
pre. Shoppings centers dos 
mais conceituados, livrarias 
deliciosas, salões de beleza 
de primeira qualidade, parques, 
praças e um circuito de ruas que não 
tem igual: Joaquim Antunes, Sampaio Vidal  
e Gabriel Monteiro da Silva são ícones paulis-
tanos. Além de tudo isso, ainda está próxima de 
bairros como Pinheiros e Vila Madalena, regiões 
jovens e borbulhantes. 
Para bikers, como eu, há opções de ciclovias que 
tomam os mais diversos caminhos. Uma região, 
sem dúvida, com muita história, com marcos 
modernistas assinados por nomes da arquitetu-
ra como Vilanova Artigas e Eduardo Longo. 
Neste guia, separei as melhores dicas do Jardim 
Paulistano e arredores em parceria com a JFL 
Living, que, com suas opções de moradias exclu-
sivas, modernas e luxuosas, vem conquistando 
as melhores regiões de São Paulo.

BEM-VINDO AO
JARDIM PAULISTANO
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WELCOME TO 
JARDIM PAULISTANO

X @hmontanarini - X @aquadrajornal

I’ve lived in Jardim Paulistano for almost twenty 
years, a place I chose to be my home for many re-
asons. I have always wanted to live in a neighbou-
rhood that was characterful, imaginative - lively, 
full of personality, vibrant. I like wandering the 
streets, making new discoveries, taking a closer 
look at the people I come across. Today I feel at 
home, I know the neighbourhood well, and I am 

completely in love with every corner of it.
This region has it all! Traditional res-

taurants, experimental kitchens, 
trendy boutiques and classic 

clothing brands that last fore-
ver. Top-rated shopping malls, 
delightful bookstores to spend 
an afternoon, first-class beau-

ty salons, parks, squares and 
a streetscape unlike any other: 

Joaquim Antunes, Sampaio Vidal 
and Gabriel Monteiro da Silva are São 

Paulo icons. And yet it is still a stone´s throw 
from neighbourhoods like Pinheiros and Vila Ma-
dalena, young and dynamic regions.
For cyclists like me, there are cycling routes that 
make the most varied journeys, with very special 
stops. A region, without a doubt, which has a lot of 
history, including modernist landmarks by great 
names in architecture such as Vilanova Artigas 
and Eduardo Longo.
In this guide I have identified the best recommen-
dations for Jardim Paulistano and surroundings 
in partnership with JFL Living which, with its 
exclusive, modern and luxurious housing options, 
has been enhancing the best areas of São Paulo.
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A JFL Living vem revolucionando o conceito 
de moradia no cenário paulistano. Com empre-
endimentos nas melhores localizações da cida-
de, a marca de long stay é pioneira no mercado 
residencial de alto padrão. Todos os seus aparta-
mentos são cuidadosamente decorados e contam 
com serviços exclusivos e dignos de hotel! Com 
portfólio totalizando mais de 600 unidades em 
imóveis residenciais, a empresa já é referência 
consagrada no mercado imobiliário. A atenção 
aos detalhes, a confiança na marca e a eficiência 
que oferecem em termos de serviços e experiên-
cias disponíveis nos empreendimentos são carac-
terísticas impressas em todos os produtos JFL 
Living, que entregam excelência e consistência. 

JFL LIVING: 
REINVENTANDO

Os sócios Jorge Felipe Lemann e Carolina 
Burg, fundadores da JFL Realty, criaram a  
JFL Living, braço de aluguel e venda de 
imóveis da incorporadora, com a proposta 
de oferecer apartamentos 100% mobiliados 
(de móveis a talheres; de serviços como 
limpeza, lavanderia e coworking a bikes 
compartilhadas) em contratos com prazo 
mínimo de um mês. A marca se preocupa 
em oferecer qualidade acima de tudo, ten-
do o cuidado de manter um padrão de luxo, 
garantindo assim uma experiência exclusiva 
e completa aos moradores de seus imóveis. 
Venha se apaixonar por um apartamento 
que tem a sua cara!
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JFL Living is revolutionizing the concept of 
housing on the São Paulo scene. With deve-
lopments in the best locations in the city, the 
long-stay brand is a pioneer in the high-end 
residential market. All its apartments are ca-
refully decorated and have exclusive services 
worthy of a hotel! With a portfolio of more 
than 600 units in residential properties, the 
company is already an established reference 
in the real estate market. The attention to 
detail, the trust in the brand, and the effi-
ciency they offer in their developments in 
terms of available services and experiences 
are characteristics typical of all JFL Living 
products, consistently delivering excellence.

JFL LIVING: 
REINVENTING LIVING

Partners Jorge Felipe Lemann and Caro-
lina Burg, founders of JFL Realty, cre-
ated the property rental and sale arm of 
the developer JFL Living, offering 100% 
furnished apartments - from furniture to 
cutlery, with services like cleaning and 
laundry - with co-working spaces and 
shared bikes, on contracts with a mini-
mum term of one month. The brand is fo-
cused above all on offering quality, taking 
care to maintain a high standard of lu-
xury, ensuring an exclusive and complete 
experience for the residents of its proper-
ties. Come fall in love with an apartment 
that is meant for you!
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TODA A 
COMODIDADE 
EM UM SÓ LUGAR!

A JFL Living veio para consolidar o con-
ceito de long stay no país, dando a essa 
tendência, já consagrada em território 
norte-americano, um toque todo parti-
cular de excelência e exclusividade. Neste 
ano, os empreendimentos consolidados 
VHouse, no Jardim Paulistano, e VO699, 
na Vila Olímpia, ganham a companhia do 
JML747, nos Jardins, além de mais oito 
unidades em andamento. São mais do que 
residências de alto padrão, pois carregam 
em si uma proposta inovadora de mora-
dia, que proporciona a verdadeira experi-
ência de morar com modernidade, luxo e 
praticidade, com serviços incomparáveis. 
A comodidade oferecida por esses servi-
ços exclusivos se soma a um projeto de 
décor único assinado por grandes nomes 
do design. “Criamos um produto de alu-
guel residencial com gestão profissiona-
lizada e extrema atenção aos detalhes”, 
define Carolina Burg, CEO e sócia da 
empresa JFL Living. “Temos arrumação 
diária, troca semanal de enxoval e até 
concierge bilíngue”, completa a executiva. 
Além disso, as unidades contam com bike 
sharing, café da manhã exclusivo, internet 
wi-fi, academia completa, sala de reunião, 
lounge gourmet, piscina, serviço de laun-
dry – tudo incluso no valor do aluguel.

ALL MOD CONS 
IN ONE PLACE!
JFL Living has established the con-
cept of long-stay accommodation in 
Brazil, giving a development which 
is already well established in North 
America a unique touch of excellence 
and exclusivity. This year, established 
projects VHouse in Jardim Paulista-
no and VO699 in Vila Olímpia are 
joined by JML747 in Jardins, with 
eight more units in progress. They 
are much more than high-end res-
idences - they are an innovation in 
housing, providing a true experience 
of modern, practical, luxurious liv-
ing, with unparalleled services. The 
convenience offered by these exclusive 
services adds to a unique interior 
décor project designed by some of the 
biggest names in the field. “We cre-
ated a residential rental product with 
professional management and with 
extreme attention to detail”, states 
Carolina Burg, CEO and partner at 
JFL Living. “We have daily house-
keeping, weekly change of linen and 
even a bilingual concierge”, she says. 
The units also have bike sharing, 
an exclusive breakfast service, wi-fi  
internet, a full gym, a meeting room, 
gourmet lounge, a swimming pool, 
and laundry service – all included in 
the rental price.
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Com seu olhar apurado, Carol nos apresenta 
o belíssimo VHouse, planejado com todo o 
cuidado pela equipe JFL em uma localização 
privilegiada no coração do Jardim Paulista-
no. A empresária separou algumas dicas ex-
clusivas dos arredores para inspirar os novos 
moradores da região! 
With a keen eye, Carol introduces us to 
the beautiful VHouse, carefully planned 
by the JFL team in a sought-after location 
in the heart of Jardim Paulistano. The 
businesswoman has selected some exclusi-
ve tips from the surroundings to inspire 
new residents in the region!

l ARTURITO
O menu pensado pela chef Paola Caro-
sella respeita a sazonalidade dos ingre-
dientes em preparos deliciosos.  
The menu designed by chef Paola Carosella 
respects the seasons of the ingredients in  
delicious preparations.
q R. Artur de Azevedo, 542
l arturito.com.br/arturito 

l ENTREPOSTO
Uma loja completa para uma casa 
montada. Décor e cozinha de altíssi-
ma qualidade e bom gosto, além de 
sua seleção exclusiva de tecidos.
A complete store for an assembled house. 
The highest quality and good taste for de-
cor and cuisine. In addition, the brand 
has an exclusive selection of fabrics.
q Av. Cidade Jardim, 187
l entreposto.com.br 

l INSTITUTO 
TOMIE OHTAKE
Neste prédio marco da paisagem pau-
lista, as melhores exposições de arte! 
In this landmark building in the  
São Paulo cityscape they have the best  
art exhibitions!
q Av. Brig. Faria Lima, 201
l institutotomieohtake.org.br

l PIPO
Para fechar uma manhã pelo MIS, 
nada como o menu contemporâneo 
do Pipo 
To round off a morning at MIS, there’s 
nothing like Pipo’s contemporary menu.
q R. Vladimir Herzog, 45
X @pipo_sp

l TROUSSEAU
Marca nacional referência quando 
o assunto é cama, mesa e banho. 
The brand is a national reference to bed, 
bath and table decoration. 
q Shopping Iguatemi
l trousseau.com.br/

CAROLINA 
BURG, 
CEO DA JFL LIVING
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No coração fi nanceiro de São Paulo, o VHou-
se se encontra entre o Alto de Pinheiros e os 
Jardins. Pensado para proporcionar todo o 
conforto e comodidade de casa, porém com 
os serviços e caprichos dignos de um hotel 5 
estrelas. A experiência de viver em um em-
preendimento JFL Living garante um lifes-
tyle de praticidade, refi namento e bem-estar. 
Os apartamentos do V House vão de 36 m² 
até 142 m², podem ser comprados ou aluga-
dos e já vêm completamente mobiliados. 
Toda a comodidade de se hospedar em um 
hotel pode ser desfrutada nos empreendi-
mentos JFL Living, e não seria diferente no 
VHouse, que conta com camareira diaria-
mente, piscina aquecida com raia de 25 m, 
café da manhã incluso, bike sharing, serviço 
perfeito para curtir a ciclofaixa dominical 
que cruza o bairro, academia life fi tness e até 
mesmo loja de conveniência.
Para este ano de 2021, a JFL Living tem previs-
ta a entrega de três novos empreendimentos: 
na Faria Lima, no Ibirapuera, além da sofi sti-
cada unidade do Jardim Paulistano. Este seg-
mento imobiliário, já consagrado nos Estados 
Unidos, vem também se solidifi cando e se 
mostrando robusto em território nacional.

In the fi nancial heart of São Paulo, VHouse 
is located between Alto de Pinheiros and Jar-
dins. It’s designed to provide all the comforts 
and conveniences of home, but with the servi-
ces and extras worthy of a 5-star hotel. Living 
in a JFL Living project guarantees a lifestyle 
of practicality, well-being and refi nement. 
VHouse apartments range from 36 square 
metres to 142 square metres which can be 
purchased or rented, and come fully fur-
nished. All the convenience of staying in a 

VHouse
Av. Eusébio Matoso, 218, 
Pinheiros. 

VHouse
Av. Eusébio Matoso, 218, 

hotel can be enjoyed at JFL Living develop-
ments, and it’s no different at VHouse, which 
has a daily maid service, heated pool with a 
25-metre lane, which also includes a break-
fast service, bike sharing - perfect for enjoying 
the Sunday cycle lane that runs through the 
neighbourhood - a well-being and fi tness 
gym, and even a convenience store.
For 2021, JFL Living is planning to deli-
ver three new projects: in Faria Lima and 
in Ibirapuera, as well as the sophisticated 
unit in Jardim Paulistano. The long-stay 
segment, well established in the United Sta-
tes, is also developing and growing in the 
Brazilian market.
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Localização é sempre um dos fatores deci-
sivos ao refletirmos sobre nossa morada. 
Os Jardins, em São Paulo, é tão privilegiado 
nesse sentido que morar por ali acaba sen-
do parte da identidade de seu habitante. O 
JML747, novo prédio da JFL Living, possui 
o melhor dos mundos nessa questão: está 
entre a Paulista e a Oscar Freire, além de, é 
claro, possuir o que há de melhor em maté-
ria de luxo e conforto em sua longa lista de 
vantagens. Serviços de limpeza, concierge, 
lavanderia, bikes elétricas compartilhadas, 
thalasso (terapia que utiliza água do mar), 
spa com hidromassagem, sala de massa-
gem, academia completa, piscina com jato 
de correnteza e até mesmo parede de esca-
lada. Apartamentos decorados com muito 
bom gosto e a comodidade de um café da 
manhã assinado por um chef todos os dias. 
Com certeza, um lar dos sonhos! 

8

Location is always one of the 
deciding factors when think-
ing about our home address. 
Jardins in São Paulo is so 

well-located that living there 
ends up being part of the char-

acter of its inhabitants. JML747, 
the latest JFL Living building, has the 

best of both these worlds: it is between Pau-
lista and Oscar Freire, as well as having 
the very best in terms of luxury and comfort 
on its long list of advantages - cleaning 
services, concierge, laundry, shared electric 
bikes, sea water thalasso-therapy, a spa with 
hydromassage, a massage room, a full gym, 
a swimming pool with jet currents, even a 
climbing wall. Rooms 
are decorated with great 
taste, and you have the 
convenience every day 
of a breakfast created by 
a well-known chef. Defi-
nitely a dream home!

R. José Maria Lisboa, 747, 
Jardins.
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VO699
Av. Dr. Cardoso de Melo, 699, 
Vila Olímpia. 

Um empreendimento que conta com um 
toque brasileiro dos mais sofi sticados. Este é 
o VO699, que traz a curadoria de design da 
Casa Vogue, com ícones do mobiliário nacio-
nal – nomes como Athos Bulcão, Zanine Cal-
das, Lina Bo Bardi e Claudia Moreira Salles 
assinam peças de destaque. O luxo se estende 
às comodidades deste empreendimento: ser-
viços de concierge bilíngue, sala de reunião, 
lounge gourmet com área interna e externa, 
café da manhã, academia, piscina, jacuzzi e 
solarium. Tem mais! Quadra de tênis profi s-
sional, lava-roupas em cada unidade, wi-fi  e, 
assim como todos os nossos empreendimen-
tos, é pet-friendly.

An enterprise with the most sophisticat-
ed Brazilian touch, the VO699 features 
the design curatorship of Casa Vogue, 
with stars of Brazilian furniture design 
like Athos Bulcão, Zanine Caldas, Lina 
Bo Bardi and Claudia Moreira Salles 
contributing outstanding pieces. Luxury 
extends to the amenities of this develop-
ment: bilingual concierge services, meet-

ing room, gourmet 
lounge with indoor 
and outdoor areas, 
breakfast, gym, swim-
ming pool, jacuzzi 
and solarium. There’s 
more - professional 
tennis court, a wash-
ing machine in each 
unit, wi-fi, and like 
all our developments, 
it welcomes pets.

9
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No Jardim Paulistano, encontramos o melhor da metrópole São Paulo! Caminhando a pé, 
descobrimos novos restaurantes, lojas descoladas ou até um café secreto em uma charmosa 
livraria. Além de tudo, praças e parques perfeitos para um respiro em meio à correria. 
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In Jardin Paulistano, we find the best of the São Paulo metropolis! Walking on foot, we 
discover new restaurants, trendy shops, even a secret cafe in a charming bookstore. And 
there are squares and parks are perfect for a respite from the rush.
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Av. Eusébio Matoso, 218, 
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O Jardim Paulistano é um bairro tradicional. 
Nascido no início do século XX, foi pensado 
para ser uma região residencial, com casas de 
amplos jardins. Passando por todos os movi-
mentos estéticos e arquitetônicos, o moder-
nismo também deixou suas marcas na região, 
principalmente com a verticalização posterior 
do bairro. Com construções icônicas de gran-
des nomes da arquitetura nacional, como Edu-
ardo Longo, João Batista Vilanova Artigas e 
Gregori Warchavchik, a arquitetura local é de 
encher os olhos.

DE TUDO UM POUCO

14

A Casa Bola, cujo projeto é de Eduardo 
Longo, tem uma estrutura esférica de 8 me-
tros de diâmetro. Diferentes materiais são res-
ponsáveis por sua sustentação, como o isopor 
e a capa de alumínio que reveste o exterior 
da construção, uma inovação em todos os 
sentidos! Por dentro, é completamente bran-
ca, com ares futuristas que remetem ao fi lme 
Laranja Mecânica.

Na Sampaio Vidal, há um conjunto de quatro 
sobradinhos geminados (558, 564, 570, 578) 
desenhados por Vilanova Artigas, cuja obra é 
associada ao movimento arquitetônico da Es-
cola Paulista, que privilegia o concreto arma-
do e a estrutura das construções. O arquiteto, 
que também projetou o prédio da Faculdade 
de Arquitetura da USP, fez das casinhas, cons-
truídas em 1944, um patrimônio tombado.

Outra pequena preciosidade da região é o 
Edifício Primavera. Na Pinheiros, 248, a cons-
trução é de uma época em que ainda não con-
tava com recuo nem com a tradicional muralha 
que cerca os edifícios residenciais contemporâ-
neos. No térreo, a cara de um projeto urbanísti-
co transparece em duas sobrelojas para comér-
cio. Atualmente, o espaço abriga os charmosos 
La Guapa e o Tropics Juice Bar.

Ainda na Sampaio Vidal, 159, o Edifício 
Deonita faz das curvas sua essência. A sacada, 
que mais lembra uma onda do mar, revoluciona 
o estilo tradicional das varandas em ângulos 
retos. Por fi m, o Edifício Estados Unidos, na 
Cristiano Viana, 191, também traz curvas em 
seu charme, com a varanda lateral em onda.
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Jardim Paulistano is a traditional neigh-
bourhood. Founded at the beginning of 
the 20th century, it was designed as a 
residential region for houses with exten-
sive gardens. Experiencing all the aesthet-
ic and architectural movements of those 
times, modernism has also left its mark on 
the region, mainly with the later high-rise 
development of the neighbourhood. With 
iconic constructions by great names of Bra-
zilian architecture like Eduardo Longo, 
João Batista Vilanova Artigas and Gre-
gori Warchavchik, the local architecture is 
breath-taking.

Casa Bola, designed by Eduardo Longo, 
is a spherical structure 8 metres in diame-
ter. Different materials such as Styrofoam 
and the aluminium cladding that covers 
the exterior of the construction are used to 
support it, an innovation in every way! 
It’s completely white inside, with a fu-
turistic air that reminds you of the movie 
A Clockwork Orange.

At Sampaio Vidal, there is a set of four 
small townhouses (558, 564, 570, 578) 
designed by Vilanova Artigas, whose work 
is associated with the architectural Escola 
Paulista movement, which emphasizes rein-
forced concrete and the structure of build-
ings. The architect, also responsible for 
the USP Faculty of Architecture building, 
has created a listed heritage site with these 
1944 houses.

Another small gem of the area is the Pri-
mavera Building. At Rua dos Pinheiros 
248, the construction dates back to a time 
when buildings were not set back or hid-
den behind the usual wall that surrounds 
contemporary residential buildings. On the 
ground fl oor, the urban character of the 
project can be seen in the two commercial 
mezzanines, currently housing the charm-
ing La Guapa and the Tropics Juice Bar.

At Sampaio Vidal 159, the Deonita Build-
ing is quintessentially curved. The balcony, 
reminiscent of an ocean wave, revolutioniz-
es the usual right-angled style of balconies. 
Finally, Edifício Estados Unidos at Cristia-
no Viana 19, also has charming curves, 
with a wave-shaped side balcony.
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RESTAURANTES / RESTAURANTS

l ADEGA SANTIAGO
O tradicional restaurante e adega 
exibe uma gastronomia de primeira 
linha, com pratos que misturam in-
fluências ibéricas. Referências portu-
guesas e espanholas inspiram pratos 
como o bacalhau à Braz. Ótima carta 
de vinhos.
This traditional restaurant and wine 
cellar offers first-class cuisine, with 
dishes that combine Iberian influen-
ces - Portuguese and Spanish cuisine 
inspire dishes like bacalhau à Braz. 
Great wine list.
q R. Sampaio Vidal, 1072
l adegasantiago.com.br

 RESTAURANTES / RESTAURANTS

l ARTURITO
O restaurante da chef Paola Caro-
sella aposta em uma gastronomia 
contemporânea e variada; de massas 
a opções de lanches, os ingredientes 
respeitam a sazonalidade e são de 
pequenos produtores vinculados ao 
restaurante.
Chef Paola Carosella’s restaurant is ba-
sed on a contemporary and varied cui-
sine; from pasta to snacks, our dishes 
respect the seasons of our ingredients, 
which are sourced from small producers 
known to the restaurant.
q R. Artur de Azevedo, 542
l arturito.com.br/arturito
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AYA

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l AYA
A atmosfera intimista cria o ambiente 
perfeito para degustar as delícias da 
gastronomia japonesa da casa, com cor-
tes delicados e peixes sempre frescos.
The intimate atmosphere creates the perfect 
environment to enjoy the delights of the Ja-
panese cuisine of the house, with delicate 
cuts of the freshest fish.
q R. Pedroso de Morais, 141
l restauranteaya.com.br
 

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l CAIS
Sob o comando do chef Adriano Lau-
rentiis, a casa é focada em pratos do 
mar. O que inova o menu são os pre-
paros nada convencionais, que sur-
preendem com o resultado de uma 
culinária autoral.
Under the direction of chef Adriano Lau-
rentiis, the house specialises in seafood 
dishes. What sets the menu apart is its 
inventive preparation, which produces a 
masterful cuisine.
q R. Fidalga, 314
X@restaurantecais

 
RESTAURANTES / RESTAURANTS

l CARLOS PIZZA
Pizzas individuais feitas com massa de 
fermentação lenta. Os sabores são to-
dos de babar, como a pizza Adelaide, 
com couve e queijo de cabra.
Individual pizzas made with a slow-fer-
mentation dough base. The flavours are 
mouth-watering, like the Adelaide pizza 
made with kale and goat’s cheese.
q R. Harmonia, 501
l carlospizza.com.br

CAIS

CARLOS PIZZA
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RESTAURANTES / RESTAURANTS

l CASA EUROPA
Confort food de inspiração europeia, 
peixe e mariscos frescos, crostinis e 
drinks refinados na carta.
European-inspired comfort food, fresh fish 
& seafood, crostinis & refined cocktails are 
on the menu.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 726
l casaeuropa.com.br
 
RESTAURANTES / RESTAURANTS

l CHOU
O ambiente mais parece um jardim 
mágico e o menu, variado, aposta em 
ingredientes sofisticados e preparos 
elegantes e diferentes!
The environment is a magical garden of a 
place, and the varied menu uses sophisti-
cated ingredients for elegant and unusual 
preparations!
q R. Mateus Grou, 345
l chou.com.br
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RESTAURANTES / RESTAURANTS

l DOIS TRÓPICOS
A atmosfera rústica e botânica se tra-
duz em pratos saudáveis, preparados 
exclusivamente com ingredientes 
orgânicos. Uma culinária de afeto e 
cuidado.
The country garden atmosphere matches 
healthy dishes prepared exclusively with 
organic ingredients. A cuisine made with 
care and affection.
q R. Mateus Grou, 589
l doistropicos.com

 
RESTAURANTES / RESTAURANTS

l ESTELA PASSONI
Pratos saudáveis e saborosos. A 
seleção de produtos de seu merca-
dinho também é seleta e leva em 
conta a missão de ser prática e pro-
mover saúde.
Health-giving, tasty dishes. Products 
for sale are also selected with our mis-
sion in mind of offering practical and 
healthy food.
q R. Joaquim Antunes, 621
l estelapassoni.com
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RESTAURANTES / RESTAURANTS

l EVV.ITA
Novidade na região, a pizzaria ofere-
ce opções criativas e interessantes. A 
entrada schiacciata, um tipo de pão 
toscano que pode comportar acompa-
nhamentos variados como azeitonas e 
berinjela, é a queridinha da casa, as-
sim como os cannoli de sobremesa.
New in the neighbourhood, the pizze-
ria offers creative and interesting op-
tions. The schiacciata starter, a type of  
Tuscan bread with assorted toppings 
such as olives and eggplant, is a spe-
ciality of the house, as is the traditional 
cannoli pastries.
q R. Joaquim Antunes, 260
X @evv.ita

 
RESTAURANTES / RESTAURANTS

l EVVAI
Sob comando do chef Luis Filipe 
Souza, o restaurante ganhou uma 
estrela Michelin em 2019. Um mix 
de gastronomia brasileira atual e 
italiana moderna, o restaurante 
exibe um menu refinado e variado 
em seu salão estiloso.
Under Luis Filipe Souza’s command, 
the restaurant won a Michelin star in 
2019. A mix of up-to-date Brazilian 
and modern Italian cuisine, in its 
stylish lounge the restaurant features 
a refined and varied menu.
q R. Joaquim Antunes, 108
l evvai.com.br
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RESTAURANTES / RESTAURANTS

l FITÓ
A culinária nordestina e afetuosa 
combina com o ambiente, que lem-
bra uma casa típica de Olinda. A chef 
piauiense Cafira Foz compõe pratos 
cuidadosos e opções vegetarianas 
abundantes!
Careful North-eastern cuisine matches the 
environment, which is furnished in the sty-
le of a typical house in Olinda. Chef Cafi-
ra Foz from Piauí creates artesanal dishes 
and offers many vegetarian options!
q R. Cardeal Arcoverde, 2773
X @fitocozinha
 

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l FUTURO REFEITÓRIO
Em um grande galpão, o queridinho 
do cenário gourmet paulistano ofere-
ce de comidas deliciosamente capri-
chadas para o café da manhã a pratos 
delicados para as refeições principais.
In a large warehouse, the chef - darling of 
the São Paulo gourmet scene - offers de-
liciously prepared breakfasts and delicate 
dishes for main meals.
q R. Cônego Eugênio Leite, 808
l futurorefeitorio.com.br
 
RESTAURANTES / RESTAURANTS

l IZAKAYA MATSU
O ambiente caracteriza um verdadei-
ro izakaya. Além dos drinks sempre 
impecáveis, pratos como o sanduíche 
de lombo de porco à milanesa e op-
ções de karê, curry japonês, estrelam 
o menu típico da casa.
The room offers an authentic izakaya envi-
ronment. As well as an impeccable cocktail 
list, dishes such as sandwich of pork loin 
Milanesa and karê - Japanese curry - fea-
ture on the house menu.
q Av. Pedroso de Morais, 403
X @izakayamatsu
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RESTAURANTES / RESTAURANTS

l JUN SAKAMOTO
Alta gastronomia japonesa. Com pra-
tos elaborados e refinados, o chef Jun 
acompanha de perto a qualidade de 
seu restaurante intimista. Reservar é 
necessário.
Japanese haute cuisine. With elaborate 
and refined dishes, chef Jun closely moni-
tors the quality of his intimate restaurant. 
Booking is required.
q R. Lisboa, 55
l junsakamoto.com.br
 

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l KOTORI
A nova casa do chef Thiago Bañares 
(Tan Tan) é especializada em yakitoris, 
uma espécie de espetinho japonês. Tam-
bém oferece domburi, porções variadas 
e sanduíches.
Chef Thiago Bañares’ (ex-Tan Tan) new 
venture specializes in yakitoris, a kind of Ja-
panese kebab. It also offers domburi, assorted 
main dishes, and sandwiches.
q R. Cônego Eugênio Leite, 639
X @kotori.sp
 
RESTAURANTES / RESTAURANTS

l LA GUAPA
O restaurante de empanadas da chef 
Paola Carosella conta com opções de-
liciosas. A baiana, com camarão e leite 
de coco, e a Julieta, com goiabada e re-
queijão, surpreendem pelo mix de in-
gredientes inusitados em combinações 
inovadoras.
Chef Paola Carosella’s empanada restaurant 
has some delicious options: the Bahian, with 
shrimp and coconut milk, and the Julieta, 
with guava and cream cheese, are surprising 
for their mix of unusual ingredients in inno-
vative combinations.
q R. dos Pinheiros, 248
l laguapa.com.br
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RESTAURANTES / RESTAURANTS

l LE JAZZ
O charmoso bistrô francês lembra ca-
fés parisienses não só pelo ambiente, 
mas sobretudo pelos típicos pratos 
franceses. Quem gosta de um belo 
magret de pato não vai se arrepender 
de pedir o da casa!
This charming French bistro is reminiscent 
of Parisian cafes not only for the atmos-
phere, but above all for its typical French 
dishes. Anyone who likes a delicious breast 
of duck will be happy to have ordered this 
house speciality!
q R. dos Pinheiros, 262
l lejazz.com.br
 
RESTAURANTES / RESTAURANTS

l MANÍ
Um dos grandes restaurantes da cida-
de. Com seu ambiente solar, oferece 
uma culinária brasileira contemporâ-
nea, que se preocupa com a sazonali-
dade e a origem de seus ingredientes.
One of São Paulo’s great restaurants. With 
its sunny ambience, it offers contemporary 
Brazilian cuisine, focusing on seasonality 
and the source of its ingredients.
q R. Joaquim Antunes, 210
l manimanioca.com.br
 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l MARACH
A autêntica culinária do Oriente Mé-
dio, especialmente árabe e armênia, 
revela desde um delicioso tabule até 
um exclusivo cordeiro com molho 
de tomate, além de saborosos doces 
sírios. Também oferece opções de 
congelados.
Authentic Middle Eastern cuisine, es-
pecially Arabic and Armenian, includes 
everything from delicious tabbouleh to an 
exclusive lamb with tomato sauce, as well 
as tasty Syrian sweets, and sorbet options.
q Av. Brig. Faria Lima, 1616
X @marachrestaurante
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RESTAURANTES / RESTAURANTS

l MARTÍN FIERRO
O restaurante argentino brilha com 
seus cortes especiais. Empanadas e 
tortillas também encontram espaço 
no menu. Digna de nota é a carta de 
vinhos, que privilegia o dia a dia e dá 
atenção ao vinho em taça.
The Argentine restaurant excels with its 
specialist cuts of beef. Empanadas and tor-
tillas also have pride of place on the menu. 
The excellent wine list puts the accent on a 
wide range of wine, including by the glass.
q R. Aspicuelta, 683
l martinfierro.com.br
 

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l MEATS
Cuidadosamente preparadas, as car-
nes estão disponíveis em quatro pon-
tos básicos para a melhor escolha do 
cliente. O brioche de mandioquinha 
que abraça os burgers é um capítulo 
à parte!
Carefully prepared, meats are cooked 
to the customer’s liking, to one of 
four levels. The yucca brioche in whi-
ch the burgers come is a story in its 
own right!
q R. dos Pinheiros, 320
l eatmeats.com.br
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RESTAURANTES / RESTAURANTS

l MERCEARIA DO CONDE
A colorida casa está aberta desde 1991. 
Antes uma mercearia, hoje oferece 
uma cozinha multicultural, com des-
taque para as opções vegetarianas e as 
releituras da gastronomia brasileira.
This colourful establishment has been open 
since 1991. Formerly a grocery store, today 
it offers a multi-cultural cuisine, with the 
emphasis on reinterpretations of Brazilian 
cuisine, and vegetarian options.
q R. Joaquim Antunes, 217
l merceariadoconde.com.br
 
RESTAURANTES / RESTAURANTS

l NELITA
Charmoso e intimista, o restaurante 
italiano da chef Tássia Magalhães traz 
pratos como o risoto de brócolis e o 
agnolotti de queijo de cabra que não 
decepcionam.
Charming and intimate, chef Tássia Ma-
galhães’ Italian restaurant offers dishes 
that won’t disappoint, such as broccoli ri-
sotto and goat cheese agnolotti.
q R. Ferreira de Araújo, 330
X @nelita.restaurant

 
RESTAURANTES / RESTAURANTS

l OLEA
O restaurante, que lembra uma vila 
da Toscana, ocupa uma casa da déca-
da de 1940 e é famoso por seu bufê de 
saladas supervariado.
The restaurant occupies a 1940s house 
reminiscent of a Tuscan village, and is fa-
mous for its superb and varied salad bar.
q R. Joaquim Antunes, 198
l olea.com.br
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RESTAURANTES / RESTAURANTS

l PATTIES
A marca de smash burgers que virou 
febre ganhou uma unidade também 
em Pinheiros. Com cardápio enxuto, 
oferece uma opção vegetariana e é 
conhecido pela porção generosa de 
skinny fries.
The smash-hit burger brand boasts a unit 
in Pinheiros. With a straight-forward 
menu, it also offers a vegetarian option, 
and is well-known for its generous portion 
of skinny fries.
q R. dos Pinheiros, 476
X @pattiesburger

 
RESTAURANTES / RESTAURANTS

l PIZZARIA PRIMO BASÍLICO
Considerada uma das melhores piz-
zas da região. A variedade de sabores 
é ampla e a torta de maçã de sobre-
mesa finaliza a experiência com cha-
ve de ouro!
Considered one of the best pizzas in the 
area. A wide variety of flavours is on offer, 
and the apple pie dessert finishes the expe-
rience on a high note!
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1864
l primobasilico.com.br
 
RESTAURANTES / RESTAURANTS

l SURI CEVICHE BAR
Gastronomia peruana para além dos 
ceviches, com deliciosas arepas e par-
rillada. Mas, é claro, os ceviches da 
casa são sempre frescos e impecáveis!
Peruvian cuisine – as well as ceviches, 
they serve delicious arepas and parrilla-
da. Of course, the ceviches are always 
impeccably fresh!
q R. Mateus Grou, 488
X @suricevichebar

SURI CEVICHE
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RESTAURANTES / RESTAURANTS

l TABERNA 474
De inspiração portuguesa, o ambien-
te agradável e acolhedor combina 
pratos de frutos do mar singelos e 
de alta qualidade.
With a Portuguese twist, a pleasant and 
welcoming atmosphere combined with 
simple, high-quality seafood dishes.
q R. Maria Carolina, 474
l taberna474.com.br

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l TAHIN
Comida árabe fina, com pratos tra-
dicionais e também mais inusitados, 
como o capeleti de kafta cozida na 
coalhada com especiarias.
Fine Arabic food, with traditional plus 
some more unusual dishes, such as  
cappelletti kafta cooked in spiced curd.
q R. Vupabussu, 73
l tahin.com.br
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l TAN TAN NOODLE BAR
A casa de noodles é a favorita de mui-
tos da região. Os drinks e dumplings 
também são ótimas pedidas.
The noodle house is a neighbourhood fa-
vourite for many. Cocktails and dumplings 
are also great choices.
q R. Fradique Coutinho, 153
X@tantannb

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l TASCA DO JOSÉ 
E DA MARIA
Refinado e despretensioso, conta 
com pratos tradicionais portugue-
ses. Para além do tradicional baca-
lhau, que protagoniza preparos di-
versos no menu, o arroz de polvo é 
também um espetáculo!
Refined and unpretentious, it features 
traditional Portuguese dishes. As well as 
the traditional bacalhau, which features 
in various dishes, the octopus rice is also 
spectacular!
q R. dos Pinheiros, 434
l tascadozeedamaria.com.br
 
RESTAURANTES / RESTAURANTS

l VECCHIO TORINO
O ambiente sofisticado oferece uma 
gastronomia a sua altura: pratos italia-
nos clássicos sob o comando do chef 
Giuseppe La Rosa.
The sophisticated environment offers a cui-
sine to match - classic Italian dishes under 
the direction of chef Giuseppe La Rosa.
q R. Tavares Cabral, 119
X @vecchiotorinooficial
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l VILLA JACARANDÁ
Nesta charmosa vila ficam o res-
taurante Jacarandá, de influência 
argentina e uruguaia, a Padoca do 
Jaca, com pãezinhos para levar para 
casa, o Obá, com suas delícias tailan-
desas e mexicanas, e o Raiz Bar, com 
uma seleta programação de shows.
In this charming locale we have the Ja-
carandá restaurant, with Argentine and 
Uruguayan influence, the Padoca do 
Jaca with bread rolls to take home, the 
Obá, with Thai and Mexican delights, 
and Raiz Bar, with a select program  
of shows.
q R. Alves Guimarães, 153
l jacarandabr.com.br
 
RESTAURANTES / RESTAURANTS

l VINHERIA PERCUSSI
Restaurante italiano contemporâ-
neo e dedicado à enogastronomia, 
promovendo a harmonização entre 
o vinho e o prato. Sob o comando 
dos irmãos Percussi: Silvia, chef de 
cuisine, e Lamberto, restaurateur e 
sommelier, alta gastronomia italiana 
contemporânea.
Contemporary Italian restaurant de-
dicated to good food and wine, and to 
matching the wine with the dish. Under 
the command of the Percussi family: Sil-
via, chef de cuisine, and Lambert, res-
taurateur and sommelier, contemporary 
italian haute cuisine.
q R. Cônego Eugênio Leite, 523
l percussi.com.br
 

RESTAURANTES / RESTAURANTS

l Z DELI SANDWICHES
A casa, sempre cheia, oferece hambúr-
gueres moldados à mão produzidos 
com carne fresca e livre de hormô-
nios, batatinhas fritas crocantes e até 
cachorros-quentes.
This popular establishment offers hand-ma-
de hamburgers, made with fresh, hormone-
-free meat, crispy fries, and even hot dogs!
q R. Francisco Leitão, 16
l zdeli.com.br
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l GREENTABLE
Com uma extensa linha de congelados 
naturais, o espaço também oferece sa-
ladas e bowls saudáveis, além de diver-
sas opções vegetarianas, em pratinhos 
práticos  para o dia a dia.
With an extensive range of natural frozen 
foods, this space also offers healthy salads 
and other healthy dishes, as well as vegeta-
rian and vegan options, in practical and 
balanced dishes for everyday eating.
q R. dos Pinheiros, 265
 @greentable

 
RESTAURANTES HEALTHY / HEALTHY RESTAURANTS

l HOMA
Em um casarão dos anos 50, o res-
taurante, que privilegia os vege-
tais, aposta em pratos simples, po-
rém com preparo extraordinário.  
Todos os pratos são plant based e respei-
tam a sazonalidade dos ingredientes.
The restaurant favours vegetables and 
relies on simple dishes with careful pre-
paration. All dishes are plant based and 
follow the seasons of the ingredients.
q R. Benjamim Egas, 275
l homarestaurante.com.br
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RESTAURANTES HEALTHY / HEALTHY RESTAURANTS

l QUINCHO
Gastronomia vegetariana gourmet, 
preocupada em oferecer variações 
deliciosas a quem decidiu eliminar 
carnes do cardápio. Com opções de 
hambúrgueres e releituras de pratos 
clássicos brasileiros.
Gourmet vegetarian cuisine, focused on 
offering delicious options to those who 
have decided to eliminate meat from their 
eating. Burger options and classic Brazi-
lian dishes.
q R. Mourato Coelho, 1140
X @quincho.sp

RESTAURANTES HEALTHY / HEALTHY RESTAURANTS

l NAKED COFFEE
Novidade na região, é o primeiro café 
vegano, 100% plant based, de São 
Paulo. Opções deliciosas e naturais 
para o café da manhã e lanchinhos.
New to the neighbourhood, this is the first 
100% plant-based vegan coffee in São 
Paulo. Delicious and natural options for 
breakfast and snacks too.
q R. dos Pinheiros, 404
X @nakedcoffeebr

RESTAURANTES HEALTHY / HEALTHY RESTAURANTS

l TASTY SALAD SHOP
Com a missão de descomplicar a co-
mida saudável, a casa inova nas sa-
ladas, bowls e wraps leves e práticos 
para o dia a dia.
With a mission to simplify healthy food, the 
shop innovates with light and practical sa-
lads, bowls and wraps for everyday eating.
q R. dos Pinheiros, 570
l tastysaladshop.com.br
 
RESTAURANTES HEALTHY / HEALTHY RESTAURANTS

l TROPICS JUICE BAR
Casa de sucos e smoothies também traz 
algumas opções de pratinhos e petiscos 
saudáveis, como sanduíches, saladas e 
até açaí orgânico. Leve para casa sucos 
prensados, kombuchas e chás.
Juice and smoothies bar also offers options for 
light dishes and healthy snacks - sandwiches, 
salads and organic açaí – and take-home 
fresh-pressed juices, kombuchas and teas!
q R. dos Pinheiros, 248a
l tropicsjuicebar.negocio.site
 

TROPICS JUICE BAR

QUINCHO

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



34

M JARDIM PAULISTANO E ARREDORES > SORVETERIAS > ICE CREAM PARLOUR 

SORVETERIA / ICE CREAM PARLOUR

l ALBERO DEI GELATI
Sempre atenta à origem dos ingre-
dientes que utiliza, a sorveteria 
acompanha de perto toda a sua ca-
deia de produção. Na charmosa casi-
nha, sabores tradicionais e elabora-
dos, como o gelato de queijo serra 
da Canastra. Há também opções ve-
ganas variadas!
Paying close attention always to the origin 
of its ingredients, this ice cream parlour 
monitors its entire production chain care-
fully. In the charming little shopfront, tra-
ditional flavours and more unusual ones – 
like Serra da Canastra cheese – are offered. 
There are also various vegan options!
q R. Joaquim Antunes, 391
l adgelati.com.br

SORVETERIA / ICE CREAM PARLOUR

l BACIO DI LATTE
A clássica sorveteria que conquistou 
São Paulo com sua ampla variedade 
de sabores possui também com uma 
unidade na rua dos Pinheiros. Sorve-
tes artesanais de alta qualidade lan-
çando mão de ingredientes de alta 
qualidade e apostando, inclusive, em 
sabores veganos.
The classic ice cream parlour, immen-
sely popular in São Paulo and with a 
wide variety of flavours, also has a unit 
on Rua dos Pinheiros. High quality 
artisanal ice cream using high quality 
ingredients and even betting on vegan 
flavors.
q R. dos Pinheiros, 404
l baciodilatte.com.br

SORVETERIA / ICE CREAM PARLOUR

l FRIDA & MINA
Os sorvetes artesanais que a casa ofe-
rece fazem jus à boa fama. Além de 
contar com sabores mais clássicos, 
como caramelo e flor de sal, a inova-
ção também encontra espaço em sua 
vitrine de delícias. Nossa dica: o mo-
rango balsâmico, ousado e delicado.
The homemade ice creams offered by the 
house live up to their good reputation. In 
addition to more classic flavours, such as ca-
ramel and fleur de sel, innovation also finds 
a place in its showcase of delights. Our tip: 
the balsamic strawberry, bold and delicate.
q R. Artur de Azevedo, 1147
X @fridaemina

BACIO DI LATTE
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DOCERIAS / CONFECTIONERY

l CONFEITARIA 
MARILIA ZYLBERSZTAJN
Eleita três vezes a melhor confeita-
ria da cidade pela Veja Comer & Be-
ber, oferece doces finos, de bolos a 
tortas, como a delicada e saborosa 
torta de nozes pecãs.
Voted the best patisserie in town - three 
times - by Veja Comer & Beber, it offers 
fine sweets, cakes and pies, such as the 
tasty and delicate pecan pie.
q R. Fradique Coutinho, 942
l mariliaconfeitaria.com.br
 

DOCERIAS / CONFECTIONERY

l CRIME PASTRY SHOP
Confeitaria de primeira linha: doces 
clássicos cuidadosamente preparados. 
O pain au chocolat é magnífico! O chef 
Rafa Protti carrega essa essência francesa 
de sua temporada de estudos nesse país.
Top-notch confectionery, with carefully 
prepared classic sweets. The pain au choco-
lat is magnificent! Chef Rafa Protti offers 
such quintessentially French fare based on 
his time in that country.
q R. Simão Álvares, 1031
l crimepastryshop.com
 

CONFEITARIA  MARILIA ZYLBERSZTAJN
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DOCERIAS / CONFECTIONERY

l FÁBRICA DE DENGO
A loja conceito da marca brasileira 
de chocolates nos convida a observar 
de perto cada detalhe do desenvolvi-
mento de seus produtos. É possível 
fabricar um chocolate personalizado, 
com a escolha de cada ingrediente e 
das alegres embalagens da marca. O 
espaço conta também com sorveteria 
e restaurante exclusivos.
This concept store for the Brazilian choco-
late brand invites us to witness every detail 
of the development of its products. You can 
make your very own personalized chocola-
te, choosing each ingredient, and using the 
brand’s distinctive packaging. The store 
also has an exclusive ice cream parlour 
and restaurant.
q Av. Brig. Faria Lima, 196
l dengo.com.br

DOCERIAS / CONFECTIONERY

l MANTEIGARIA LISBOA
Famosa pelos pastéis de nata, apre-
senta uma confeitaria portuguesa 
reproduzida com toda qualidade e 
cuidado em cada ingrediente.
Famous for its pastel de nata, it offers Por-
tuguese confectionery made with great care 
using best quality ingredients.
q R. Joaquim Antunes, 424
l manteigarialisboa.com.br

FÁBRICA DE DENGO

MANTEIGARIA LISBOA
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DOCERIAS / CONFECTIONERY

l MICA CRAFTED 
CHOCOLATES
Os bombons artesanais, pintados à 
mão como pequenas obras de arte, 
são deliciosos! Os sabores vão das tru-
fas mais tradicionais até combinações 
exóticas, que levam azeite.
Their handmade chocolates, small hand-
-painted works of art, are delicious! The 
flavours range from the most traditional 
truffles to more exotic combinations, inclu-
ding olive oil.
q R. Artur de Azevedo, 1199
l micachocolates.com.br

DOCERIAS / CONFECTIONERY

l NANICA
A marca que explodiu com o su-
cesso de suas banoffees oferece a 
deliciosa torta em sua versão ori-
ginal, de banana, e nas novas ver-
sões: uva, churros e morango com 
Nutella.
The brand that burst onto the scene 
with the success of its banoffee pies 
offers delicious pies in the original 
banana, and in new versions - grape, 
churros, and strawberry with Nutella.
q R. dos Pinheiros, 275
X @nanicabrasil

MICA CRAFTED  CHOCOLATES
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PADARIA / BAKERY

l A PADEIRA
Uma oficina de pães artesanais! Pães 
preparados sob encomenda, segundo 
a escolha de cada cliente. As fornadas 
acontecem às sextas e as entregas são 
realizadas entre 13h e 19h, para até 6 
km da loja física.
A small artesanal bread workshop! Bre-
ad made to order, according customer’s 
preference. Bread-making takes place on 
Fridays, and delivery happens between 1 
pm to 7 pm, to addresses up to 6 km from 
the store.
q R. Isabel de Castela, 426
l apadeira.com

PADARIA / BAKERY

l PADOCA DO MANÍ
As delícias da chef Helena Rizzo para 
comer rápido ou para levar. Pães de 
fermentação natural, granolas, tortas e 
bolos são algumas das ótimas pedidas.
Chef Helena Rizzo’s delicacies to eat on 
site or to take away. Naturally fermented 
breads, granolas, pies and cakes are just 
some of the great choices.
q R. Joaquim Antunes, 138
l manimanioca.com.br/padocadomani

 PADARIA / BAKERY

l PÃO
Pães artesanais feitos com ingredien-
tes orgânicos de pequenos produ-
tores. Valem os cafés da manhã nos 
finais de semana, com tapiocas, ovos 
mexidos e sanduíches.
Handmade breads made with organic 
ingredients from small producers. Break-
fasts on weekends are good, with tapioca, 
scrambled eggs and sandwiches.
q R. Dr. Mario Ferraz, 213
l padariaartesanal.com.br

PADARIA / BAKERY

l ST. CHICO
Começar o dia com brioches, crois-
sants ou cinnamon rolls sempre é 
uma ótima ideia. Os da St. Chico são 
bem gostosos!
Starting the day with brioche, croissants or 
cinnamon rolls is always a great idea. The 
ones from St. Chico are very tasty!
q R. dos Pinheiros, 555
X @st.chico

PADOCA DO MANÍ
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BARES / BARS

l 3 BRASSEURS
Cervejas artesanais feitas na casa, va-
randa pet friendly sempre bombando, 
ambiente perfeito para um encontro 
de amigos. Para comer, pratos franceses 
que inspiram todo o conceito do bar.
Home-brewed beers, a pet-friendly terrace - 
always bustling with life – it’s the perfect set-
ting to meet friends. And to eat, French dishes 
that chime with the whole vibe of the bar.
q R. dos Pinheiros, 227
l 3brasseurs.com.br 

BARES / BARS

l ARLETE
Com direito a charmosas mesinhas 
na calçada, o espaço aberto atende 
a todos os gostos com uma ampla 
carta de drinks e petiscos no maior 
estilo comfort food.
With charming tables on the sidewalk, 
the open space caters to all tastes with a 
wide range of drinks and snacks in the 
greatest comfort food style.
q R. Vupabussu, 101
l arletebar.com

ARLETE
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BARES / BARS

l ESTEPE
A esquina despretensiosa surpreen-
de com seu atendimento e carta de 
drinks impecáveis. Entre as bebidas 
oferecidas pela casa, opções tipica-
mente brasileiras ganham releitura e 
se transformam de bebidas margina-
lizadas em aperitivos extraordinários.
This modest corner bar has impeccable 
service and an excellent cocktail menu, 
offering a reinterpretation of typically Bra-
zilian classics transformed into extraordi-
nary appetizers. 
q R. Cunha Gago, 588
X @estepe.sp

 BARES / BARS

l GUARITA BAR
Com menu de bebidas e comidinhas se-
dutoras, o autoral número 77, com gin, 
botânicos e calda de camomila, é um 
drink que merece ser experimentado!
With a seductive menu of food and drink, 
the authorial number 77, with gin, botani-
cals and chamomile syrup, is a drink that 
deserves to be tried!
q R. Simão Álvares, 952
l guaritabar.com.br

BARES / BARS

l MADELEINE JAZZ BAR
Charmoso jazz club aberto desde 
2009, a casa conta com extensa adega 
e carta de whiskeys. As atrações musi-
cais criam o clima intimista e acolhe-
dor do bar.
A charming jazz club established in 2009, 
the venue has an extensive wine cellar and 
a good whiskey menu. Music acts create 
the intimate and welcoming atmosphere of 
the bar.
q R. Aspicuelta, 201
l madeleine.com.br

GUARITA BAR

MADELEINE JAZZ BAR
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BARES / BARS

l NEGRONI
O ambiente rústico e misterioso ofe-
rece ampla gama de opções de drinks, 
tanto clássicos quanto autorais. Pizzas 
individuais, deliciosas, também são 
uma boa pedida.
With a mysterious yet country ambience, 
the bar offers a wide range of cocktails, 
both classic and innovative. Delicious in-
dividual pizzas are also a good choice.
q R. Padre Carvalho, 30
l negroni.com.br

BARES / BARS

l NO NAME
Descolado e frequentado pelo pessoal 
cool de Pinheiros, apresenta drinks va-
riados e refinados, como o bloody Mary 
da casa, cujo processo especial de defu-
mação confere sabor único e requintado.
Hip bar frequented by the Pinheiros crowd, 
it features a range of sophisticated cocktails, 
such as the house Bloody Mary, with specially 
smoked ingredients to give it a unique and 
refined taste.
q R. dos Pinheiros, 585
X @nonameboteco

BARES / BARS

l PINEAPPLE BAR
Acolhedor e descontraído, o bar 
conta com extensa carta de drinks 
clássicos e também autorais, todos 
cuidadosamente preparados, na me-
dida certa.
Welcoming and relaxed, the bar has an 
extensive list of classic and signature co-
cktails, all carefully prepared, with the 
correct measures.
q R. dos Pinheiros, 1308
X @pineapplebarsp
 

NEGRONI
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CAFÉS / CAFES 

l COFFEE LAB
Além de cafeteria, é uma escola de ba-
ristas. A extensa carta de cafés descreve 
o sensorial de cada uma das opções, 
além das criações da casa, que utilizam, 
é claro, esse ingrediente tão brasileiro!
As well as a coffee bar, this is a barista 
school. The extensive coffee list describes 
the sensory experience of each option, as 
well as the house creations, which all use 
this most Brazilian of ingredients!
q R. Fradique Coutinho, 1340
l coffeelab.com.br/cafeteria 

CAFÉS / CAFES 

l KEZ BAGEL & CAFÉ
Clássico nova-iorquino, o bagel ga-
nha espaço em uma das ruas mais 
descoladas de São Paulo. Os reche-
ados são uma delícia e contam com 
diversas opções vegetarianas.
A New York classic, the bagel makes its 
appearance on one of the coolest streets 
in São Paulo. The savoury snacks are 
delicious and include several vegeta-
rian options.
q R. dos Pinheiros, 725
l kezbagel.com.br
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CAFÉS / CAFES 

l KOF - KING OF THE FORK
A cafeteria se dedica também ao ciclis-
mo, com oferta de acessórios da marca 
para esse esporte. O menu conta com 
cafés especiais, lanchinhos e delícias 
como waffles e cookies. Um ambiente 
leve e dedicado aos amantes do ciclis-
mo urbano.
This coffee bar is dedicated to cycling, of-
fering accessories from well-known brands 
for the sport. The menu features specialty 
coffees, snacks and treats like waffles and 
cookies. A relaxed environment dedicated 
to lovers of urban cycling.
q R. Artur de Azevedo, 1317
l kingofthefork.com.br

 
CAFÉS / CAFES 

l SOFÁ CAFÉ
O charmoso café, que é também uma 
escola para baristas, oferece apenas ca-
fés especiais, ou seja, cafés que obtive-
ram 80 pontos ou mais pela Specialty 
Coffee Association. Comidinhas deli-
ciosas também têm espaço no menu 
da casa.
The charming café - which also trains ba-
ristas - only offers specialty coffees, that is 
coffees that have been awarded 80 points or 
more from the Specialty Coffee Association. 
Delicious snacks are also on the menu.
q R. Henrique Monteiro, 214
l sofacafe.com.br
 
CAFÉS / CAFES 

l THE COFFEE
O primeiro do gênero inspirado nos 
cafés de Tóquio, o capricho minima-
lista passa inclusive pelos preparos. Ca-
fés, chás e comidinhas no estilo take 
away, perfeito para trazer sabor para a 
correria do cotidiano.
The first of its kind - inspired by Tokyo’s ca-
fes – this minimalist creation includes the 
preparation area. Take-away coffees, teas 
and snacks, perfect to add flavour to the 
daily round.
q R. dos Pinheiros, 466
l thecoffee.jp

SOFÁ CAFÉ

KOF
KING OF THE FORK
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BAIXO PINHEIROS / LOWER PINHEIROS 

l ANIMUS
De inspiração brasileira, a casa co-
mandada por mulheres tem drinks 
exclusivos e pratos inovadores, como 
brûlée de milho.
With Brazilian inspiration, this women-
-managed house serves exclusive cocktails, 
and innovative dishes such as brûlée of 
sweetcorn.
q R. Vupabussu, 347
animusrestaurante.com
 
BAIXO PINHEIROS / LOWER PINHEIROS 

l BOTANIKAFÉ
Com brunch a qualquer momento do 
dia, tem ampla variedade de drinks e 
transforma o jardim num charmoso 
espaço para se reunir com os amigos.
Serving brunch at any time of day, it also 
has a wide variety of cocktails, and the 
garden is a charming space to get together 
with friends.
q R. Padre Garcia Velho, 56
l botanikafe.com

 
BAIXO PINHEIROS / LOWER PINHEIROS 

l BRÁZ PIZZARIA
Cuidadosamente preparadas, com 
apenas ingredientes de primeiríssima 
linha, as pizzas da Bráz são fora de 
série. Dos sabores tradicionais, como 
a portuguesa e a napolitana, aos mais 
elaborados, como a carbonara e a 
della Calabria.
Carefully prepared with only top-notch 
ingredients, Bráz pizzas are outstanding, 
from traditional styles such as portuguesa 
and napoli, to more elaborate creations 
such as carbonara and della Calabria.
q R. Vupabussu, 271
l brazpizzaria.com.brBRÁZ PIZZARIA

BOTANIKAFÉ
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BAIXO PINHEIROS / LOWER PINHEIROS 

l FILÓ
Casa com infl uências mediterrâneas, e 
referências na cozinha árabe e judai-
ca. Muitas culturas em pratos e drinks 
apresentados de forma contemporâ-
nea e em um ambiente com décor ca-
racterístico do Oriente Médio.
Restaurant with Mediterranean infl uen-
ces from Arab and Jewish cuisine. Dishes 
and drinks from a wide range of cultures 
presented in contemporary ways, in a typi-
cal Middle Eastern décor.
q R. Ferreira de Araújo, 732
X @fi lo.pinheiros

BAIXO PINHEIROS / LOWER PINHEIROS 

l NOU
O ambiente de inspiração escandi-
nava conta com uma cozinha con-
temporânea que reinventa pratos 
típicos brasileiros como a moqueca, 
a feijoada além de outras inovações. 
Não deixe de comer o bolinho de ar-
roz, imperdível!
Contemporary cuisine which reinvents 
typical dishes such as moqueca, feijoada 
and other innovations. Be sure to try the 
bolinho de arroz, a must.
q R. Ferreira de Araújo, 419
l nou.com.br
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BAIXO PINHEIROS / LOWER PINHEIROS 

l PANDAN
A produção da casa é toda sem glúten; 
pães de mandioquinha, beterraba, en-
tre outros, em variedades como brio-
ches, pães de queijo, tortas e até um 
almoço elaborado toda quinta-feira.
The house production is all gluten-free; 
bread made with the flavours of cassava, 
beetroot, among others, in the varieties of 
brioche, pão de queijo, pies and even a 
lunch menu on Thursdays.
q R. Ferreira de Araújo, 369
l pandan.com.br
 
BAIXO PINHEIROS / LOWER PINHEIROS 

l PIRAJÁ
O botequim de ar carioca, mas com 
essência paulistana é um clássico. 
Entre os petiscos tradicionais, mere-
ce destaque o caldinho de feijão. As 
caipirinhas e o chopp também nunca 
deixam a desejar.
The bar with Rio atmosphere and São 
Paulo heart is a classic. Among the tra-
ditional snacks, the bean broth deserves 
a special mention. Caipirinhas and draft 
beer also never fail to satisfy.
q R. Pedroso Alvarenga, 937
l piraja.com.br

 
BAIXO PINHEIROS / LOWER PINHEIROS 

l PIÙ
A primeira casa do grupo Più ofere-
ce uma releitura moderna e autoral 
de preparos clássicos italianos. Os 
dadinhos de polenta com pato cura-
do e gel de sálvia são ótimas entra-
dinhas.
The first establishment of the Più group 
offers a hand-made modern reinter-
pretation of classic Italian dishes. The 
polenta cubes with cured duck and sage 
jelly is a great starter.
q R. Ferreira Araújo, 314
l piurestaurante.com.br
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Além de abrigar 40 boxes em que são 
comercializadas excelentes opções de 
frutas, hortaliças, grãos, peixaria e char-
cutaria, o espaço é uma escolha interes-
sante para um almoço descontraído ou 
um happy hour com os amigos.

Responsável pelos boxes do Instituto 
ATÁ, nos quais apresenta alimentos dos 
cinco diferentes biomas brasileiros, o chef 
Alex Atala tem o cuidado de manter um 
estreito controle de toda a cadeia de produ-
ção, trazendo apenas produtos de pequenos 
produtores rurais parceiros.

Quando o assunto é tour gastronômi-
co, o restaurante de comida sertaneja  
Mocotó, do conceituado chef Rodrigo 
Oliveira, é representado por um café 
no Mercadão, com um menu algo mais 
enxuto que o da premiada casa. Boa 
oportunidade para provar os originais 
dadinhos de tapioca que o restaurante 
popularizou.

Outra opção é o restaurante de comida an-
dina Comedoria Gonzales. Ceviches, 
lanches e preparos práticos e despretensio-
sos transmitem suas raízes peruanas.

A pizzaria napolitana Napoli Centrale 
é também uma ótima pedida, com seu 
menu composto de pizzas napolitanas 
tradicionais, uma alternativa rápida e 
muito saborosa!

O MERCADÃO PINHEIROS 
É A CARA DO BAIRRO

MERCADÃO 
PINHEIROS
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A MARKET THAT TRANSLATES 
THE SOUL OF PINHEIROS
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PEIXARIA 
N. SRA. DE 

FÁTIMA

MOCOTÓ 
CAFÉ

NAPOLI 
CENTRALE

COMEDORIA 
GONZALES

As well as 40 stalls offering excellent 
options for fruit, vegetables, grains, 
fish and delicatessen for sale, the space 
is an interesting choice for a relaxed 
lunch or a happy hour with friends.

Responsible for the stalls at Instituto 
ATÁ, in which he offers foods from 
five different Brazilian regions, chef 
Alex Atala is careful to maintain strict 
control of the entire production chain, 
using only products from small rural 
partner-producers.

When it comes to a gastronomic tour, 
country food restaurant Mocotó, owned 
by renowned chef Rodrigo Oliveira, is 
represented by a café at Mercadão with 
a somewhat lighter menu than that of 
the award-winning house. Good oppor-
tunity to taste the original diced tapioca 
made famous by the restaurant.

Another option is the Andean food res-
taurant Comedoria Gonzales. Ceviches, 
snacks and practical and unpretentious 
dishes convey its Peruvian roots.

The Neapolitan pizzeria Napoli Centrale 
is also a great choice, with its menu of 
traditional Neapolitan pizzas, a quick 
and very tasty alternative!

q R. Pedro Cristi, 89
l mercadomunicipaldepinheiros.com
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l MAMBO
Um supermercado completo: fru-
tas, legumes, utensílios de cozinha 
e todas as grandes marcas encon-
tram espaço em seus corredores.
A complete supermarket: fruit, vege-
tables, kitchen utensils and all the big 
brands find a place in its aisles.
q R. Dep. Lacerda Franco, 553
l mambo.com.br/sobre-o-mambo
 
MERCADOS E FEIRAS / SUPERMARKETS

l POMAR DA VILA
Produtos hortifrutigranjeiros sem-
pre fresquinhos e cuidadosamente 
escolhidos. Conta ainda com açou-
gue, peixaria, padaria e até mesmo 
uma caprichada adega!
Fresh and carefully chosen horticul-
tural produce. It also has a butcher, 
a fishmonger, a bakery and even an 
extensive wine store!
q R. Mourato Coelho, 1458
l pomardavila.com.br

MERCADOS E FEIRAS / SUPERMARKETS

l QUEIJARIA
Ampla e cuidadosa variedade de 
queijos nacionais. A casa também 
abriga espaço para cursos e produ-
ção caseira.
Wide variety of carefully chosen Brazi-
lian cheeses. The shop also has space for 
courses and homemade production.
q R. Aspicuelta, 35
l aqueijariavirtual.com.br
 
MERCADOS E FEIRAS / SUPERMARKETS

l QUITANDA
O supermercado natural promove pra-
ticidade ao dia a dia, com ótima varie-
dade de legumes pré-prontos. Dispõe 
de espaço com alimentos orgânicos.
The fruit and vegetable supermarket 
makes everyday life easier, with a wide va-
riety of pre-prepared vegetables, chopped 
or peeled. It also offers organic food direct 
from the producer.
q R. Mateus Grou, 159
l quitanda.com
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FEIRA LIVRE MOURATO COELHO

l FEIRAS LIVRES 
MARKET STALLS

Espaço com alimentos orgânicos, 
vindos diretamente do produtor.
In a space dedicated to organic food, 
direct from the producer.

q R. Antônio Bicudo, 140 
Quintas-feiras, das 5 às 14 h.
q R. Mourato Coelho, 1074
Sábados, das 6 às 16 h.
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MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l ANSELMI
Malharia de alta qualidade consagra-
da com mais de 30 anos de história. 
Personalidades como Ucha Meirelles 
e Consuelo Blocker já assinaram cole-
ções em parceria. 
High quality knitwear established for more 
than 30 years. Celebrities like Ucha Mei-
relles and Consuelo Blocker have already 
produced collections in partnership with us. 
q Shopping Iguatemi
l loja.anselmi.com.br

MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l CABANA CRAFTS
A aposta no linho e em cortes clássi-
cos é pensada para se adaptar ao dia 
a dia da mulher contemporânea, fu-
gindo de modismos datados. Os aces-
sórios e, principalmente, as bolsas são 
igualmente versáteis para o cotidiano.
Our emphasis on linen and a classic cut 
is designed to adapt to the day-to-day life 
of contemporary women, escaping from 
dated fashions. We also stock accessories, 
especially bags, which are equally versatile 
for daily living.
q R. Joaquim Antunes, 232, sala 2
l cabanacrafts.com.br

MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l DE GOEYE
A alfaiataria moderna e classuda da 
marca é produzida a partir de teci-
dos estruturados de altíssima quali-
dade. Novas texturas marcam pre-
sença via técnicas artesanais, o que 
torna cada peça única, conferindo 
um toque brasileiro.
The brand’s modern and classy tailoring 
uses high-quality structured fabrics. New 
textures using handcrafted techniques 
make each piece unique, with a Brazi-
lian touch.
q R. Joaquim Antunes, 152
X @degoeye

ANSELMI
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l FERNANDA YAMAMOTO
A pegada minimalista e industrial da loja 
se traduz na moda que propõe. Com te-
cidos leves e cores sóbrias, a marca, que 
estreou na São Paulo Fashion Week com 
apenas um ano de vida, aposta em cole-
ções atemporais, fugindo do fast fashion.
The store’s minimalist industrial-style foo-
tprint is reflected in the fashion it presents. 
With light fabrics and sober colours, the 
brand debuted at São Paulo Fashion Week in 
its first year and relies on timeless collections 
which avoid fast fashion.
q R. Aspicuelta, 441
l fernandayamamoto.com.br

MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l FLÁVIA ARANHA
Linho, pedra e tons terrosos são pro-
tagonistas. O conceito de urban jun-
gle da loja dá as caras em suas peças, 
que privilegiam tecidos e tingimento 
naturais, bem como técnicas orgâni-
cas, como a impressão floral.
Linen, stone and earth tones are the 
main characteristics. The store’s urban 
jungle style shows off its pieces to advan-
tage, emphasizing natural fabrics and 
dyeing, as well as organic techniques 
such as floral printing.
q R. Aspicuelta, 224
l flaviaaranha.com
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l

l B/YOURSELF
Moda moderna e sofisticada para a 
mulher contemporânea.
Modern and sophisticated fashion for 
the contemporary woman.
q R. Joaquim Antunes, 84
l byourself.com.br

l COOKA
Roupas leves, confeccionadas a par-
tir de matérias-primas naturais.
Informal fashions made with all-natu-
ral materials.
q R. Joaquim Antunes, 189
l shopcooka.com

l FLAVIA MADEIRA
Joias arrojadas, que combinam ele-
mentos como couro e madeira. 
Bold jewellery that combines elements 
like leather and wood.
q R. Joaquim Antunes, 232, sala 5
l flaviamadeira.com

l PADOCA DO MANÍ
A queridinha de todos. Ninguém 
resiste a seus pães deliciosos e seus 
congelados para sempre ter em casa! 
Everybody’s favourite. Nobody can resist 
their delicious breads, as well as frozen 
ones to have at home always!
q R. Joaquim Antunes, 138 
l manimanioca.com.br/padocadomani

l MERCEARIA DO CONDE
Originalmente uma mercearia, ofe-
rece hoje uma cozinha multicultural 
deliciosa. 
Originally a grocery store, now it offers 
delicious multi-cultural cuisine.
q R. Joaquim Antunes, 217
l merceariadoconde.com.br

l MODERN MAMMA OSTERIA
Um italiano verdadeiramente típi-
co! Pratos tradicionais em porções 
fartas, perfeitas para dividir.
An authentically typical Italian! Tradi-
tional dishes, large portions, perfect for 
sharing.
q R. Ferreira de Araújo, 342
l momaosteria.com.br

JOANA
BRITO

Joana Brito, criadora da plataforma de 
marcas Brand New Brands (@brand-
newbrands_), vive uma rotina baseada 
em pesquisas e descobertas de novida-
des e tendências. Aqui, ela divide algu-
mas dicas quentes do Jardim Paulistano 
e arredores!
Joana Brito, creator of the Brand-New 
Brands platform (@brand-newbrands_), 
lives a life of research and discovery of the 
latest news and trends. Here she shares 
some hot tips about Jardim Paulistano and 
surroundings!
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MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l GALLERIST
A fina curadoria das irmãs Cassou, só-
cias da multimarca, traz o que há de 
mais novo e descolado no mercado da 
moda. Marcas como a charmosa Ano-
theroom, de homewear, e Adriana 
Degreas, de beachwear, encontram 
espaço na loja que remonta a uma 
verdadeira galeria de arte.
The curatorial approach of the Cassou 
sisters, partners in the multi-brand store, 
presents what is new and cool in fashion. 
Brands such as the charming Anotheroom 
in homewear and Adriana Degreas in bea-
chwear find room in a space that recreates 
an art gallery ambience.
q R. Joaquim Antunes, 187
l gallerist.com.br

MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l GENTIL
Tons sóbrios e cortes amplos: a moda 
da Gentil aposta no slow fashion, na 
qualidade e no conforto. Tecidos na-
turais e afáveis marcam presença em 
todos as peças da marca, transmitin-
do a autenticidade e a simplicidade 
de viver que a caracterizam a essên-
cia da marca.
Sober tones and generous cuts: Gentil 
fashion is based on slow fashion, quality 
and comfort. Natural and affable fabrics 
are present in all of the brand’s pieces, 
conveying the authenticity and simplicity 
of living that characterize the essence of 
the brand.
q R. Joaquim Antunes, 232, loja 10
l gentiloficial.com.br

MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l INTENSIFY.ME
Lingeries delicadas desenhadas por 
mulheres e para mulheres, visando 
conforto, mas sem abrir mão do char-
me e da elegância.
Delicate lingerie designed by women for 
women seeking comfort with charm and 
elegance.
q R. dos Pinheiros, 411
l intensifyme.com.br
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MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l ISOLDA
A marca criada pela estilista mara-
nhense Juliana Affonso Ferreira apos-
ta no slow fashion e na reutilização de 
materiais. Suas coleções de roupas e 
acessórios são limitadas e exclusivas, 
no melhor estilo tropical-chic.
The brand created by stylist Juliana Af-
fonso Ferreira from Maranhão relies on 
slow fashion and the re-use of materials. 
Their clothing and accessory collections 
are exclusive and limited, in best tropi-
cal-chic style.
q R. Joaquim Antunes, 767
l isoldabrasil.com.br

MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l LOJA 3
O estilo minimalista e cool se une a 
uma valorização de tecidos e a toda 
uma cadeia de produção nacional. 
Cool minimalist style is combined with an 
appreciation of fabrics supported by a com-
plete national production chain.
q R. Francisco Leitão, 111
l lojatres.com

MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l MARISA RIBEIRO
Roupas em cashmere, manufaturadas 
a partir de fibras naturais, confortá-
veis, sofisticadas, para todos os tama-
nhos e idades.
Cashmere clothing made from natural fi-
bres, comfortable, sophisticated, for all sizes 
and ages.
q R. Joaquim Antunes, 132 
l marisaribeiro.com.br

MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l MISCI
A belíssima loja apresenta o conceito 
minimalista, contemporâneo e sofis-
ticado da marca. Além do vestuário 
feminino, com sua alfaiataria fina e 
despojada, as bolsas são igualmente 
inovadoras e elegantes.
The beautiful store presents the brand’s 
minimalist, sophisticated contemporary 
concept - as well as women’s fashions with 
fine and casual tailoring, bags are also in-
novative and elegant.
q R. Mateus Grou, 597
l misci.co
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MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l OUAH
Com fina curadoria, a multimarcas 
tem em seu catálogo apenas marcas 
brasileiras autorais. O estilo minima-
lista e de inspiração terrosa é o fio 
condutor entre as roupas, acessórios 
e até fragrâncias encontradas na loja.
With discerning curatorship, the mul-
ti-brand store has exclusively Brazilian 
brands in its catalogue. Minimalist ear-
th-inspired style is the common thread 
through garments, accessories and even 
fragrances in the store’s collection.
q R. Joaquim Antunes, 392
l ouahloja.com.br

MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l PAULA RAIA
A designer que dá nome à marca 
se preocupa com a modelagem e 
os materiais empregados em suas 
peças, moldando a silhueta femini-
na com elegância e lançando mão 
de processos artesanais e locais em 
suas peças.
The designer brand is focused on the 
materials and modelling used in her 
pieces, shaping the female silhouet-
te with elegance using handcrafted  
processes.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 674 
l paularaia.com
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MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l YES, I AM JEANS
O lugar certo para encontrar um bom 
jeans! Com modelagens e cortes com 
ampla grade de tamanhos e diversas 
lavagens, a loja proporciona a escolha 
entre os queridinhos skinny jeans e os 
mom jeans da moda. 
The right place to find good jeans! With 
models and cuts in a wide range of sizes 
and many shades, the store offers a wide 
choice from classic skinny jeans to trendy 
mom jeans. 
q R. Artur de Azevedo, 1295
l yesiamjeans.com

M JARDIM PAULISTANO E ARREDORES >  MODA FEMININA > WOMEN’’S FASHION
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MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l STUDIO DRÊ MAGALHÃES 
Drê busca reacender nossas memó-
rias afetivas no charmoso espaço. Tri-
cô e crochê ganham novos contornos 
nas peças e acessórios originais e arte-
sanais que sua moda propõe. A lã de 
escolha é biodegradável e extramacia.
Drê aims our affective memories in this 
charming space. 
Knitting and crochet gain new contours 
in its original and handcrafted pieces and 
accessories. The wool used is biodegradable, 
and extra-soft.
q R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 303
l studiodremagalhaes.com.br

MODA FEMININA / WOMEN’S FASHION

l UMA
A marca  se inspira em artistas brasi-
leiros de peso, como Lygia Clark. Te-
cidos duradouros, cortes assimétricos 
e roupas que flertam com a neutrali-
dade de gênero. 
The brand is inspired by Brazilian artists 
such as Lygia Clark. Durable fabrics, asym-
metrical cuts and clothes that flirt with the 
genderless trend.
q R. Girassol, 273
l uma.com.br
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MODA ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

l A MAFALDA
Bolsas e sapatos estilosos, pensados 
para o estilo da mulher moderna. 
Uma equipe exclusiva de artesãos pro-
duz cada peça manualmente a partir 
de couros naturais e de alta qualidade.
Stylish bags and shoes, designed for the 
style of the modern woman. An exclusive 
team of artisans produce each piece by 
hand from high quality natural leathers.
q R. Mateus Grou, 580
l amafalda.com.br

MODA ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

l ADÔ ATELIER
Bolsas e acessórios em couro criados 
por uma dupla de designers mineiras. 
Autênticas, despojadas e fun, os mo-
delos brincam com as cores tendência 
e elementos clássicos.
Leather bags and accessories created by a 
pair of designers from Minas. Authentic, 
casual and fun, the models play with tren-
dy colors and classic elements.
q R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 199
l adoatelier.com

MODA ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

l ALÉM
Linhas de malas de viagem originais, 
sofisticadas e de altíssima qualidade.
A line of original, sophisticated and very 
high-quality suitcases.
q R. Mateus Grou, 132 
l alem.com.br

MODA ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

l BLUE BIRD FLAGSHIP
Prezando pelo conforto sem perder 
o estilo, na marca, salto alto não en-
contra vez! Em sua loja flagship, é 
possível customizar seus icônicos loa-
fers de acordo com seu acabamento e 
bordado de preferência. 
Valuing comfort without losing style, high 
heels have no place in this brand! At our 
flagship store, you can customize an iconic 
pair of loafers with your preferred finish 
and embroidery.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1358 
l bluebirdshoes.com.br
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MODA ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

l INSECTA SHOES
Sapatos que utilizam estritamente 
materiais veganos em sua produção. 
Toda matéria-prima é fruto de recicla-
gem ou upcycling de tecidos, gerando 
novos calçados que, além de sustentá-
veis, são únicos.
Shoes that use strictly vegan materials 
in production. All raw materials are the 
result of fabric recycling or upcycling, 
generating new shoes that are unique as 
well as sustainable. 
q R. dos Pinheiros, 342 
l insectashoes.com

MODA ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

l LOOL
A descolada loja de acessórios aposta 
em designers tanto nacionais quanto 
gringos e lança mão de materiais di-
versos: da resina a pedras naturais.
The cool accessories store relies on both 
Brazilian and foreign designers and makes 
use of a wide range of materials from resin 
to natural stones.
q Shopping Iguatemi
l lool.com.br

MODA ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

l LU GUERRA
Acessórios artesanais que privilegiam 
pedras e cristais brasileiros e mate-
riais nobres como a prata e o vermeil.
Handcrafted accessories that emphasize 
Brazilian crystals and gemstones and fine 
materials such as silver and gilt.
q R. Simão Álvares, 902
l atelierluguerra.com.br

MODA ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

l LUIZA DIAS 111 
De inspiração orgânica, acessórios e 
bijuterias de alta qualidade, em que 
a cor e as pedras naturais dão o tom.
Organically inspired high-quality jewellery 
and accessories, in which colour and natu-
ral stones set the tone.
q R. Mateus Grou, 509
l luizadias111.com.br

MODA ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

l SOU SOU 
As joias desenhadas e produzidas ar-
tesanalmente pelas designers Lucia 
Regueira e Satya Spindel, mãe e filha, 
mesclam pedras brutas com acaba-
mentos mais delicados, criando dife-
rentes linhas de acessórios orgânicos 
e enfatizando pedras brasileiras.
The jewellery, designed and handcrafted 
by mother and daughter Lucia Regueira 
and Satya Spindel, mix rough stones with 
more delicate finishes, creating different 
lines of organic accessories with an empha-
sis on Brazilian stones.
q R. Aspicuelta, 355 
l sousou.com.brLOOLFo
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MODA MASCULINA / MEN’S FASHION

l CASA DIÁRIA
A multimarcas busca brands leves e 
independentes, que transmitam a 
essência que seus curadores chamam 
de ‘vacation lifestyle’. Roupas e aces-
sórios leves e neutros.
This multi-brand store selects light and in-
dependent brands that convey the essence 
that its curators call the ‘vacation lifestyle’. 
Light and neutral clothing and accessories.
q R. Artur de Azevedo, 1315
l casa.diaria.co

MODA MASCULINA / MEN’S FASHION

l CUTTERMAN CO.
Roupas e acessórios com inspiração 
rústica, destacando os artigos pro- 
duzidos artesanalmente em couro, 
como as mochilas, bolsas e pastas.
Country-inspired men’s clothing and 
accessories, highlighting handcrafted 
leather items such as backpacks, bags 
and briefcases.
q R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 170
l cutterman.co

MODA MASCULINA / MEN’S FASHION

l HANDRED 
A marca carioca traduz minimalismo e 
qualidade em peças de durabilidade e 
estilo atemporal. Linho, seda e algodão; 
apenas matéria-primas selecionadas.
The carioca brand translates minima-
lism and quality into pieces whose dura-
bility and timeless style. Linen, silk and 
cotton; only selected raw materials.
q Shopping Iguatemi
l handred.com.br/

MODA MASCULINA / MEN’S FASHION

l HYBRIDA
Uma experiência de compra fo-
cada na qualidade de cada item. 
A loja conta com uma curadoria 
que pensa uma moda sem rótulos 
e despojada. 
A shopping experience focused on the 
quality of each item. The store has a 
curatorship that thinks of unlabeled 
and stripped-down fashion. 
q Pça. dos Omaguás, 56
X @hybrida_loja
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l WOLKEN
Sapatos masculinos estilosos e moder-
nos. As designers da marca vêm de 
uma geração de sapateiros e prestam 
homenagem a seus antepassados com 
modelos de sapatos sociais e botas de 
alta qualidade.
Stylish and fashionable men’s shoes. The 
brand’s designers come from generations of 
shoemakers and pay tribute to their ances-
tors with high-quality dress shoes and boots.
q R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 169
l wolkensaopaulo.com.br

MODA MASCULINA / MEN’S FASHION

l ZAPALLA
Moda masculina versátil, resolve o 
guarda-roupa do homem em todas as 
estações com peças confortáveis e de 
boa qualidade. 
Versatile menswear, resolves male wardrobe 
issues in all seasons with comfortable and 
good quality pieces.
q Av. Brig. Faria Lima, 2232 
Shopping Iguatemi
l zapalla.com.br
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MODA MASCULINA / MEN’S FASHION

l ORIBA
O ambiente minimalista se refl ete em 
suas peças básicas, produzidas a partir 
de matérias-primas nobres para um 
guarda-roupas enxuto, mas repleto 
de combinações.
The minimalist environment is refl ected in 
its classic pieces, produced from best quality 
materials for a minimalist wardrobe, with 
great potential for new combinations.
q R. Artur de Azevedo, 1284
l oriba.com.br

MODA MASCULINA / MEN’S FASHION

l OSKLEN
Roupas estilosas, pensadas para a 
funcionalidade do cotidiano e produ-
zidas com tecidos de alta qualidade. 
Inspiradas no homem contemporâ-
neo, brinca com estampas e cores em 
alta sem cair em uma moda datada.
Stylish clothes designed for everyday functio-
nality and produced with high quality fabri-
cs. Inspired by the contemporary male, the 
range plays with prints and colours without 
being dated.
q R. Harmonia, 488/498
l osklen.com.br WOLKEN

ORIBA

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



69

M JARDIM PAULISTANO E ARREDORES >  TIPS > TIPS

l ACERVO DIÁRIA
Recém-inaugurado, o Acervo Diá-
ria é uma extensão da Casa Diária 
com foco em arte. A curadoria das 
peças é fina e elegante, repleta de 
artistas jovens!
Recently opened, Acervo Diária is an 
extension of Casa Diária with a focus 
on art. They have paintings, prints, 
photographs, tapestries and more. Ele-
gant fine art curatorship focused on 
young and talented artists, a promising 
investment.
q R. Costa Carvalho, 212
l casa.diaria.co/galeria

O arquiteto Filipe Troncon, uma das cabeças 
por trás do badalado escritório Suite Arqui-
tetos, que além de projetos impecáveis cria 
mobiliário de autoria própria, é morador do 
Jardim Paulistano e selecionou alguns de seus 
lugares favoritos na região para compartilhar 
com os futuros vizinhos.
Architect Filipe Troncon, one of the creati-
ves behind the trendy Suite Arquitetos prac-
tice, who in addition to their outstanding 
projects also designs his own furniture, 
lives in Jardim Paulistano and selects some 
of his favourite places in the area to share 
with future neighbours.

l HEAVY HOUSE
O bar/restaurante aposta em noites e 
tardes com jazz e música contemporâ-
nea. O ambiente é espaçoso e ao mes-
mo tempo acolhedor, regado a bons 
drinks e pratos deliciosos.
A cozy bar that offers DJs nights and after-
noons with jazz and contemporary music of 
the highest quality. The cozy atmosphere is 
filled with delicious drinks and dishes.
q R. Benjamim Egas, 297
X @heavyhouse

l PATRICIUS
A especialidade do restaurante são as 
carnes defumadas, mas, como vegeta-
riano, posso afirmar que lá se encon-
tra o melhor burger veggie de SP!!
The restaurant’s specialty is smoked me-
ats, but as a vegetarian, I can say that 
they have the best veggie burger in SP!!
q R. Pedro Soares de Almeida, 55, loja 1
X @patricius.sp

l TONTONI
Um dos meus restaurantes favoritos, 
tanto pelos pratos, quanto pelo am-
biente afetivo. O chef Gustavo Rozzi-
no representa a alegria italiana, lem-
brando de minhas raízes!
One of my favourite restaurants, both for 
the dishes and for the warm and affectio-
nate environment. Chef Gustavo Rozzino 
knows how to recreate the friendliness and 
joie de vivre of a good Italian – reminds me 
of my roots!
q Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1537
l tontoni.com.br

FILIPE 
TRONCON
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KIDS / KIDS FASHION

l CELINA DIAS BEBÊ
A tradicional marca infantil oferece 
desde os itens indispensáveis para o 
enxoval até móveis para a decoração 
do quartinho, contando com linhas 
exclusivas de tecidos e papéis de pare-
de. Tudo com o estilo romântico que 
lhe é característico.
This traditional children’s brand offers 
everything from essential items for the 
trousseau to furniture to decorate the 
room, with exclusive lines of fabrics and 
wallpapers. And all in its characteristic 
romantic style.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1406
l celinadiasbebe.com.br

KIDS / KIDS FASHION

l FÁBULA
A irmã mais nova da Farm veste os pe-
quenos com muitas cores e estampas, 
trazendo a criatividade infantil para 
a moda! Desde macacõezinhos para 
bebês pequenos até uma moda praia 
infantil prática e alegre.
This is the Farm brand’s little sister, 
and she uses many colours and prints 
to dress the children, bringing a child’s 
creativity to fashion! From baby ove-
ralls to practical and cheerful children’s 
swimwear.
q Av. das Nações Unidas, 4777
Shopping Villa Lobos
l afabula.com.br
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KIDS / KIDS FASHION

l MAMUSCA 
ESPAÇO DE BRINCAR
O espaço lúdico promove vivências 
infantis nas quais toda a família pode 
brincar e aprender junto, mas também 
apostar na autonomia dos pequenos, 
com suas experiências promovidas por 
educadores que supervisionam todo o 
tempo as dinâmicas.
A playful space which encourages children’s 
experiences in which the whole family can 
play and learn together, based on the indepen-
dence of the little ones, with their experiences 
supported by educators who supervise the dy-
namics at all times.
q R. Joaquim Antunes, 778
l mamusca.com.br

KIDS / KIDS FASHION

l SILMARA
Enxoval e moda maternidade romântica 
e delicada, voltada para garantir confor-
to e sofi sticação tanto aos bebês quanto 
às mamães.
Romantic and delicate mother and baby 
fashions, aimed at ensuring comfort and so-
phistication for both babies and moms.
q R. Joaquim Antunes, 118
l silmarabebe.link2shop.com.br

KIDS / KIDS FASHION

l TOM PEPPERS
A alegre loja cria roupas divertidas 
e coloridas para crianças desde o 
nascimento até os 6 anos. As estam-
pas bem-humoradas e as modela-
gens confortáveis fazem da marca 
uma queridinha das mães e também 
das crianças!
This cheerful store creates fun and co-
lourful clothes for children, from the very 
fi rst moment to 6-year-olds. The humorous 
prints and comfortable cuts make the brand 
a favourite for mothers and children alike!
q R. Joaquim Antunes, 232
l tompeppers.com.br

KIDS / KIDS FASHION

l TRENZINHO BRINQUEDOS 
EDUCATIVOS
Brinquedos e jogos de madeira que 
estimulam a criatividade e o desenvol-
vimento infantis.
Wooden toys and games that stimulate chil-
dren’s creativity and development.
q R. Fradique Coutinho, 184
l trenzinho.com.brSILMARA

TOM PEPPERS
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CURSOS / COURSES 

l ESTÚDIO ANACÃ
O estúdio de dança oferece diversas 
modalidades, para todos os biotipos 
e níveis diferentes. Além das aulas de 
dança, aulas de yoga e pilates também 
acontecem no espaço. 
Dance studio which offers different courses, 
for all physiques and levels. As well as dan-
ce classes, yoga and Pilates classes are also 
held in the space.
q R. Henrique Schaumann, 693
estudioanaca.com.br

CURSOS / COURSES 

l LE CORDON BLEU
A tradicional escola de gastronomia 
francesa conta agora com uma filial 
na cidade de São Paulo. Módulos cur-
tos, sobre assuntos específicos, bem 
como uma formação mais aprofunda-
da e longa são ofertados na unidade.
The traditional French gastronomy school 
now has a branch in the city of São Paulo. 
Short courses on specific subjects, as well as 
longer more in-depth training are offered 
at the unit.
q R. Natingui, 862
l cordonbleu.edu/sao-paulo/home

CURSOS / COURSES 

l NOVELARIA
Aulas e oficinas de tricô, crochê, tear, 
bordado e feltragem. O espaço conta 
também com um charmoso café e ven-
da in loco de lãs, agulhas e outros aces-
sórios para a confecção dos artesanatos.
Knitting, crochet, weaving, embroidery 
and felting classes and workshops. The 
space also has a charming cafe and sells 
wool, needles and other hand-craft acces-
sories on-site.
q R. Mourato Coelho, 678
l novelaria.com.br

CURSOS / COURSES 

l SCHOOL OF LIFE
A escola se propõe a desenvolver inte-
ligência emocional e autocuidado atra-
vés de cursos, palestras e psicoterapia.
The school aims to develop emotional in-
telligence and self-reliance through cour-
ses, lectures and psychotherapy.
q R. Medeiros de Albuquerque, 60
l theschooloflife.com/saopaulo
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BELEZA / BEAUTY

l CABELARIA
O salão com ares retrô conta com um 
extenso e requisitado quadro de pro-
fissionais e oferece o serviço de visa-
gismo, que consiste na avaliação por 
um profissional qualificado sobre qual 
corte melhor se adequa ao seu rosto.
The retro-look salon boasts an extensive 
team of sought-after professionals and of-
fers a ‘visagismo’ service - assessment by a 
qualified professional on the cut best suited 
to your face.
q R. Joaquim Antunes, 70
l cabelaria.com.br

BELEZA / BEAUTY

l ERON ARAÚJO
Atuando há mais de 30 anos na profis-
são, Eron já se consagrou como um dos 
dez melhores cabeleireiros da década.
With more than 30 years in the profession, 
Eron has established himself as one of the 
top ten hairdressers of the times.
q R. Sampaio Vidal, 1116
l eronaraujo.com

BELEZA / BEAUTY

l RIRO
O salão comandado por ninguém 
menos que Ricardo Rodrigues conta 
com um quadro de peso, tanto de 
profissionais como de clientes badala-
das a quem atendem.
The salon run by the renowned Ricardo 
Rodrigues has a celebrated staff of profes-
sionals and a glittering array of fashiona-
ble clients.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1670
l rirosalon.com

BELEZA / BEAUTY

l AIGAI SPA
Um spa urbano que é refúgio de relaxa-
mento. Conta com variado menu de mas-
sagens e tratamentos corporais, além dos 
faciais, somente com produtos Lancôme. 
A city spa which is a haven of relaxation in 
your busy routine. It has a varied choice of 
massages and body treatments, as well as 
facials exclusively with Lancôme products.
q R. dos Macunis, 397
l aigaispa.com.br
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CASA / HOME

l APARTAMENTO 61
Em uma casa modernista desenhada 
por Brecheret, a loja conta com os 
principais designers brasileiros. Mó-
veis, objetos de cozinha e decoração 
escolhidos à dedo!
In a modernist house designed by Brecheret, 
the store features the main Brazilian desig-
ners. Handpicked furniture, kitchen and 
decoration!
q R. João Moura, 100
l apartamento61.com.br

CASA / HOME

l ATELIER CARLOS MOTTA
Desde a década de 1970, o trabalho 
Desde a década de 70, o trabalho do 
designer com décor e marcenaria pri-
vilegia materiais como a madeira e o 
ferro, experimentando diferentes for-
mas em seu estilo rústico-sofisticado.
Since the 70s, the designer’s work with decor 
and joinery has privileged materials such as 
wood and iron, experimenting with different 
forms in his rustic-sophisticated style.
q R. Aspicuelta, 121
l carlosmotta.com.br

CASA / HOME

l CASA OPERANDI
Tudo para uma mesa e cozinha prática 
e sofisticada. Pratos, talheres, copos e 
taças delicados e para todos os estilos!
Everything for a practical and sophistica-
ted table and kitchen. Delicate plates, cups, 
cutlery, and glasses for all styles!
q R. Groenlândia, 1805
X @casaoperandi

CASA / HOME

l DEPÓSITO KARIRI
A loja rústica faz uma homenagem 
à arte popular brasileira, contando 
exclusivamente com itens de deco-
ração produzidos por populações 
nativas. Palha, madeira e barro são  
os protagonistas.
The country-style store pays tribute to 
Brazilian folk art, exclusively featuring 
decorative items produced by indigenous 
artesans. Wood, weaving and clay are 
the materials.
q R. Artur de Azevedo, 877
X @depositokaririDEPÓSITO KARIRI
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CASA / HOME

l FULANA GUAÇU
O nome da loja presta homenagem 
à mãe do bandeirante Mateus Grou, 
rua na qual a marca nasceu e se con-
solidou. Com objetos incríveis, apre-
senta uma ampla variedade de itens 
produzidos com mão de obra local e 
pensados para criar uma atmosfera 
aconchegante.
The store’s name pays homage to the mo-
ther of pioneer bandeirante Mateus Grou, 
the street on which the brand was founded. 
It features a wide variety of amazing ob-
jects produced with local labour, designed 
to create a welcoming atmosphere.
q R. Mateus Grou, 645
l fulanaguacu.com.br
CASA / HOME

l LOJA TEO
O espaço conta com mobiliário de 
design inesquecível. Com peças dos 
anos de 1940 até 1970, todas cuidado-
samente restauradas, traz alguns no-
mes mais importantes do modernis-
mo brasileiro, como Jorge Zalszupin, 
Joaquim Tenreiro e Sergio Rodrigues.
The space has unforgettable designer 
furniture. With pieces from the 1940s 
to 1970s, all carefully restored, it fea-
tures some of the most important names 
in Brazilian modernism, such as Jorge 
Zalszupin, Joaquim Tenreiro and Sergio 
Rodrigues.
q R. João Moura, 268
l lojateo.com.br

CASA / HOME
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l MICASA
No amplo galpão de vidro, a loja prio-
riza o atendimento personalizado, va-
lorizando as referências que inspiram 
cada cliente. Todos os móveis são de 
designers referência, promovendo 
elegância e bom gosto.
In the airy warehouse, the store emphasises 
a personal service which values the referen-
ces that each customer values. All furniture 
is from famous designers, promoting ele-
gance and good taste.
q R. Estados Unidos, 2109 
l micasa.com.br

CASA / HOME

l MOD
Decoração com personalidade, ofere-
cendo o que há de mais exclusivo e 
fun no mercado nacional. Criativida-
de e autenticidade em sua variedade 
de objetos decorativos e móveis.
Decor with personality, offering what is 
most exclusive and fun in the Brazilian 
market. Creativity and authenticity in a 
variety of decorative objects and furniture.
q R. Cônego Eugênio Leite, 659
l mod.com.br
CASA / HOME

l WOODING 
A loja de décor minimalista ganha 
uma nova unidade inaugurada em se-
tembro próximo. Seu design, que une 
o escandinavo ao tradicional brasilei-
ro, é de autoria de Rafael Espindola, 
cujas peças são carta marcada em 
eventos como a SP-Arte. 
The minimalist interior décor store is ope-
ning a new unit, to be launched in Sep-
tember. Its designs by Rafael Espindola 
unite Scandinavian and traditional Bra-
zilian elements – his pieces appear regu-
larly at events such as SP-Arte. 
q R. Pedroso de Morais, 2214
l wooding.com.br
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SHOPPING / SHOPPING CENTER

l ELDORADO
Onde se encontram os melhores ser-
viços. De supermercado a lavanderia 
e conserto de celular, um pulinho no 
Eldorado e vários problemas podem 
ser resolvidos em um só lugar!
With all the best services! Supermarket, 
laundry, cell phone repair - a quick visit 
to Eldorado gets lots of errands done at the 
same time!
q Av. Rebouças, 3970
l shoppingeldorado.com.br

SHOPPING / SHOPPING CENTER

l IGUATEMI
O primeiro grande shopping de São 
Paulo conta com as melhores lojas: 
Alexandre Birman, Animale, Cartier, 
Chanel, Hermès e Prada são alguns 
dos exemplos das lojas icônicas en-
contradas em seus corredores. 
The premier shopping mall in São Paulo, 
with the best stores - Alexandre Birman, 
Animale, Cartier, Chanel, Hermès, and 
Prada are just some of the iconic stores to 
be found there.
q Av. Brig. Faria Lima, 2232
l iguatemi.com.br/saopaulo

SHOPPING / SHOPPING CENTER

l VILLA LOBOS
Um típico shopping paulista. Todas 
as lojas das grandes marcas se encon-
tram por aqui. Além, é claro, de um 
piso de serviços completo.
A typical São Paulo mall, with all the 
well-known brands, and of course, a flo-
or of full-service shops.
q Av. das Nações Unidas, 4777
l shoppingvilla-lobos.com.br
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SHOPPINGS GOURMET
Selecionamos algumas das 
melhores experiências culi-
nárias nos shoppings do Jar-
dim Paulistano.
We have selected some of the 
best culinary experiences in 
the Jardim Paulistano malls.

l AIMA
Restaurante japonês 
traz menu de opções 
equilibradas, de alta 
qualidade, com des-
taque aos preparos 
quentes.
Japanese restaurant with 
a balanced, high-quality 
menu, featuring cooked 
dishes.
q Shopping Iguatemi
l restauranteaima.com.br

PIRAJÁ
O barzinho tradicional 
com espírito de bo-
teco carioca. Petiscos 
e drinks tradicionais, 
como a famosa caipiri-
nha, no capricho!
The traditional bar brings 
something of the spirit of 
carioca boteco. Traditional 
snacks, and classic drinks 
such as the famous caipiri-
nha, just as you like it!
q Shopping Eldorado
l piraja.com.br

l RODEIO
Uma das melhores e 
mais tradicionais chur-
rascarias da cidade. O 
salão sofi sticado une o 
conforto ao melhor da 
gastronomia brasileira.
One of the best and most 
traditional steakhouses in 
town. The sophisticated lou-
nge combines comfort with 
the best of Brazilian cuisine.
q Shopping Iguatemi
l rodeiosp.com.br

RÁSCAL
Oferece um buffet com-
pleto, recheado de op-
ções deliciosas de inspira-
ção mediterrânea. Tudo 
é feito na casa, fresco e 
saboroso.
The restaurant offers a full 
buffet, with delicious Medi-
terranean-inspired options. 
Everything is homemade, 
fresh and tasty.
q Shopping Villa Lobos
l rascal.com.br 
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l MANIOCA
Da conceituada Helena Ri-
zzo, uma versão mais casu-
al do Maní, oferecendo os 
carros-chefe da casa-mãe e 
opções mais casuais.
From the renowned Hele-
na Rizzo, a more informal 
version of Maní, the origi-
nal fl agship establishment, 
which also offers more 
everyday dishes.
q Shopping Iguatemi
l manimanioca.com.br

AIMA

MANIOCA

RODEIO

RÁSCAL
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MUSEU / MUSEUM

l A CASA
Aberto desde 1997, o Museu do Ob-
jeto Brasileiro é um espaço cultural 
que visa a valorização do artesanato e 
do design brasileiro. Suas exposições 
reúnem de objetos indígenas a joias 
brasileiras. 
Established in 1997, the Museu do Ob-
jeto Brasileiro is a cultural space that 
promotes Brazilian crafts and design. 
Exhibitions range from indigenous objects 
to Brazilian jewellery.
q Av. Pedroso de Morais, 1216
l acasa.org.br

MUSEU / MUSEUM

l CASA-MUSEU EMA KLABIN 
A casa de Ema Klabin foi transforma-
da e aberta para visitação, convidando 
o público para uma maior compreen-
são da vida dessa importante empre-
sária e colecionadora brasileira. 
The home of Ema Klabin has been trans-
formed and is open for visitors, inviting 
the public to understand more deeply the 
life of this important Brazilian businesswo-
man and collector.
q R. Portugal, 43
l emaklabin.org.br/sobre

MUSEU / MUSEUM

l INSTITUTO TOMIE OHTAKE
Inaugurado em 2001, a belíssima cons-
trução espelhada foi desenhada pelo 
arquiteto Ruy Ohtake, fi lho da artista 
que dá nome ao prédio. Focada em 
exposições do cenário artístico dos úl-
timos 60 anos, debates e ofi cinas tam-
bém são hospedados no instituto. 
Opened in 2001, the beautiful glass-clad 
tower was designed by architect Ruy Oh-
take, son of the artist who gave her name 
to the building. Focusing on exhibitions of 
the art of the last 60 years, the institute 
also hosts debates and workshops.
q Av. Brig. Faria Lima, 201
l institutotomieohtake.org.br
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MUSEU / MUSEUM

l MIS
Além de exposições incríveis e inte-
rativas, uma diversidade de progra-
mas culturais acontece no casarão, 
como sessões de cinema, oficinas de 
dança e fotografia. O espaço conta 
ainda com o restaurante Pipo, co-
mandado pelo chef Felipe Bronze. 
O destaque vai para o braseiro de 
5 metros na casa; sua culinária con-
temporânea é finalizada no balcão 
para o salão.
As well as amazing interactive exhi-
bits, this grand house also runs a va-
riety of cultural programs, such as 
movie screenings, dance and photogra-
phy workshops. The space also boasts 
the restaurant Pipo, run by chef Felipe 
Bronze. The focus is the 5-metre grill; 
its contemporary cuisine is finished at 
the dining counter.
q R. Vladimir Herzog, 45
l mis-sp.org.br

MUSEU / MUSEUM

l MUBE
O Museu Brasileiro da Escultura e Ecolo-
gia, projetado pelo arquiteto Paulo Men-
des da Rocha, conta também com jardim 
projetado por Roberto Burle Marx. Em 
seu vão ocorrem aulas de yoga e, aos 
domingos, uma feira de antiguidades e 
design. Conferir o calendário no site.
The Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, 
designed by architect Paulo Mendes da Rocha, 
and includes a garden designed by Roberto 
Burle Marx. The space also offers yoga classes 
and on Sundays, a design and antiques fair - 
check the calendar on the website.
q R. Alemanha, 221
l mube.space

MUSEU / MUSEUM

l MUSEU DA CASA 
BRASILEIRA
Dedicado às questões da morada brasileira, 
homenageia a arquitetura e o design nacio-
nais, com peças que datam do século XVII. 
O restaurante Capim Santo, sob comando 
da chef Morena Leite, fica no jardim do 
museu. Aberto e acolhedor, o menu traz 
preparos brasileiros caprichados.
Dedicated to Brazilian domestic living, the 
museum pays tribute to Brazilian architecture 
and design in its collection, with pieces dating 
from the 17th century. The museum includes 
the Capim Santo restaurant, under the direc-
tion of chef Morena Leite, in the garden. 
Spacious and welcoming, the menu featu-
res delicious typical Brazilian dishes.
q Av. Brig. Faria Lima, 2705
l mcb.org.br/pt
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BECO DO BATMAN 
No coração da Vila Madalena, 
é um verdadeiro museu de arte 
urbana a céu aberto. Grafites 
colorem as paredes do beco, 
tornando o espaço perfeito para  
fotos descoladas!
In the heart of Vila Madalena, this is 
a true open-air urban art museum. 
Graffiti adorn the walls of the pre-
cinct, making it the perfect space for 
cool photos!
q R. Medeiros de Albuquerque, 82-154

BECO DO BATMAN
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l ATELIÊ 284
A antiga casa do artista Otavio Pistelli, 
datada do século XIX, abriga a gale-
ria e o ateliê da artista Mariana Por-
to, conceituada por utilizar o tecido 
como seu principal suporte.
The former home of artist Otavio Pistelli, 
dating from the 19th century, it houses 
the gallery and studio of artist Mariana 
Porto, renowned for using fabric as her 
main material.
q R. Maria Carolina, 284
l marianaporto.com.br

GALERIAS DE ARTE / ART GALLERIES

l CARBONO GALERIA
Trabalhando exclusivamente com 
arte contemporânea, a galeria é re-
ferência no assunto. Apresenta prints 
com edições limitadas, visando assim 
projetar seus artistas e velar pela au-
tenticidade de suas obras.
Working exclusively in contemporary art, 
the gallery is a point of reference. It offers 
limited edition prints, presenting its artists 
and their works with authenticity.
q R. Joaquim Antunes, 59
l carbonogaleria.com.br

GALERIAS DE ARTE / ART GALLERIES

l GALERIA B_ARCO
O espaçoso centro cultural e galeria 
conecta a arte à educação. Cursos, 
palestras e debates bem como exposi-
ções, peças e sessões de cinema tomam 
lugar no colorido e interativo espaço, 
repleto de atividades culturais.
The spacious arts centre and gallery con-
nects art with education. A full program-
me of cultural activities includes courses, 
lectures and debates as well as exhibitions, 
plays and fi lm screenings in this colourful 
and interactive space.
q R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426
l barco.art.br
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l GALERIA EDUARDO 
FERNANDES
O arquiteto que dá nome à galeria 
sempre buscou unir arte a sua mani-
festação no mundo. Desde de 2005 
se dedica exclusivamente à galeria, 
representando um seleto grupo de 
quinze artistas brasileiros e cinco es-
trangeiros.
The architect for which the gallery is na-
med has always sought to unite art with 
its place in the world. Since 2005 he 
has dedicated himself to representing a 
select group of fifteen Brazilian and five 
foreign artists.
q R. Harmonia, 145
l galeriaeduardofernandes.com

GALERIAS DE ARTE / ART GALLERIES

l GALERIA JANAÍNA TORRES
Fundada em 2016, a linha curatorial 
da galeria preza por uma arte críti-
ca, que traça um panorama do Brasil 
contemporâneo.
Founded in 2016, the gallery’s curatorial 
approach offers a critical art which pre-
sents a panorama of contemporary Brazil.
q R. Joaquim Antunes, 177, sala 11
l janainatorres.com.br/exposicoes

GALERIAS DE ARTE / ART GALLERIES

l GALERIA MARIO COHEN
Inaugurada em 2000, foi a primeira 
galeria da América Latina a se dedi-
car exclusivamente à fotografia e con-
ta com um dos principais acervos de 
fine-art photography da região.
Inaugurated in 2000, it was the first gal-
lery in Latin America dedicated exclusively 
to photography and has one of its major 
fine art photography collections.
q R. Joaquim Antunes, 177, sala 12
l galeriamariocohen.com.br

GALERIAS DE ARTE / ART GALLERIES

l GALERIA MILLAN
Trabalhando com artistas na ativa, a 
consagrada galeria ganhou projeção 
por explorar as potências dos artistas 
que abriga e posicioná-los em impor-
tantes exposições, como na Bienal 
de Veneza ou até mesmo em mostras 
coletivas no Louvre e no Reina Sofía. 
Working with contemporary artists, this re-
nowned gallery has become well-known for 
extending the reach of its artists, placing 
them in important exhibitions such as the Ve-
nice Biennale and group shows at the Lou-
vre and Reina Sofia.
q R. Fradique Coutinho, 1416
l galeriamillan.com.br
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l GALERIA MEZANINO
Dirigida pelo jornalista e curador Re-
nato De Cara, o amplo espaço exposi-
tivo tem aproximadamente 300 m2, é 
focado em arte contemporânea e seus 
desdobramentos. Além do salão expo-
sitivo, o local conta com uma área ex-
terna com programação paralela.
Directed by journalist and curator Renato 
De Cara, the large 300-square-metre exhi-
bition space focuses on developments in 
contemporary art. In addition to the exhi-
bition hall, the gallery has an outdoor area 
with a programme of related activities.
q R. Cunha Gago, 243
l galeriamezanino.com

GALERIAS DE ARTE / ART GALLERIES

l GALERIA NARA ROESLER
Localizada em uma bela casa do século 
passado, a tradicional galeria represen-
ta importantes artistas brasileiros e la-
tino-americanos da década de 50. Seu 
rigoroso programa de exposições privi-
legia artistas conceituados, cuja produ-
ção artística é robusta e transgressora, 
mantendo sua relevância pelo apoio 
continuo a artistas.
Located in a beautiful house from the last 
century, the traditional gallery represents 
important Brazilian and Latin American 
artists from the 50s. Its rigorous exhibition 
program privileges renowned artists, whose 
artistic production is robust and transgres-
sive, maintaining its relevance through the 
continuous support to artists.
q Av. Europa, 655
l nararoesler.art

GALERIAS DE ARTE / ART GALLERIES

l GALERIA RAQUEL ARNAUD
Criada em 1973, a galeria foi funda-
mental para a consolidação da arte 
contemporânea brasileira. A sólida e 
coerente trajetória da galeria, que re-
presenta nomes de peso, a torna um 
importante marco na arte nacional.
Created in 1973, the gallery has been fun-
damental in the development of contempo-
rary Brazilian art. The trajectory of the 
gallery, which represents important names, 
makes it an important national landmark 
in visual art.
q R. Fidalga, 125
l raquelarnaud.com

GALERIA NARA ROESLER
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HELENA’S TIPS

DICAS DA HELENA

Helena Montanarini, publisher of 
aQuadra, shares her favourite tips 
about Jardim Paulistano, the region she 
chose to call home!

Helena Montanarini, publisher da aQua-
dra, compartilha suas dicas preferidas 
do Jardim Paulistano, região que ela es-
colheu para chamar de casa!

l ALINE MATSUMOTO
A designer de flores queridinha da 
Casa Vogue cria arranjos personali-
zados e exclusivos, verdadeiras peças 
artísticas botânicas.
The flower designer creates exclusive perso-
nalized arrangements.
% (11) 99219-5711
X @alinematsumotoflores

l ESTÚDIO FIKA
Estúdio onde faço minhas aulas de ce-
râmica. O casarão é uma delícia, um 
refúgio urbano para se desligar da 
correria do dia a dia.
Studio where I take my ceramics classes. 
The house is a delight, an urban retreat 
where you can disconnect from the rush of 
everyday life.
q R. Luís Pereira de Almeida, 50
l fika.art.br

l LIVRARIA DA TRAVESSA
A mais nova unidade da livraria na 
cidade é compacta, mas comporta 
uma enorme variedade de títulos. De 
madeira, o espaço é afável e perfeito 
para fechar uma gostosa tarde de pas-
seio na badalada rua.
The newest bookstore in the city is compact 
but has a huge variety of titles. A warm 
wooden interior, the friendly space is per-
fectly placed for an afternoon walk on the 
most fashionable street in São Paulo.
q R. dos Pinheiros, 513
l travessa.com.br
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l MARISA RIBEIRO
A moda versátil da marca é sofisticada e 
superconfortável. Amo seus tricôs mini-
malistas.
The brand’s versatile fashion is sophisticated 
and super comfortable. I love their minima-
list knitwear.
q R. Joaquim Antunes, 132
l marisaribeiro.com.br

l NEECHE
Alta perfumaria que só pode ser carac-
terizada como um oásis olfativo. A cura-
doria rigorosa da loja seleciona apenas 
as melhores fragrâncias, uma experiên-
cia de exclusividade e sofisticação!
Select perfumery which can only be descri-
bed as a scented oasis. The store’s rigorous 
curatorship selects only the best fragrances, 
offering sophistication and exclusivity!
q Shopping Iguatemi
l neeche.com.br

l PADOCA DO MANÍ
Amiga da Helena Rizzo, frequento desde 
a abertura. O menu tem a minha cara!
As a friend of chef Helena Rizzo, I have 
been a regular from the start. My face is 
on the menu!
q R. Joaquim Antunes, 138
l manimanioca.com.br/padocadomani

l PICCOLI CUCINA
O primeiro restaurante italiano 100% 
vegano do Brasil, com direito a todos os 
pratos mais tradicionais dessa cozinha!
The first 100% vegan Italian restaurant in 

Brazil, with all the most traditional dishes 
of this cuisine!
q R. Francisco Leitão, 272
l piccolicucina.com.br

l PRIMITIVO
Valorizando a origem dos ingredien-
tes, a casa vende vinhos naturais e quei-
jos artesanais, tudo bem cuidadoso!
With an emphasis on the source of the in-
gredients, the shop sells organic wines and 
artesanal cheeses, kept with great care!
q R. Ferreira de Araújo, 435
l primitivosaopaulo.com

l TROPICS JUICE BAR
Golden milk e smoothies deliciosos, 
além de saudáveis! Perfeitos para um 
refresh depois de uma caminhada.
Golden milk and smoothies, delicious as 
well as healthy! Perfectly refreshing after 
a walk.
q R. dos Pinheiros, 248a
l tropicsjuicebar.negocio.site
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l JULIANA BENFATTI 
ANTIGUIDADES
E EXCENTRICIDADES
Acervo incrível com peças do século 
18 até os dias de hoje, todas garimpa-
das mundo afora pela própria Juliana.
Amazing collection, with pieces from the 18th 
century to the present day, all discovered by 
Juliana herself from around the world.
q R. Sampaio Vidal, 786
X @julianabenfatti_excentricidade

LIVRARIA / BOOKSTORE

l LIVRARIA CULTURA
A enorme unidade da Cultura no Sho-
pping Iguatemi impressiona não só pelo 
tamanho, mas pela modernidade na esco-
lha da disposição de seus livros. Na gran-
de e geométrica escada é possível folhear 
algum livro especial, já que seu amplo e 
variado catálogo nunca decepciona.
The huge Cultura store at Shopping Iguate-
mi is impressive not only for its size, but also 
for the wide range of contemporary books 
available. On its large and striking staircase, 
it is possible to browse for a special book, since 
its wide and varied catalog never disappoints.
q Av. Brig. Faria Lima, 2232 - Shopping 
Iguatemi, piso superior
l livrariacultura.com.br

LIVRARIA / BOOKSTORE

l LIVRARIA DA TARDE
A charmosa porta vermelha nos convi-
da a um ambiente delicioso, no qual se 
pode encontrar o melhor da literatura, 
livros da área de humanidades e negó-
cios e também uma ampla seleção infan-
tojuvenil. Um café Made By Nina com-
põe o espaço e cria a atmosfera de afeto 
e café que a livraria tem como proposta.
The charming red door invites us to a deligh-
tful environment, where you can find the best 
of literature, books in the humanities and bu-
siness area, as well as a wide selection for chil-
dren and youth. A Made By Nina cafe com-
poses the space and creates the atmosphere of 
affection and coffee that the bookstore proposes.
q R. Cônego Eugênio Leite, 956
l livrariadatarde.com.br
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l SEBO CULTURAL
Enorme variedade de livros, revis-
tas, discos e CDs de segunda mão 
para garimpar!
Huge variety of second-hand books, maga-
zines, records and CDs to explore!
q Av. Pedroso de Morais, 833 
n  (11) 3031-6797

LIVRARIA / BOOKSTORE

l SEBO DESCULPE A POEIRA
Localizado em um dos “predinhos 
da Hípica”, que datam da década de 
1930, a maior parte do acervo provém 
da biblioteca pessoal do jornalista Ri-
cardo Lombardi, dono e curador do 
espaço. Achados literários incríveis 
que nos transportam no tempo!
Occupying a converted ‘predinho da hí-
pica’ (stable or garage) dating from the 
1930s, most of the collection comes from 
the personal library of journalist Ricardo 
Lombardi, owner and curator of the spa-
ce. Amazing literary finds that carry us 
back in time!
q R. Sebastião Velho, 28a
X @desculpeapoeira

LIVRARIA / BOOKSTORE

l LIVRARIA DA VILA
A charmosa livraria nos transporta 
para um universo paralelo onde im-
pera a literatura! Seu interior de ma-
deira e o subsolo com pé direto duplo 
fazem a gente mergulhar de cabeça 
nos livros. Eventos e palestras divi-
dem o espaço que conta ainda com 
um café Santo Grão.
The charming bookstore transports us to a 
parallel universe where literature reigns! 
Its wooden interior and double-footed ba-
sement make you dive headlong into books. 
Events and lectures share the space, which 
also has a Santo Grão café.
q R. Fradique Coutinho, 915
l livrariadavila.com.br

LIVRARIA / BOOKSTORE

l LIVRARIA MANDARINA
A charmosa casinha com ares tosca-
nos é um refúgio literário. Seu acervo 
é focado em humanidades, infanto-
juvenil, além, é claro, de muita lite-
ratura. Ao lado da Pandan (p. 49), 
é possível desfrutar de um pãozinho 
quentinho enquanto curte esse am-
biente acolhedor!
The charming little store with a Tuscan 
feel is a literary haven. Its collection 
is focused on humanities, children and 
youth, as well as literature, naturally. 
Next door at Pandan (p. 49), you can 
enjoy freshly baked bread while soaking 
in this cosy atmosphere!
q R. Ferreira de Araújo, 373 
l livrariamandarina.com.br
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l A BELA DO DIA
Arranjos autorais, kits de flores e presen-
tes variados entregues de bicicleta!
Artistic arrangements, florist’s supplies and 
assorted gifts - delivered by bicycle!
q R. Mourato Coelho, 816
l abeladodia.com.br

FLORICULTURA / FLORISTS

l BOTHANICA
Arranjos de flores para todas as ocasiões: 
de um presente para uma ocasião espe-
cial a decoração de festas.
Flower arrangements for all occasions, from 
a gift for a special event to party decoration.
q R. Mourato Coelho, 604
l bothanica.com.br

FLORICULTURA / FLORISTS

l FLO
Um ateliê botânico que aposta em arran-
jos lúdicos, com opções lindas de terrários.
A botanical studio that offers playful arrange-
ments, with beautiful plant options.
q R. Delfina, 115
l atelierbotanico.com/pages/delfina

FLORICULTURA / FLORISTS

l SELVÁTICA
Localizada na Casa 77, espaço onde se en-
contram marcas autorais, a Selvática aposta 
nas folhagens em vasos únicos de artistas, 
designers e artesãos, unindo arte à botânica.
Beautiful arrangements used to create uni-
que pieces by artists, designers and artesans, 
combining art with plant life.
q R. Padre Carvalho, 77
l selvaticacuradoria.com.brSELVÁTICAFo
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l PRAÇA GASTÃO VIDIGAL
Perfeita para uma tarde gostosa com 
as crianças, já que conta com play-
ground completinho, além de ótimos 
espaços para os cães.
Perfect for a pleasant afternoon with the 
children, with a complete playground, as 
well as a great space for the dogs.
q R. Desemb. Mamede, 294

PARQUES / PARKS

l PRAÇA MORUNGABA
Com vários brinquedos infantis, é ide-
al para curtir com a criançada!
With some good play equipment, it’s ideal 
for enjoying with the kids!
q Pinheiros, São Paulo - SP, 01450-090

PARQUES / PARKS

l PRAÇA DO PÔR DO SOL
O gramado em um dos pontos mais 
elevados da cidade é perfeito para um 
piquenique e apreciar a vista.
This grassy spot at one of the highest points 
in the city is perfect for a picnic and for 
enjoying the view.
q Pça. Cel. Custódio Fernandes 
Pinheiro, 334

PARQUES / PARKS

l VILLA LOBOS
O parque é um passeio delicioso! Com 
uma área de 732 mil m², conta com 
ciclovia, quadras de vôlei, basquete e 
quadras de areia. O calçamento torna 
o parque uma ótima opção para quem 
curte esportes como skate e patina-
ção. Uma dica imperdível é conhecer 
o Circuito das Árvores: uma passarela 
elevada de até 3,5 metros de altura nos 
convida a conhecer a fauna e flora dos 
bosques do parque, que abriga espé-
cies nativas da Mata Atlântica.

This park offers a delightful journey! An 
area of 732,000 square metres, it has a cy-
cle path, volleyball and basketball courts, 
and sand pits. The paved paths make the 
park a great option if you enjoy skating 
and skateboarding. A not-to-be-missed at-
traction is the Circuito das Árvores (tree-
-top walk): an elevated walkway up to 3.5 
meters high invites us to discover the flora 
and fauna of the park, which is home to 
many species native to the Atlantic Forest.
q Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001
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CIRCUITO aQUADRA JARDIM PAULISTANO
aQUADRA JARDIM PAULISTANO CIRCUIT
Andar pelas ruas do Jardim Paulistano, 
sem hora marcada ou compromisso fixo, 
é uma experiência deliciosa! Nosso rotei-
ro começa pela Joaquim Antunes, passa 
pelas ruas Sampaio Vidal, Maria Carolina, 
alameda Gabriel Monteiro da Silva e rua 
Groenlândia. Vamos lá? 
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Walking through the streets of Jardim Pau-
listano for a stroll is a delicious experience! 
Our route starts at Joaquim Antunes, goes 
through Sampaio Vidal, Maria Carolina, 
Alameda Gabriel Monteiro da Silva and 
Groenlândia street. Let’s go?
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RUA JOAQUIM ANTUNES
JOAQUIM ANTUNES STREET

l TRACK & FIELD
Moda esportiva promovendo o estilo 
de vida fi tness.
Sportswear promoting the fi tness lifestyle.
q R. Joaquim Antunes, 78
l tf.com.br

l DE GOEYE
Alfaiataria moderna e sofi sticada.
Modern and sophisticated tailoring.
q R. Joaquim Antunes, 152
X @degoeye

l GALLERIST
Multimarcas escolhida a dedo, em 
uma verdadeira galeria de moda.
Hand-picked multi-brand store, in a gallery 
of fashion.
q R. Joaquim Antunes, 187
l gallerist.com.br

l KARIN MATHEUS
Vestuário feminino cool, chic e atemporal.
Cool, chic and timeless women’s clothing.
q R. Joaquim Antunes, 190
l karinmatheus-shop.com.br

l AREAOITO
Moda feminina, acessórios e home 
de marcas selecionadas.
Women’s fashion and accessories, and 
home furnishing from selected brands.
q R. Joaquim Antunes, 196
l areaoito.com.br

l BASILICATA TRATTORIA
Uma leitura contemporânea da culi-
nária italiana.
A contemporary reading of Italian cuisine.
q R. Joaquim Antunes, 197
X @basilicatatrattoria

l OLEA
Gastronomia italiana de primeira, 
em uma casa da década 40. 
First-class Italian cuisine in a 1940s
style house.
q R. Joaquim Antunes, 198 
l olea.com.br

l MERCEARIA DO CONDE
Antes uma mercearia, hoje oferece 
uma cozinha multicultural.
Originally a grocery store, today it offers 
multi-cultural cuisine.
q R. Joaquim Antunes, 217
l merceariadoconde.com.br

M JARDIM PAULISTANO E ARREDORES >  CIRCUITO AQUADRA > AQUADRA CIRCUIT 
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l EA CARE
Cuidados e próteses capilares para quem 
enfrenta queda de cabelo.
Hair care and solutions for resolving hair loss.
q R. Sampaio Vidal, 993
X@eronaraujocare 

l ADEGA SANTIAGO
Restaurante e adega de influência ibérica.
Iberian-influenced restaurant and wine bar.
q R. Sampaio Vidal, 1072
l adegasantiago.com.br

l ERON ARAÚJO
Considerado um dos melhores cabe-
leireiros da cidade.
Considered one of the best hairdressers in 
the city.
q R. Sampaio Vidal, 1116
l eronaraujo.com

RUA MARIA CAROLINA
MARIA CAROLINA STREET

l ATELIÊ 284
Galeria e ateliê da artista Mariana Porto.
Mariana Porto’s gallery and studio.
q R. Maria Carolina, 284
l marianaporto.com.br

l TABERNA 474
Restaurante especializado em frutos do mar. 
Restaurant specializing in seafood.
q R. Maria Carolina, 474
l taberna474.com.br

l CASA 232
Marcas selecionadas como Tom 
Peppers, NAU Bikinis e Cabana Crafts.
Selected brands like Tom Peppers, NAU 
Bikinis and Cabana Crafts.
q R. Joaquim Antunes, 232

l FLAVIA MADEIRA
Design de joias inovador, que lança 
mão de materiais diferenciados.
Innovative jewellery design, which uses a 
range of different materials.
q R. Joaquim Antunes, 232
l flaviamadeira.com

IT PET SHOP
Serviços de banho e tosa, veterinário e loja 
com as melhores marcas para seu pet.
Bath and grooming services, veterina-
rian, and pet store with the best brands 
for your pet.
q R. Joaquim Antunes, 234
l itpetshop.com.br

RUA SAMPAIO VIDAL
SAMPAIO VIDAL STREET

l JULIANA BENFATTI ANTIGUI-
DADES E EXCENTRICIDADES
Antiguidades garimpadas mundo afo-
ra por Juliana, proprietária do espaço.
Pieces discovered by Juliana herself from 
around the world.
q R. Sampaio Vidal, 786
X @julianabenfatti_excentricidade
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ALAMEDA GABRIEL 
MONTEIRO DA SILVA
GABRIEL MONTEIRO 
DA SILVA AVENUE

l MULA PRETA
Décor com referências brasileiras.
Décor with a Brazilian accent.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 289
l mulapreta.com

l FAS
Iluminação que une arte e funcionalidade.
Lighting which combines art and function.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 413
l fasiluminacao.com.br

l L’ARUM BLANC
Banheiras de imersão exclusivas e clássicas.
Exclusive and classic baths to soak in.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 476
l larumblanc.com

l PAULA RAIA
Moda feminina elegante e sofisticada. 
Elegant and sophisticated women’s fashion.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 674
l paularaia.com

l VASCO VASCONCELLOS
Alfaiataria customizada e refinada.
Refined customized tailoring.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 847
l vascovasconcellos.com.br

l DROGASIL
Farmácia completa.
Complete pharmacy.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 892
l drogasil.com.br

l TROUSSEAU
Tudo para deixar sua cama impeca-
velmente confortável e linda.
Everything to make your bedroom impec-
cably comfortable and beautiful.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 912
l trousseau.com.br

l MARISA RIBEIRO
Roupas em cashmere confortáveis e 
para todas.
Comfortable cashmere clothing for 
everyone.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 929
l marisaribeiro.com.br

l ESTAR MÓVEIS
Mobília e decoração concebidas por 
artistas, fotógrafos e designers.
Furniture and décor created by artists, 
photographers and designers.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1080
l estarmoveis.com.br

l ITENS COLLECTION
Luminárias com design autoral brasileiro.
Light fixtures from Brazilian designers.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1111
l itenscollections.com
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l DPOT OBJETO
Mobiliário brasileiro moderno e 
contemporâneo.
Modern and contemporary Brazilian 
furniture.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1250
l dpot.com.br

l GALERIA ARTE FORMATTO
Desde 2015 conectando artistas con-
temporâneos ao público.
Connecting contemporary artists with the 
public since 2015.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1364
l arteformatto.com.br

l COLLECTANIA
Mobiliário de alta qualidade, são dis-
tribuidores da marca de cama holan-
desa Auping.
High quality furniture, and distributors 
of Dutch bedding brand Auping.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1456
l collectania.com.br

l FIRMA CASA
Com showroom multimarcas, o que 
há de melhor em mobiliário assinado.
A multi-brand showroom with the very 
best in designer furniture.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1487
l fi rmacasa.com.br

l ETEL
Mobiliário brasileiro, marca pioneira 
em reedições.
Brazilian furniture, pioneer in repro items.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1834
l etel.design/contact

l DONATELLI
Coleções de tecidos com estampas 
exclusivas.
Fabric collection, featuring exclusive prints.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2113
l donatelli.com.br

l FAST FRAME
Pôsteres, molduras, quadros e espe-
lhos. Serviço rápido e benfeito.
Posters, frames, pictures and mirrors. Fast 
high-quality service.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2121
l fastframe.com.br/unidade-gabriel-
-monteiro

l +55 DESIGN
Décor que une poesia e funcionalidade.
Décor that combines poetry with 
functionality.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2798
l 55-design.com

l EMPÓRIO BERALDIN
Tecidos e estofados produzidos com 
matéria-prima 100% natural.
Fabrics and upholstery produced with 
100% natural materials.
q Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2878
X @emporioberaldin
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SERVIÇOS / SERVICES
l BARBEARIA GARAGEM
% (11) 3032-4716 
q Shopping Iguatemi - Piso Térreo

l ATELIÊ DE COSTURA 
% (11) 98826-2431 Inês Barbosa
q R. dos Pinheiros, 395

l SAPATARIA SIRVA-SE BEM
% (11) 3082-4806
q R. Ibsen da Costa Manso, 358

l CHAVEIRO 24 HORAS
% (11) 99982-3663 Marcos

RUA GROENLÂNDIA
GROENLÂNDIA

l JACQUES JANINE 
CASA CONCEITO
Mauro Freire, em parceria com Jac-
ques Janine, inaugura um espaço que 
une arte, beleza, gastronomia e moda. 
O amplo ambiente conta com obras 
de arte e até um restaurante orgânico.
In partnership with Jacques Janine, Mau-
ro Freire has opened a space that combines 
art, beauty, gastronomy and fashion. The 
space features artwork as well as an orga-
nic restaurant.
q R. Groenlândia, 1785
X @jacquesjaninecasaconceito
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l CASA OPERANDI
Tudo para uma mesa e cozinha 
moderna, fun e sofisticada. Pratos, 
talheres, copos e taças delicados e 
para todos os estilos.
Everything for a modern, fun, sophis-
ticated table and kitchen. Elegant pla-
tes, crockery, cutlery, and glasses for 
all styles.
q R. Groenlândia, 1805
X @casaoperandi

l SENTIDO COSMOPOLITA
Antiquário com peças exclusivas de 
decoração e obras de arte. Ampla 
seleção de belíssimos itens asiáticos.
Antiques shop with exclusive pieces of 
décor and artwork. Wide selection of be-
autiful Asian items.
q R. Groenlândia, 1922
X @sentidocosmopolita_store

l POLO AUTOCENTER 
E BORRACHARIA
% (11) 3088-2987
q Av. Eusébio Matoso, 628

l TURBI 
ALUGUEL DE CARRO POR HORA
turbi.com.br
Netpark - Eldorado Business Tower
q R. Ofélia, 230
 
l XOXO PET
 (VETERINÁRIO E PETSHOP)
% (11) 96493-2119
q Av. Rebouças, 2855

EMERGÊNCIAS / EMERGENCIES
• Emergência de trânsito / Accident - 1188
• Emergência de saúde (SAMU) / 
Ambulance & Paramedic - 192
• Polícia Militar / Military Police - 190
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As criações coloridas e 
vibrantes da artista Naia 
Ceschin transportam a 
essência brasileira para 
as telas. A paulista, que 
estudou comunicação 
visual na renomada 
ESPM, desde os 19 anos 
viu aflorar sua paixão 
pelas artes visuais. Aqui, 
ela homenageia o Jar-
dim Paulistano, bairro 
onde mora, com uma 
ilustração que a lembra 
da Praça Gastão Vidigal. 

The vibrant and colourful 
creations of artist Naia 
Ceschin put the essence of 
Brazil on canvas. A São 
Paulo native, she studied 
visual communication at 
the famous ESPM school, 
and her passion for the 
visual arts has blossomed 
from the age of 19 years. 
Here she salutes Jardim 
Paulistano, the neighbou-
rhood where she lives, 
with a work inspired by 
Praça Gastão Vidigal.
l www.naiaceschin.com.br 
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