
63
Pixolé – Há 36 anos a loja ofe-
rece diversidade em calçados
para os públicos masculino, fe-

minino e infantil, a preços considera-
dos populares. Tem três unidades na ci-
dade: na Rua Monte Casseros, 258, e
nos shoppings Grand Plaza e ABC.

64
Tent Beach – Loja espe-
cializada na moda surf wear,
indicada para amantes do es-

porte marítimo. Reúne opções de
vestuários e acessórios para ho-
mens, mulheres, adultos e crianças.
Utiliza tecidos tecnológicos que se-
cam facilmente e oferecem conforto
e praticidade.

65
Conjunto IAPI – Vila Guiomar
– Criado em 1942 (a primeira
etapa composta por casas ge-

minadas), o conjunto é retrato do cres-
cimento da industrialização no Grande
ABC. A necessidade de abrigar os ope-
rários do município deu impulso à se-
gunda etapa do conjunto de prédios,
que sobrevive até hoje.

66
Bararanha – Ponto de encon-
tro tradicional dos moradores
mais antigos da Vila Assunção,

está instalado na praça há 45 anos.
Desde sua fundação, o estabelecimen-
to mudou de direção cinco vezes, sem
perder a clientela fiel. Hoje está sob o

comando de Jesualdo Bezerra da Silva.

67
Festival de Comida de Bote-
quim – Cada estabelecimen-
to da cidade pode inscrever

apenas uma receita nas quatro cate-
gorias: prato, petisco, lanche ou bar
noturno. Jurados dão notas para os
quesitos degustação, apresenta-
ção, atendimento e ambiente e ele-
gem os melhores de cada categoria.

68
João Salles – Há 52 anos,
João Salles tira o sustento da
família da venda de pipocas

no calçadão da Rua Coronel Oliveira
Lima, importante centro comercial
da cidade. A pipoca de milho de
canjica é o carro-chefe, vendida a
R$ 2 o saquinho.

69
Farmácia Santa Luzia – Loca-
lizada na Vila Assunção, foi cria-
da na década de 1950 e se tor-

nou referência entre os moradores do
bairro na hora de adquirir os medica-
mentos necessários para a promoção
da saúde. O farmacêutico responsável
é Celso Pádua da Cunha.

70
Colégio São José – Com tradi-
ção de 66 anos na cidade,
promove educação de exce-

lência baseada em princípios católi-
cos. É uma das 12 unidades que
constituem a rede de Educação Sca-
labriana Integrada, com mais de
7.000 alunos no País.

71
Colégio Singular – Começou
como curso preparatório para
vestibular em 1966. Hoje ofere-

ce ensino da Educação Infantil ao pro-
fissionalizante, comproposta pedagógi-
ca e apostilas que são frutos de parce-
ria com o Sistema Anglo de Ensino.

72
Colégio Etip – Dedica-se há
mais de 30 anos à formação
humana e intelectual de seus

alunos. Oferece Educação Infantil,
ensinos fundamental, médio e técni-
co. Cursos técnicos. Tem como obje-
tivo também desenvolver potenciali-
dades artísticas e esportivas.

73
Instituto Coração de Jesus –
Com o objetivo de educar
além da matéria e transcen-

der os livros e as salas de aula, a
unidade oferece desde Educação In-
fantil até opções de cursos de Ensi-
no Superior. Integra a Rede Salesia-
na de Escolas.

74
Hospital Mário Covas – Úni-
co hospital estadual da cida-
de e segundo da região, tem

como foco o atendimento de alta
complexidade. Vinculado à Faculda-
de de Medicina do ABC, disponibili-
za a estrutura para atividades de en-
sino, contribuindo para a formação
de profissionais de Saúde.

75
Pronto Atendimento Central
– Oferece atendimento de ur-
gência e emergência em clíni-

ca médica e pediatria 24 horas. Pos-
sui raio X digital desde 2011, tecno-
logia que facilita o atendimento e di-
minui o tempo de espera dos pa-
cientes que necessitam desse tipo
de serviço.

76
Parque Antônio Flaquer –
Possui 36 mil metros qua-
drados de terreno. O muníci-

pe pode utilizar pista de caminha-
da, equipamentos para ginástica,
playground. A banda Lira de Santo
André tem sede no local. O parque
funciona das 6h às 22h e fica na
Rua Coronel Seabra, Vila Alzira.

77
Parque Regional Prefeito An-
tonio Pezzolo (Chácara Pigna-
tari) – Inaugurado em 1980, o

local conta com a escola municipal
Chácara Pignatari. A Escola Livre de Ci-
nema também está dentro do parque.
A área pertencia à Companhia Brasilei-
ra de Artefactos de Metais. As chami-
nés da fábrica foram conservadas.
Uma pista foi construída para os muní-
cipes. O parque funciona das 6h às
22h e fica na Avenida Utinga, 136.

78
Parque Cidade dos Meninos
– O contato com a natureza é
a principal característica do

parque. A pista de caminhada é en-
trecortada por um curso d’água.
Bancos e mesas também estão dis-
poníveis aos usuários. O local pos-
sui quadra poliesportiva. São
12.619 metros quadrados. O ende-
reço é Rua Batávia, Parque Novo

Oratório. O horário de funcionamen-
to é das 6h às 18h.

79
Parque Norio Arimura – O lo-
cal foi inaugurado em 1995
em homenagem aos 70 anos

da imigração japonesa no Brasil.
São 13.160 metros quadrados com
pistas de caminhada e skate, além
de playground. Em 2010, o lugar ga-
nhou 150 mudas da Mata Atlântica.
O Norio Arimura fica na Rua Macedô-
nia, Capuava, e funciona das 6 às
18h.

80
Museu de Santo André Dr.
Octaviano Armando Gaiarsa
– O local recebe diversas ex-

posições, pesquisas e publicações,
que possuem o objetivo de difundir
a história da cidade. Além de docu-
mentação bibliográfica, o museu
possui louças, instrumentos musi-
cais e até fantasias de carnavais rea-
lizados no município. Somente o
acervo fotográfico tem mais de 26
mil imagens. Rua Senador Flaquer,
470, Centro.

81
Biblioteca Nair Lacerda – O
acervo do espaço é compos-
to por 171.151 itens espa-

lhados por 2.000 metros quadra-
dos. Somente em gibis, o local
possui 17.796 publicações. São
47.619 obras que o munícipe po-
de levar para casa. Os deficientes
físicos terão acesso a 3.400
obras em braile. Fica na Praça 4º
Centenário, Centro. O local perma-
nece aberto de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h e aos sába-
dos das 8 às 12h.

83
Relógio no Parque Jaçatuba
– O equipamento foi doação
da colônia japonesa há mais

de 50 anos. Diversos lugares já ser-
viram de casa para o mimo japonês:
Praça 4º Centenário, Rua Bernardi-
no de Campos, a Praça Embaixador
Pedro de Toledo entre outros.

84
Corporação Musical Lira –
Fundado em 21 de abril de
1918, o grupo tornou-se refe-

rência por ser um dos mais antigos
do Brasil. O repertório contempla
músicas clássicas, populares nacio-
nais e internacionais. Tradicional-
mente, a banda Lira se apresenta
no segundo sábado do mês na Pra-
ça do Carmo, e no último domingo
no Parque Ipiranguinha.

82
Sabina Escola Parque do Conhecimento – O local abriga diver-
sos projetos que ajudam na demonstração de assuntos tratados
em sala de aula. Os destaques são os 26 pinguins que vivem lá e

divertem as crianças que visitam o aquário. O laboratório musical é ou-
tra atração. Oficinas, exposições e cursos também são ofertados no lo-
cal. A Sabina fica na Rua Juquiá, 265, Paraíso.
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62
Alfaiate Giovanni Pen-
gue – O italiano Giovani
Pengue começou em

1954 no ramo, ainda em seu
país. A chegada no Brasil se deu
depois da crise econômica pós-
Segunda Guerra Mundial que se
alastrou na Europa. Em 1961, ins-
talou-se na Rua Oratório, onde se
mantém até hoje.
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