
O bairro da Zona Sul 

paulistana tem ótimas 

lojas de decoração e 

outros points a descobrir. 

Neste roteiro de expert, 

o arquiteto Maurício 

Karam indica um passeio 

delicioso, ideal para  

fazer num dia de folga.  

Há 15 anos, quando se mudou 
para Moema, Maurício 
Karam encontrou um lugar 
essencialmente residencial. 
“Nessa época, já existia  
o Shopping Ibirapuera. De lá 
para cá, o comércio de rua virou 
algo efervescente, com lojas  
de vários segmentos, além  
de bares e restaurantes”, conta. 
“Outro ponto forte do bairro  
é a proximidade do Parque 
do Ibirapuera.” Se você não 
tem muita familiaridade  
com a região, aproveite o roteiro 
do arquiteto para circular por 
suas vias planas e descobrir  
as melhores atrações do pedaço.

 Sábado

Moema
em

Recém-inaugurada, 
a Jam 360º é  
uma perfumaria 
moderninha.  
“O local tem um 
visual jovem,  
com paredes  
de tijolo à vista, 
mesas feitas   
de grandes 
carretéis 
reaproveitados  
e grafite na 
fachada”,  
diz Maurício.
R. Rouxinol, 747,  
tel. (11) 5051-1111.
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Um livro e um café: 
quer companhia melhor?  
Na Livraria da Vila, o leitor não 
precisa ter pressa ao escolher 
um exemplar. Av. Moema, 493, 
tel. (11) 5052-3540.

Epelessim labo. Neq uatur? 
Quiaui doluptas aut volendi cus 
parum et et ommosae. Nam, 
imus abore doluptur reium faciet 
dusandam rehendi tiorio tem

Na Le Lis Blanc 
Casa, os pratos com 
estampas étnicas 
servem de enfeite 
ou compõem um 
aparelho de jantar. 
R. Gaivota, 1481, 
tel. (11) 5096-2767.

A Celina Dias 
é passagem 
obrigatória para 
quem busca papéis 
de parede e tecidos. 
R. Canário, 1318, 
tel. (11) 5093-0447.

O designer Fernando Jaeger 
expõe seu mobiliário de 
linhas contemporâneas num 
showroom com 450 m² e 
8 m de pé-direito. R. Gaivota, 
1436, tel. (11) 5096-4500.
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Depois de uma 
massagem com óleos 
essenciais no Petit Spa 
L’Occitane, a sensação  
é de pisar nas nuvens.  
No térreo, ficam  
os produtos da marca 
francesa de cosméticos. 
Av. Bem-Te-Vi, 11, 
tel. (11) 5093-1117.

No ateliê de Hideko 
Honma, estão expostas 
as belas peças da 
ceramista. “Ela produz  
de enfeites a utilitários, 
que atraem pelo trabalho 
primoroso”, afirma  
o arquiteto. R. Pintassilgo, 
429, tel. (11) 5042-4450. 

Entre as compras, aproveite para relaxar

Fãs de vinho encontram  
mais de 5 mil rótulos no Rei 
dos Whisky’s & Vinhos. Cestas  
de Natal são outra atração  
do endereço. R. Inhambu, 402,  
tel. (11) 3488-2199.

“A Tecdec oferece um acervo 
enorme de tecidos”, diz Maurício. 
“Adoro o romantismo do padrão 
toile de jouy.” R. Inhambu, 
1185, tel. (11) 5092-3139.
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