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Nasci em 21 de julho de 1971, no bairro da Liber-
dade em São Paulo. Cresci e fui criado aqui, vendo 
a cidade crescer e desenvolver seus bairros, mudan-
do a paisagem constantemente.

Quando criança, gostava de deitar no banco de 
trás do carro do meu pai e brincar de tentar adivi-
nhar em que rua estávamos. Não queria que o pas-
seio terminasse. Aos 13 anos, comecei a voltar da 
escola de transporte público e hoje uso com meus 
filhos. Ele me leva aonde eu preciso ir.

Meu trabalho tem nítidas influências da cidade, 
sua noite, trânsito caótico e arquitetura descombi-
nada. Foi aqui que formei meu estilo de vida e de me 
vestir, observando todos nas ruas.

Este guia é uma celebração de São Paulo. Nas pró-
ximas páginas, você vai conhecer pequenos segre-
dos que só quem mora aqui pode saber. Restauran-
tes, cafés, centros culturais, prédios, parques, ruas e 
bairros que fazem parte da vida de quem vive a ci-
dade em movimento.

Espero que aproveite as dicas que eu e os sete con-
vidados – paulistanos ou não, moradores dessa cida-
de que tanto amamos – preparamos. Bom passeio!

ALEXANDRE HERCHCOVITCH
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DI CUNTO 
“Confeitaria tradicional da Mooca, 
com doces, salgados e comida italia-
na de alta qualidade. Abriu em 1935 
e até hoje faz todos os produtos ar-
tesanalmente. Entre os mais clássi-
cos estão os panetones e os famosos 
cannoli recheados na hora, com cre-
me de ricota, chocolate, baunilha ou 
doce de leite.” R. Borges de Figuei-
redo, 61/103, Mooca. Ter a sab, das 
9h às 19h;  dom e feriados das 8h30 
às 18h. dicunto.com.br

SESC PAULISTA 
“Várias atividades culturais, espor-
tivas e gastronômicas, incluindo an-
dar para crianças. Nos fins de sema-
na, a fila para visitar o mirante é 
concorridíssima.” Av. Paulista, 119, 
Bela Vista. Ter a sab, das 10h às 
22h; dom e feriados, 10h às 19h. 
Tel: 11 3170-0800.

PARQUE VILLA-LOBOS
“Uma das maiores áreas verdes da 
zona oeste, tem várias opções para 
se exercitar: ciclovia, quadras, play-
ground, campos de futebol, apare-
lhos de ginástica etc., além de um 
bosque com espécies da Mata Atlân-

tica e um anfiteatro para shows.” Av. 
Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto 
de Pinheiros. Das 5h30 às 19h, dia-
riamente. Durante o horário de verão, 
até as 20h. Tel.: 11 2683-6302.

VEGANO SP 
“O melhor vegano de São Paulo. Tem 
cachorro quente, hambúrguer e fei-
joada. As opções do dia já estão em-
baladas e prontas para viagem, mas 
também dá para comer ali.” R. João 
Moura, 901, Pinheiros. Ter a sex, das 
12h às 20h, sab e dom, das 12h às 
16h. veganodelivery.com.br 

MEGA ROLLER SKATE PARK 
“Ótimo programa em família. A pis-
ta de patinação reúne adultos e 
crianças de todas as idades, com ilu-
minação de LED que muda de acor-
do com a música. Instrutores aju-
dam quem está começando a pati-
nar e não há limite de tempo — o in-
gresso é por diária. Ainda tem outros 
ambientes para skates e bikes.” 
R. José de Oliveira, 1011 — Parque 
Peruche. Seg a qui, das 14h às 22h; 
sex e sab, das 14h à 0h; dom das 
14h às 20h e feriados das 14h às 
22h. megarollerskatepark.com.br

ESTILISTA PAULISTANO, HEAD DE ESTILO DA OLYMPIKUS
@ALEXANDREHERCHCOVITCH



10 | olympikus crew  olympikus crew | 11

É CONSULTORA DE ESTILO. 
PARAENSE, MORA EM SÃO PAULO HÁ 12 ANOS. 
@SANTAHELENA
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CASA JUISI 
“Espaço com um acervo muito in-
crível de moda que costumava ser 
um brechó. Tem peças de várias 
décadas e fica em um prédio que 
eu acho maravilhoso no centro 
histórico de São Paulo. Vale ir co-
nhecer, tomar um café e conver-
sar com os donos, que são muito 
fofos.” R. Roberto Simonsen, 108, 
Sé. Seg a sex, das 10h às 19h. 
casajuisi.com.br

25 DE MARÇO
“Eu faço uma ida à região da Rua 
25 de Março ao menos uma vez 
por mês: para ver o que está acon-
tecendo, o que tem de acessório 
por lá, o que as pessoas estão ven-
dendo e comprando agora. Ali vo-
cê pode ter ideias para montar fi-
gurinos do zero. É perrengue, mas 
eu gosto. Dá para comprar de tu-
do: linha, utensílios para casa, de-
coração, meia-calça.” R. 25 de 
Março, s/nº, Santa Ifigênia.  

JARDIM SECRETO
“Gosto muito de ir às feiras de ex-
positores que rolam pela cidade. 
Eu indico a Jardim Secreto. Há 
também um lugar fixo ligado à fei-
ra que chama Casa Jardim Secre-
to, com uma variedade legal de 
roupas, sapatos, de artigos de de-
coração.” Pça Dom Orione, 211-

30, Bela Vista (edições sazonais 
aos sab). CASA JARDIM SECRETO: 
R. Conselheiro Carrão, 374, Bela 
Vista. Ter a dom, das 10h às 18h. 
feirajardimsecreto.com.br

DALVA E DITO
“Restaurante de Alex Atala, com 
uma parte na frente que é um 
mercadinho. O lugar tem um cer-
tificado de alimentos orgânicos, 
então você sabe a procedência do 
que está comendo. E ainda tem as 
comidas da minha terra, como pa-
to no tucupi e peixes regionais.” 
R. Padre João Manuel, 1115, Jar-
dins. Seg a sab, das 12h às 15h 
e das 19h às 23h; dom, das 12h 
às 17h. dalvaedito.com.br  

AS VÉIA
“Restaurante que fica na divisa 
com Mairiporã, na Serra da Can-
tareira, em um lugar muito legal 
pela sua arquitetura: uma cons-
trução de cerca de 1830, com um 
ferro velho onde fazem restaura-
ção para decoração de casa. O As 
Véia é parte do complexo O Ve-
lhão e tem muita comida brasilei-
ra: tutu de feijão, galinha caipira. 
Detalhe: eles só aceitam dinhei-
ro.” Estrada Santa Inês, 3000, 
Mairiporã. Seg a sex, das 9h às 
17h; sab e dom, das 12h às 16h. 
velhao.com.br 
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É FOTÓGRAFO MULTIARTISTA 
PAULISTANO, MORADOR DO CENTRO 
DE SÃO PAULO. 
@FELIPEMOROZINI
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PARQUE MINHOCÃO 
“É o lugar mais democrático, on-
de de fato acontece a ocupação es-
pontânea do espaço público. É um 
laboratório. Acho emocionante 
transformar uma via para carros 
considerada a obra mais feia da ci-
dade num parque. Libertador!” 
Via Elevado Presidente João Gou-
lart. Estações República, Santa Ce-
cília e Marechal Deodoro do metrô. 
Diariamente, das 21h30 às 5h 
(quando fica fechado para carros); 
e 24h aos fins de semana.

KRAUT
“É um bar-restaurante alemão, 
com um clima que lembra Berlim. 
Tem o melhor estrogonofe da ci-
dade.” R. Barão de Tatuí, 405, San-
ta Cecília. Ter a sex, das 12h às 
15h e das 18h às 0h (1h, às sex-
tas); sab, das 12h à 1h; dom, das 
12h às 17h. Tel.: 11 4323-6390.

JARDIM BOTÂNICO
“Todo mundo tem que conhecer o 
Jardim Botânico da sua cidade. 
Tem várias plantas lindas. Se eu 
fosse falar de design, eu falaria pra 
olhar as plantas e as folhas.” Av. Mi-
guel Estéfno, 3031, Vila Água Fun-

da. Ter a dom, das 9h às 17h. jar-
dimbotanico.sp.gov.br

PARQUE TRIANON
“É importante porque é o único 
terreno que sobrou de mata nati-
va em São Paulo. Acho quase emo-
cionante imaginar de cima só um 
quadrado verde nessa selva de 
concreto e saber que a cidade in-
teira era igual a esse quadradinho. 
Fico pensando, às vezes, onde es-
tá essa floresta?” R. Peixoto Gomi-
de, 949, Cerqueira César. Diaria-
mente, das 6h às 18h. Tel.: 11 
3289-2160.

SÉ GALERIA
“Espaço da artista e curadora Ma-
ria Montero que discute arte con-
temporânea em um casarão histó-
rico. No mesmo prédio fica ainda 
a Casa Juisi, centro de pesquisa de 
moda com acervo aberto à consul-
ta de estudantes, designers, figuri-
nistas e interessados em geral. E 
na mesma rua está o Solar da Mar-
quesa de Santos. É um lugar cheio 
de histórias sobre São Paulo.” 
R. Roberto Simonsen, 108, Sé. Ter 
a sex, das 12h às 19h; sab, das 
12h às 17h. segaleria.com.br
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É ARTISTA E COFUNDADOR DO BLOCO 
TARADO NI VOCÊ. MINEIRO, VIVE 
EM SÃO PAULO HÁ CERCA DE 10 ANOS.
@GUIMAGUIMA
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TEATRO OFICINA 
“Para mim, uma das mais belas 
obras a serem experimentadas 
nessa cidade. Foi projetado pela 
Lina Bo Bardi em 1984 para abri-
gar a companhia teatral de Zé Cel-
so, que enche de vida aquele lu-
gar. Legal também é se permitir 
andar ali pelas ruelas do entorno 
e descobrir as vilas escondidas e, 
quem sabe, deparar com a Pando-
ra, um falcão fêmea que vira e me-
xe pode ser vista acompanhada do 
seu dono em uma mesa de bar.” 
R. Jaceguai, 520, Bela Vista. tea-
troficina.com.br  

FITÓ COZINHA
“Para quem gosta de dar uma cir-
culada pela cidade e comer ou be-
ber em lugares gostosos, escondi-
dos e fora do circuito, recomendo 
o Fitó, restaurante de gastronomia 
brasileira com uma cozinha co-
mandada por mulheres. Morena é 
a hostess mais elegante e de boa 
conversa com quem já cruzei e 
com certeza vai te receber super-
bem. Não deixe de experimentar 
a paçoca ou o frango assado e uma 
cajuína. Depois rola dar uma ca-
minhada até Largo da Batata pra 
dar uma esticada no rolê e tomar 
uma cerveja em algum dos bote-
cos por ali.” R. Cardeal Arcoverde, 
2773, Pinheiros. Seg, das 12h às 
15h; ter a sex, das 12h às 16h30 

e das 19h às 23h30; sab e feria-
dos, das 12h30 às 16h30 e das 
20h às 23h30; dom, das 12h30 
às 17h. fitocozinha.com.br 

PISCINA DO PACAEMBU
“A falta de espaços públicos e de 
lazer na cidade faz da piscina do 
Pacaembu um ótimo lugar não 
apenas para nadar como também 
para encontrar um povo legal que 
está lá pra se exercitar nas arqui-
bancadas, tomar sol e trocar uma 
ideia. Ah, a quadra coberta de tê-
nis tem uma arquitetura incrível 
e antiga, vale ver também!” R. Ca-
pivari, s/n, Pacaembu. Ter a sab, 
das 8h às 17h; dom, das 10h às 
19h. Tel.: 11 3664-4650.

JARDIN DO CENTRO 
“Para quem, como eu, pira em 
plantas, se estiver pela região do 
Parque Minhocão, recomendo se-
guir até o Jardin para uma parada. 
Além de ter comidinhas, um café 
gostoso e um mobiliário supera-
conchegante, o lugar é pratica-
mente uma selva urbana com vá-
rias plantas à venda. Dá vontade 
de passar uma tarde inteira lá, o 
que é possível para quem quiser 
inclusive trabalhar, já que eles têm 
um minicoworking nos fundos.” 
R. General Jardim, 490, Vila Buar-
que. Seg a sab, das 9h às 19h. jar-
din.eco.br/cafeteria.



É APRESENTADORA DO CANAL MULTISHOW 
E ATRIZ. NASCIDA E CRIADA EM 
PINHEIROS, HOJE É MORADORA DA POMPEIA. 
@LAURAVICENTE
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SANTA FÉ
“Uma cervejaria que faz um pra-
to maravilhoso: um cupim cas-
querado, servido em uma telha 
com mandioca cozida. Eles cor-
tam a carne em tiras e passam 
um lance que fica com uma cas-
quinha meio salgada, meio cro-
cante. É um orgasmo.” Av. Pom-
peia, 600, Pompeia. De ter a qui, 
das 12h às 0h; sex e sab, das 12h 
às 0h30; dom, das 12h às 23h. 
santafecervejaria.com.br 

INSTITUTO TOMIE OHTAKE
“Um dos melhores centros de 
movimentação cultural da re-
gião. Tem mostras gratuitas e 
uma livraria pela qual eu sou 
muito apaixonada, onde sempre 
tem uma trilha sonora incrível. 
E ainda tem uma Lanchonete da 
Cidade do outro lado da rua, va-
le lembrar.” R. Coropé, 88, Pinhei-
ros. De ter a dom, das 11h às 20h. 
institutotomieohtake.org.br 

 UNDERDOG 
“Sou aficionada por hambúrgue-
res, inclusive tenho um tatuado 
nas costas, e considero esse o 
melhor de São Paulo. Os caras 
fazem a carne na parrilla, um 
lance meio argentino. E eu amo 
que eles só servem em um pon-
to, que falam que é o ponto cor-
reto para carne bovina.” R. João 
Moura, 541, Pinheiros. De ter a qui, 
das 12h às 16h e das 18h30 às 
22h30; sex e sab, das 12h às 
22h30; dom, das 12h às 16h.

MICA 
“É um restaurante asiático con-
temporâneo com drinques óti-
mos. E ainda é muito bom para 
comer: tem um cubinho de ta-
pioca, quiabo no missô, peixe 
curado...” R. Guaicuí, 33, Pinhei-
ros. De ter a sex, das 12h às 15h 
e das 19h às 0h; sab, das 12h às 
0h; dom, das 13h às 22h; seg, das 
12h às 23h. Tel.: 11 3360-2608.



É PAULISTANO, DIRETOR CRIATIVO E 
DESIGNER DE PRODUTOS DO COLETIVO 
DE ARTE, MODA E DESIGN MOOC. 
@VINNITEX
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PEDRO II
“A parte industrial da região de Pe-
dro II, Mooca e Brás, é meu cam-
po de pesquisa. Visito esses luga-
res pelo menos três vezes por se-
mana para me inspirar na lingua-
gem industrial, workwear e safety 
e ter insights de possibilidades 
criativas.” Estações Brás (linhas 
vermelha e amarela) e Pedro II (li-
nha azul) do metrô.

PRAÇA ROOSEVELT
“É um point onde eu encontro 
amigos, faço amizades, vejo novas 
pessoas. Ver todos os tipos de li-
festyle conectados em uma praça 
no meio do centro de São Paulo é 
quase um milagre.” Pça Franklin 
Roosevelt, s/n, Bela Vista.

 Z DELI
“A região da Sé, da República e do 
Vale do Anhangabaú são os pri-
meiros lugares que visito pela ma-
nhã sempre que tenho tempo. É o 
lugar onde é possível perceber to-

da a diversidade de São Paulo. 
Aproveito o rolê para comer no Z 
Deli da República — adoro o pra-
to mexicano e a pink lemonade.” 
R. Bento Freitas, 31, República. 
Seg e ter, das 12h às 23h; qua, qui 
e dom, das 12h às 0h; sex e sab, 
das 12h à 1h. Tel.: 11 3129-2162. 

ARTUR ALVIM 
“É o bairro onde eu cresci, na zo-
na leste, onde estão minhas refe-
rências mais significativas. Visito 
a quebrada para lembrar os bons 
momentos e servir como ponto de 
fuga (literalmente) do caos da ci-
dade.” Estação Artur Alvim (linha 
vermelha) do metrô.

SANTA IFIGÊNIA 
“É o lugar das ferramentas e pos-
sibilidades — minhas primeiras 
pesquisas criativas sempre nas-
cem por lá. O tumulto, o comér-
cio adaptado e sua forma única de 
funcionar são inspirações.” R. San-
ta Ifigênia, s/n, República.



É JORNALISTA E DIRETORA DO CENTRO 
CULTURAL SÃO PAULO. NASCIDA 
NO RIO, VIVE EM SÃO PAULO HÁ 33 ANOS. 
@ERIKAPALOMINO
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CCSP 
“Minha nova casa, o coração cul-
tural da cidade há algumas gera-
ções. Muita honra poder fazer par-
te dessa história, antes como fre-
quentadora e agora na direção 
dessa extraordinária equipe.” 
R. Vergueiro, 1000, Paraíso. Das 
9h às 22h, diariamente, incluindo 
feriados. centrocultural.sp.gov.br 

SPOT
“O melhor delivery de São Paulo 
ainda é, ao vivo, o lugar oficial pa-
ra comemorar vitórias pessoais e 
profissionais. Sérgio Kalil coman-
da a alma da cidade com seu char-
me flâneur.” Al. Ministro Rocha 
Azevedo, 72, Bela Vista. Seg a sex, 
das 12h às 15h e das 19h30 à 
1h; sab, dom e feriados, das 12h 
às 17h e das 19h30 às 0h (1h, 
aos sab). restaurantespot.com.br

AVENIDA PAULISTA 
“Moro na esquina e é um privilé-
gio habitar a avenida mais icôni-
ca da cidade. Cada quadra tem 
sua personalidade, e o corredor 
cultural é de altíssimo nível, da Ja-
pan House ao IMS, passando pela 
Casa das Rosas.” CASA DAS RO-
SAS: Av. Paulista, 37, Bela Vista. 
Ter a sab, das 10h às 22h; dom e 
feriados, das 10h às 18h. casa-
dasrosas.org.br. IMS: Av. Paulista, 
2424, Consolação. Ter a dom (ex-

ceto qui), das 10h às 20h; qui, das 
10h às 22h. ims.com.br. JAPAN 
HOUSE: Av. Paulista, 52, Bela Vis-
ta. Ter a sab, das 10h às 20h; dom 
e feriados, das 10h às 18h. japa-
nhouse.jp/saopaulo

PARQUE IBIRAPUERA
“Muito óbvio? Mas não tem como 
o Ibirapuera ficar de fora do meu 
roteiro de favoritos, um refúgio 
para momentos de escapismo e 
bucolismo tão necessários na me-
trópole. Meu lugar preferido é o 
lago dos cisnes. Correr, andar de 
bike, meditar, tudo é bom lá.” Av. 
Pedro Álvares Cabral, s/n, Vila Ma-
riana. Todos os dias, das 5h à 0h. 
parqueibirapuera.org

COPAN
“Adoro ficar por ali, tenho muitos 
amigos que moram perto, então 
frequento o Orfeu, o Fel (assim 
que abre, pra conseguir lugar) e o 
Café Floresta.” ORFEU: Av. Ipiran-
ga, 318, República. Ter a sex, das 
12h à 0h; sab, das 12h30 à 0h; 
dom das 12h30 às 17h. orfeuor-
feu.com.br. FEL: Av. Ipiranga, 200, 
loja 69, República. Seg e qui a sab, 
das 18h à 1h; dom, das 17h às 
22h. facebook.com/fel.cocktails. 
CAFÉ FLORESTA: Av. Ipiranga, 200. 
De seg a sex, das 6h às 0h30; 
sab, das 6h às 0h; dom, das 8h 
às 23h30



É DIRETOR DO GRUPO VEGAS. NASCIDO 
NA ARGENTINA E NATURALIZADO
BRASILEIRO, VEIO PARA SÃO PAULO 
NA INFÂNCIA, NA DÉCADA DE 1970. 
@FACUNDOGUERRA
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cuidado com o estimulante, sem 
te extorquir. Por um Punhado é 
das minhas prediletas.” R. Nes-
tor Pestana, 115, Consolação. Dia-
riamente, das 10h às 22h. Tel.: 11 
3214-5891.

GALERIA NOVA BARÃO
“Conhecida pelas suas lojas de 
discos, dá pra se perder ali se vo-
cê gosta de música. É o lugar pa-
ra onde levo artistas estrangei-
ros que vêm se apresentar na ci-
dade. Costumam fazer a festa 
comprando vinis raros por pre-
ços muitas vezes inferiores aos 
de fora.” R. Sete de Abril, 154, Re-
pública. Seg a sex, das 7h às 
19h30; sab, das 7h às 18h.  

CRIPTA DA SÉ
“Espaço que poucos conhecem 
no subterrâneo da nossa mais 
tradicional catedral, é o repouso 
eterno de alguns dos fundadores 
de nossa história. Gótico e curio-
so ao mesmo tempo.” Pça da Sé, 
399, Sé. Seg a sex, das 9h30 às 
16h30. Não é necessário agenda-
mento. Ingresso: R$ 7.

SESC 24 DE MAIO
“Uma antiga loja de departamen-
tos transformada em espaço de 
convívio pelo gênio [o arquiteto] 
Paulo Mendes da Rocha, a cafe-
teria do Sesc, logo abaixo de sua 
piscina na cobertura, é talvez o 
espaço mais bonito de São Pau-
lo.” R. 24 de Maio, 109, República. 
Ter a sab, das 9h às 21h; dom, das 
9h às 18h. Tel.: 11 3350-6256.

LA CASSEROLE
“Tradicional restaurante francês 
encravado no Largo do Arouche 
é uma cápsula do tempo. O me-
lhor restaurante para se fazer 
um date em toda São Paulo.” Lgo 
do Arouche, 346, República. Ter a 
sex, das 12h às 15h e das 19h às 
0h; sab, das 12h30 às 16h e das 
19h às 0h30; dom, das 12h30 às 
16h30. lacasserole.com.br 

POR UM PUNHADO DE DÓLARES
“São Paulo não seria o que é sem 
o café, e o grão tem sido tratado 
de uma maneira mais gentil nos 
últimos anos. As novas cafeterias 
que estão abrindo no Centro têm 
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Livre. 

Para ser, para usar, para se mover.

Nas ruas, lá fora, a todo momento, no esporte 
e fora dele.

Sem regras, com um foco, em movimento.

Esse é o conceito que guia a primeira coleção 
de Alexandre Herchcovitch para a Olympikus 
Crew.

Inspirada nos corredores de rua, que cada vez 
mais têm se reunido para treinar em grupos 
— as crews — as peças trazem códigos visu-
ais da cidade em estampas e texturas.

Tudo para correr. Ou não.

A coleção Crew foi pensada para todos. Para 
ser usada onde e como a pessoa quiser.

Com um foco: em movimento.

CONHEÇA A COLEÇÃO COMPLETA WWW.OLYMPIKUSCREW.COM.BR
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