
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 007/2014 
 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO, 

PRODUÇÃO DO CONTEÚDO E IMPRESSÃO DO  GUIA  ABCTUR, DO GRUPO DE TRABALHO DE 

TURISMO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC, DE ACORDO COM AS 

ESPECIFICAÇÕES  E CONDIÇÕES DESCRITAS NESTE EDITAL. 

 
1. OBJETO 

 
Contratação de Pessoa Jurídica especializada na criação de projeto gráfico, produção do conteúdo 

e impressão do GUIA ABCTUR, do Grupo de Trabalho de Turismo do Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, de acordo com as especificações e condições descritas neste edital. 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

As despesas oriundas deste Termo de Referência e futura contratação correrão por conta das 
dotações oriundas do Convênio nº 02/2014, firmado entre a Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Grande ABC e o Consórcio Intermunicipal Grande ABC. 
 

3.  DATA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES:  
 

A Documentação de Habilitação e a Proposta de Preço constante de envelopes distintos deverão 
ser entregues no dia 16/09/2014, às 15h00  na sede da Agência de Desenvolvimento Econômico 
do Grande ABC,  localizada à Avenida Ramiro Colleoni, 05, Centro , Santo André-SP., ocasião em 
que os envelopes serão abertos. 
 

 
4. PROCEDIMENTOS DE ENTREGA DOS ENVELOPES:  
 

O processo de contratação será dividido em três etapas específicas, a saber:  
4.1. A empresa deverá apresentar três envelopes, lacrados, indevassados, sem rasuras, emendas 
ou borrões, com os dados da empresa (nome, endereço), e o número deste TERMO DE 
REFERÊNCIA, nas datas acima especificadas, conforme segue: 

 
ENVELOPE 1 - DOCUMENTAÇÃO 
TERMO DE REFERÊNCIA  Nº 07/2014 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO, 
PRODUÇÃO DO CONTEÚDO E IMPRESSÃO DO GUIA  ABCTUR, DO GRUPO DE TRABALHO DE 
TURISMO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC. 



 

 

NOME DA EMPRESA:................................... 
 

ENVELOPE 2 – PROPOSTA TÉCNICA 
TERMO DE REFERÊNCIA  Nº 07/2014 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO, 
PRODUÇÃO DO CONTEÚDO E IMPRESSÃO DO GUIA  ABCTUR, DO GRUPO DE TRABALHO DE 
TURISMO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC. 
NOME DA EMPRESA:................................... 
 
ENVELOPE 3 – PROPOSTA DE PREÇOS 
TERMO DE REFERÊNCIA  Nº 07/2014 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO, 
PRODUÇÃO DO CONTEÚDO E IMPRESSÃO DO GUIA  ABCTUR, DO GRUPO DE TRABALHO DE 
TURISMO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC. 
NOME DA EMPRESA:................................... 
 
 

 
4.2.O primeiro envelope conterá o título DOCUMENTAÇÃO 
4.3.O segundo envelope conterá o título PROPOSTA TÉCNICA 
4.4. O terceiro envelope conterá o título PROPOSTA DE PREÇOS 
4.5.O procedimento de abertura dos envelopes consta dos itens 8 a 13 deste edital. 
4.6.Será lavrada ata circunstanciada de cada fase do procedimento  de recebimento e 
abertura dos envelopes, em cada uma das fases ocorridas. 
4.7.A empresa vencedora será notificada da data para assinatura do Contrato. 

 
5. DA RETIRADA DO EDITAL 
    DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:  
 
5.1. Os  interessados em participar do pleito deverão encaminhar cópia digitalizada do 
Anexo VI deste Edital,  para o e-mail eliana@agenciagabc.com.br até o dia 15/09/2014, 
às 14h00, impreterivelmente.  
 
5.2. Empresas que não procederem à exigência descrita no item “5.1”no prazo 
concedido, não poderão participar do certame, exceto na qualidade de expectadores.. 
 
5.3. Os  interessados que tiverem dúvidas sobre a realização do presente pleito, ou 
sobre itens constantes do edital,  poderão formular consultas por escrito, por meio do e-
mail eliana@agenciagabc.com.br,   para os esclarecimentos necessários, até o dia 
15/09/2014, às 14h00, impreterivelmente.  
 

mailto:eliana@agenciagabc.com.br
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5.3. Não serão atendidas solicitações verbais ou formuladas após o prazo estabelecido 
no item anterior. Prazo decadencial. 
 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
6.1. Será contratada a empresa que atender às exigências deste edital, e cujo objeto 
social, constante de seu ato constitutivo, contemple as atividades solicitadas e descritas 
neste TERMO DE REFERÊNCIA, com data de fundação e exercício efetivo de tais 
atividades há pelo menos 03 (três) anos. 
 
7. DOS ANEXOS DESTE EDITAL: 
 
ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO 
ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 
ANEXO III –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
ANEXO IV -  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  
ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO VI – TERMO DE RETIRADA DE EDITAL 
 
8. PROCEDIMENTO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA 
TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇOS, E DIVULGAÇÃO DO   RESULTADO. 
 
8.1. No dia 16/09/2014, às 14h00,  as empresas interessadas deverão comparecer à 
sede da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC, cujo endereço consta do Item “1” 
deste edital, munidas dos três envelopes:  DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E 
PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
DO CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO 
 
8.2. Do lado externo do envelope 1- HABILITAÇÃO deverão estar anexados o Termo de 
Credenciamento da pessoa que estiver representando a empresa, se não for o próprio 
sócio, bem como a  cópia autenticada do RG do  credenciado. A não apresentação do 
credenciamento não inabilitará a  empresa, mas impedirá o seu representante de se 
manifestar em seu nome. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
 
8.3. Iniciada a reunião, serão rubricados pelos presentes todos os fechos dos envelopes 
DOCUMENTAÇÃO. Feito isso, serão abertos, e os documentos dele constantes 
conferidos e rubricados pela Comissão especialmente constituída para este fim 
(composta por 03 representantes da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande 
ABC) bem como pelos presentes. Esta fase é ELIMINATÓRIA, sendo certo que as 
empresas que não juntarem todos os documentos exigidos neste edital, ou se juntados 
estiverem em desacordo ao solicitado, serão INABILITADAS, sendo-lhes devolvidos os 



 

 

envelopes proposta técnica e proposta de preços, caso não interposto recurso. 
 
8.4. Interposto o recurso, o mesmo será julgado de imediato pela Comissão Julgadora na 
própria sessão ou suspensa esta para que a Comissão se reúna posteriormente. Quando 
o resultado não for divulgado na própria sessão, as empresas serão notificadas por e-
mail,  do resultado, bem como da nova data de prosseguimento da sessão, na qual serão 
rubricados e abertos os envelopes 2 – PROPOSTA TÉCNICA. 
 
8.5 . Havendo julgamento na própria sessão, a Comissão Julgadora poderá proceder à 
abertura dos envelopes 2 – PROPOSTA TÉCNICA. 
 
8.6. Não havendo interposição de recurso, ou, interposto, prevalecendo a 
INABILITAÇÃO, as empresas INABILITADAS terão devolvidos os envelopes 2 e 3, podendo 
retirar-se ou permanecer na sessão na condição de ouvintes. 

 
  9.  DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:  

 
9.1.1. O envelope  DOCUMENTAÇÃO deverá conter, sob pena de INABILITAÇÃO da 
empresa: 
9.1.2.  Contrato Social da empresa, com todas as alterações sofridas e última 
consolidação, que demonstre que a mesma está legalmente constituída há pelo menos  
03 (três) anos, no objeto desta licitação. 
9.1.3.  Cédula de Identidade e CPF dos sócios da empresa. 
9.1.4.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 
9.1.5. Certidão conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União, expedida pela Receita Federal do Brasil. 
9.1.6. Certidão Negativa de Débitos expedida pelo INSS. 
9.1.7. Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS expedido pela Caixa Econômica 
Federal. 
9.1.8. Certidão Negativa de Débitos para  com a Fazenda Estadual. 
9.1.9. Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio do 
licitante. 
9.1.10.Declaração assinada pelo representante legal da empresa, de que esta não 
emprega menores de idade, nos termos da Lei (Anexo II). 
9.1.11. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente (Anexo III). 
9.1.12.  Declaração de que a empresa proponente possui estrutura e infraestrutura 
adequadas à realização de trabalhos. 
9.1.13. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor 
da sede da pessoa jurídica. 
9.1.14. Atestados(s) de capacidade técnica que comprove(m) que a empresa já prestou 
serviços na criação de site nos moldes do exigido neste edital. 



 

 

9..1.15. Declaração informando o e-mail para onde deverão ser encaminhadas as 
notificações deste pleito. 
9.2. Eventuais hipóteses de não obrigatoriedade de apresentação dos documentos 
tratados nos itens acima deverão ser declaradas pelo próprio órgão emissor, não sendo 
aceitas declarações do  proponente ou contador. 
9.3. Os documentos deverão ser apresentados em cópia autenticada por Cartório Oficial.   
9.4. Em nenhuma hipótese é permitida a apresentação de protocolos em substituição 
aos documentos exigidos.  
9.5. Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade.  
9.6. As negativas fiscais para as quais o prazo de validade não estiver mencionado 
expressamente, somente serão aceitas dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua respectiva emissão.  
9.7. As certidões deverão manter-se sempre atualizadas, pois durante a prestação dos 
serviços elas serão exigidas pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande 
ABC como condição de pagamento das faturas.  
9.7.1. As DECLARAÇÕES exigidas neste edital deverão estar assinadas pelo sócio da 
empresa proponente, constante do contrato social, ou por pessoa constante de 
procuração com fins específicos; 
9.8. Todas as notificações ocorrerão pelo e-mail informado na declaração prevista no 
item 9.1.15., quando não ocorrerem na própria sessão de abertura dos envelopes.  
9.9. Nenhum documento será recebido fora do prazo, nem serão permitidos quaisquer 
adendos aos já apresentados.  

9.10. Após aberta a sessão, não será aceita a participação de empresa interessada 
retardatária, a não ser na condição de  ouvinte, e neste caso, a Comissão Julgadora 
deverá fazer constar da ata o nome da empresa retardatária e de seu representante, 
além do horário de chegada. 

9.11. A  empresa  vencedora e que vier a ser contratada, deverá prestar todos os 
serviços objeto deste termo de referência por meio de profissionais por ela indicados e 
que possuam a qualificação para a realização do trabalho.  

9.12. A empresa deverá possuir a infraestrutura material, ferramental e de 
equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos.  
 
10. DO ENVELOPE PROPOSTA TÉCNICA: 
 
10.1.  O envelope  2 - PROPOSTA TÉCNICA deverá conter: 
10.1.1.  O layout do guia a ser desenvolvido, de acordo com o material constante do 
Anexo I. 
10.1.2. Os currículos dos profissionais que trabalharão no projeto, atestando que 
possuem experiência na criação do guia, de acordo com as exigências deste edital; 
10.1.3. O PLANO DE TABALHO,  descrevendo a METODOLOGIA a ser aplicada na      



 

 

criação e produção do guia, no período exigido no Anexo I (Memorial Descritivo) deste 
edital, demonstrando de que forma o prazo será cumprido. 
 
11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA TÉCNICA: 
 
11.1. Todas as empresas que forem declaradas HABILITADAS terão  os ENVELOPES 
PROPOSTA TÉCNICA rubricados em seus fechos e nos documentos internos.  Após  
rubricados por todos, a  Comissão Julgadora suspenderá a sessão para que as propostas 
sejam encaminhadas para análise e julgamento de  3 (três) membros do GT Turismo do 
Consórcio Intermunicipal Grande ABC. As propostas técnicas receberão notas, de acordo 
com as exigências e critérios constantes do  Item 12, lavrando-se ata. 
 
11.2. Os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS  igualmente serão rubricados em seu fecho 
por todos os participantes e mantidos em poder da Comissão Julgadora, que os abrirá na 
presença de todos,  por ocasião da sessão de Julgamento Final deste Termo de 
Referência. 
 
12. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA: 
 
12.1. Na avaliação da proposta  técnica e seu julgamento, será qualificada e classificada 
a Proposta Técnica que obtiver pontuação total igual a 30 pontos. Entretanto, o patamar 
mínimo de 25 pontos será aceito, do ponto de vista técnico, para permitir a 
permanência na disputa, passando para a fase de abertura das propostas de preços. 
 
12.1.3. As propostas com pontuação abaixo de 25 pontos serão desqualificadas. 
 
12.2. A avaliação técnica consistirá na pontuação dos quesitos que, somados, 
determinarão a nota da proposta técnica, conforme abaixo descrito: 
 
QUESITO 1 – MELHOR LAYOUT E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA 
Caberá à proponente, no atendimento deste quesito, apresentar layout colorido do 
guia, que demonstre de forma clara a organização do conteúdo e facilidade na 
localização das informações, por Município, demonstrando, inclusive, o formato como 
ficarão dispostos os textos em Português e em Inglês. Paralelamente deverá ser 
apresentado documento explicativo com base nas informações contidas no  Anexo I 
deste Edital. 
 

PONTUAÇÃO 

Ruim 0 pontos 

Regular 2 pontos 

Bom 5 pontos 



 

 

Ótimo 10 pontos 

 
QUESITO 2 – QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NO PROJETO 
 
Neste quesito, a proponente deverá comprovar, por meio de currículos dos profissionais 
que trabalharão no projeto,  que possuam experiência anterior na criação de revistas no 
formato de GUIA,  nos qualificativos exigidos neste edital.  
 

PONTUAÇÃO 

Atende 10 pontos 

Atende parcialmente 5 pontos 

Não atende 0 ponto 

 
 

QUESITO 3 – CAPACIDADE DE ATENDIMENTO – ESTRUTURA E PRAZOS 
Neste quesito, serão  avaliados o processo, a prontidão e a estrutura de atendimento 
para a demanda formulada. 
 
As concorrentes deverão apresentar: 
1)  DECLARAÇÃO de que a empresa possui  a estrutura material e de pessoal que será 

colocada à disposição da contratante, no desenvolvimento do objeto deste Termo 
de Referência. 

2) CRONOGRAMA DE TRABALHO, discriminando cada ação e prazo em que será 
desenvolvida,  para que o site seja entregue até 30/09/2014. 

 

PONTUAÇÃO 

Atende 10 pontos 

Atende Parcialmente 5 pontos 

Não atende 0 ponto 

 
12.4. A nota obtida será a soma das notas dos quesitos mencionados anteriormente. 
12.5. Será desclassificada a proposta técnica que: 
12.5.1. Possuir nota zero em qualquer dos quesitos; 
12.5.2. Não alcançar média mínima de 25 pontos na soma total. 
12.6. As propostas técnicas que alcançarem a média mínima de 25 pontos estarão 
classificadas para avançarem para a fase de ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE 
PREÇOS. 
12.7. De posse da ata da sessão de julgamento das PROPOSTAS TÉCNICAS, a Comissão 
Julgadora do Termo de Referência notificará os participantes da pontuação de cada um, 
bem como da data de abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E JULGAMENTO 
FINAL do Termo de Referência, quando deverão comparecer para a abertura do 



 

 

ENVELOPE 3 - PROPOSTA DE PREÇOS. 
 

13. DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS DE PREÇOS: 
 

13.1. O Envelope PROPOSTA DE PREÇO “3” deverá conter a proposta apresentada em 01 
(uma) via, digitada com clareza, sem emendas, rasuras, borrões ou ressalvas, nem 
condições escritas à margem,  rubricadas em todas as folhas e assinadas na última, com 
a identificação do subscritor (conforme modelo no Anexo IV). 
 
13.2. O preço ofertado para a criação do site  deverá estar  expresso em moeda corrente 
nacional, além de incluir todos os encargos trabalhistas, tributos federais, estaduais e 
municipais e demais encargos indiretos, encargos de natureza social e para fiscal, custos 
com a estrutura administrativa e quaisquer outros encargos que venham a incidir direta 
ou indiretamente na prestação de serviços objeto deste termo de referência. 
 
13.3. A proposta de preços não poderá oferecer preço baseado em desconto sobre 
outras propostas dos concorrentes, sob pena  de imediata desclassificação. 
 
13.4. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior e 90 (noventa) dias, e 
mesmo quando não mencionado na proposta será o prazo válido e vigente. 
 
13.5. O prazo de pagamento não poderá ser inferior a 28 dias da data da emissão da 
Nota Fiscal. 
 
13.6. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de candidatos retardatários, ou 
concedido prazo para apresentação de documento exigido neste edital ou qualquer 
retificação ou alteração das condições ofertadas. 
 
13.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências 
deste edital.  
 
13.8. Sairá vencedora a empresa que tiver ultrapassado as fases de Habilitação e 
Proposta Técnica e apresentar o menor preço global. 
 
13.9. Havendo empate no preço, sairá vencedora a empresa que possuir a melhor nota 
na proposta técnica.  
 
13.10. Havendo empate no preço e na proposta técnica, o desempate será feito pelo 
seguinte critério: 
 
13.10.1. Número de atestados de capacidade técnica apresentados na fase de 



 

 

habilitação  terão pontuação de 10 pontos por atestado apresentado. 
 
13.10.2. Persistindo o  empate, o desempate será feito por sorteio, na própria sessão. 
 
13.10.3.  O resultado será apresentado na própria reunião de abertura dos envelopes, e  
não havendo tempo disponível na própria reunião, será remetido para os e-mails dos 
participantes 
 
14.  SANÇÕES. 
14.1 - Se a empresa vencedora recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, os 
demais proponentes serão chamados, na ordem de classificação, sujeitando-se o 
proponente desistente às sanções seguintes, sem prejuízo da aplicação de outras 
cabíveis: 
14.1.1. Multa de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor total da contratação, valor 
este que deverá ser depositado na conta corrente da Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Grande ABC, no Banco Santander, Agência 0725, conta corrente nº 
13.000092-1, no prazo de 05 (cinco) dias após a notificação, sob pena de protesto e 
posterior cobrança judicial, sem prejuízo do disposto no item 14.1.2. 
14.1.2. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com a Agência de Desenvolvimento do Grande ABC  por prazo de até 02 (dois) anos. 
14.1.3. Atraso na entrega do objeto:  
14.1.3.1. Multa de  30% (trinta por cento), sobre o valor total da contratação, valor este 
que deverá ser depositado na conta corrente da Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Grande ABC, no Banco Santander, Agência 0725, conta corrente nº 
13.000092-1, no prazo de 05 (cinco) dias após a notificação, sob pena de protesto e 
posterior cobrança judicial, sem prejuízo do disposto no item 14.1.2. 
14.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o a Agência de 
Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e Administração Pública e associados da 
Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. 
14.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto, após assinatura do contrato, a Agência 
poderá, garantida prévia defesa, rescindir o Contrato, caso a empresa venha a incorrer 
em uma das situações previstas no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, e segundo a 
gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades: 
14.2.1. Advertência; 
14.2.2. Multa de 50% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 
14.2.3. Suspensão temporária de participação de novas contratações da Agência de 
Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, por prazo de até 02 (dois) anos. 
14.2.4. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública e 
demais associados da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, inclusive 
esta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a Agência, que será concedida sempre que a empresa 



 

 

ressarcir a Agência pelos prejuízos causados, e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 
14.3.  As sanções poderão ser  aplicadas cumulativamente, dependendo da gravidade da 
conduta/falta cometida, facultada a defesa prévia da empresa, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis contados da notificação. 
14.4. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento de 
Fornecedores- SICAF dos sete municípios da região do Grande ABC. 
14.5. As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso 
fortuito e força maior, ou na ausência de culpa da empresa, devidamente comprovada 
perante a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. 

 
15 - CONTRATO: 
15.1 – A Minuta do Contrato encontra-se acostada no ANEXO V deste edital. 
15.2 – A Agência convocará o vencedor deste TERMO DE REFERÊNCIA para assinar o 
contrato após a homologação do resultado, por meio do e-mail. 
 
16 - GARANTIAS: 
16.1 – Ficam dispensadas quaisquer garantias. 
 
17 – DO PAGAMENTO: 
Para fins de pagamento será adotado o seguinte procedimento: 
17.1. Quando da entrega do material, a empresa deverá apresentar  a Nota Fiscal, a qual 
deverá  conter a seguinte descrição:  “Prestação de Serviços de elaboração de Guia 
ABCTur , referente  ao Termo de Referência nº 07/2014, oriundo do Convênio nº 
02/2014, firmado entre a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e o 
Consórcio Intermunicipal Grande ABC”. 
17.2.  Juntamente com a Nota Fiscal a empresa deverá apresentar: 
17.2.1. CND do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS; 
17.2.2.  A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação dos documentos 
exigidos no itens 17.2.1.  
17.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal de 
Serviços, serão os mesmos restituídos à empresa para as correções necessárias, não 
respondendo a Agência por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 
pagamentos correspondentes. 
17.4. Estando de acordo, a CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento no prazo de 28 
dias da data da emissão da Nota Fiscal. 
17.5. Todos os pagamentos serão efetuados com verba própria do Convênio nº 02/2014, 
firmado entre a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, e o Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC. 
 
18 – DOS REAJUSTES DE PREÇOS 



 

 

18.1 - Os preços contratados serão irreajustáveis. 
 
19. IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES 
É vedada a participação, direta ou indireta, de pessoas jurídicas que, por si ou por 
qualquer dos profissionais que a integram direta ou indiretamente: 
19.1. Tenham sofrido restrições  de qualquer  natureza  resultantes de  contratos  
firmados  anteriormente  com a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande 
ABC, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, inclusive restrições 
relacionadas a contrato de trabalho quando tenha havido demissão por justa causa. 
19.2. Estejam reunidas em consórcio. 
19.3. Sejam ou possuam algum dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico que seja 
Diretor ou  empregado (direto ou indireto) da Agência de Desenvolvimento Econômico 
do Grande ABC.  
19.4. Tenham sido descredenciadas anteriormente por iniciativa da Agência de 
Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. 
19.5. Sejam entidades representativas de profissionais ou trabalhadores, como 
sindicatos, conselhos de categorias ou classes e associações ligadas ao exercício da 
profissão.  
19.6. Sejam cooperativas. 
19.7. Seja Pessoa Jurídica optante do "SIMPLES NACIONAL" que exerça atividades de 
consultoria,  assessoria ou quaisquer outras atividades e condições que sejam 
incompatíveis com esse regime de tributação.  
19.8. Pessoas inscritas como empresários individuais / intelectuais (art. 966 do Código 
Civil).  
19.9. Pessoas jurídicas cujos profissionais ou sócios tenham parentesco até 2º grau, aí se 
incluindo os  cônjuges e parceiros com união estável com funcionários, dirigentes ou 
membros da Diretoria ou Conselhos da Agência de Desenvolvimento Econômico do 
Grande ABC.  
 
20 - DISPOSIÇÕES GERAIS:  
20.1. A prestação de serviços não poderá caracterizar exclusividade para com a Agência 
de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. 
20.2. O  contrato entre a empresa contratada e seus funcionários e/ou prestadores de 
serviços não gera obrigações de qualquer natureza para com a Agência de 
Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, exceto as descritas neste instrumento.  
20.3. A empresa contratada é responsável perante a Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Grande ABC pela qualificação e adequação dos profissionais que vier a 
designar para o atendimento do objeto da contratação.  
20.4. A empresa contratada fica obrigada a comunicar formal e imediatamente a 
Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, sempre que houver qualquer 
alteração de seus dados cadastrais, ou relacionados aos profissionais designados para a 



 

 

prestação dos serviços oriundos desta contratação, apresentando cópia autenticada dos 
novos documentos.  
20.5. A empresa contratada é responsável, em qualquer época, pela fidelidade e 
legitimidade das informações constantes dos documentos apresentados, bem como a 
manutenção da atualização dos mesmos. Também é de sua responsabilidade os serviços 
prestados por seus profissionais indicados para a execução dos serviços contratados.  
20.6. Todos os dados e informações recebidos das Empresas Participantes, para os fins 
da contratação oriunda deste Termo de Referência, deverão ser mantidos em sigilo e 
serão utilizados exclusivamente para a execução deste Termo de Referência.  
20.7. Todos os direitos de eventual propriedade intelectual oriundos da execução deste 
Termo de Referência são pertencentes à Agencia de Desenvolvimento Econômico. Os 
conteúdos dos materiais escritos,  obtidos e utilizados neste projeto não poderão ser 
divulgados a terceiros sem a autorização prévia e escrita da Agência de 
Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. 
20.8. Todo e qualquer material produzido como resultado do  objeto deste edital, em 
qualquer formato, será de propriedade da Agência de Desenvolvimento Econômico do 
Grande ABC, assim como qualquer direito associado à propriedade intelectual 
desenvolvida como decorrência destas atividades.  
20.9.  À Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC  fica reservado o direito 
de revogar este TERMO DE REFERÊNCIA por razões decorrentes de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado da Consultoria Jurídica da Agência. 
20.10.  A participação  implica na aceitação plena de todos os termos deste TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
20.11.  É facultado à Comissão da Agência formada para este fim,  ou autoridade 
superior (Presidente do Conselho Diretor da Agência) em qualquer fase deste 
procedimento, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar 
obrigatoriamente da proposta. 
20.12.  A critério da Agência, os quantitativos deste TERMO DE REFERÊNCIA  poderão ser 
reduzidos ou aumentados, mediante aditamentos, nos quantitativos previstos na Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
20.13. Nenhuma indenização será devida aos participantes pela elaboração e/ou 
apresentação de documentação relativa ao presente Edital. 
20.14.  O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do procedimento deste 
TERMO DE REFERÊNCIA, será  o da Comarca de Santo André-SP., com exclusão de 
outros, por mais privilegiados que sejam. 
 
 
 



 

 

 
Santo, André, 05 de Setembro de 2014. 
 
RAFAEL MARQUES DA SILVA JUNIOR 
Presidente do Conselho Diretor da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC. 
 
JOAQUIM CELSO FREIRE SILVA 
Vice-Presidente do Conselho Diretor da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº   007/2014. 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1. OBJETO 
 
Contratação de Pessoa Jurídica especializada na criação de projeto gráfico, produção do conteúdo 

e impressão do GUIA ABCTUR, do Grupo de Trabalho de Turismo do Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, de acordo com as especificações e condições descritas neste edital. 

1.1. DAS ESPECIFICAÇÕES: 

1.1.1. A empresa proponente deverá apresentar proposta técnica para a criação de uma 

publicação com amostra completa do Turismo nas sete cidades que compõem o 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, contendo os principais passeios, locais de 

compras,  monumentos, história, eventos, pontos turísticos e culturais etc. 

1.1.2. As cidades que integrarão a publicação são: 

 Santo André , incluindo a Vila de Paranapiacaba 

 São Bernardo do Campo 

 São Caetano do Sul 

 Diadema 

 Mauá 

 Ribeirão Pires 

 Rio Grande da Serra 



 

 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

As despesas oriundas deste Termo de Referência e futura contratação correrão por conta das 
dotações oriundas do Convênio nº 02/2014, firmado entre a Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Grande ABC e o Consórcio Intermunicipal Grande ABC. 
 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO GUIA: 
 

 Formato 13,5 x 20,5 cm 
 Estrutura: 112 páginas miolo + capas 
 Páginas editoriais: 84 páginas 
 Páginas de publicidade: 7 páginas simples, sendo uma por Município da Região do Grande 

ABC 
 Papel capa: papel cartão 250g com Laminação Brilho 
 Papel miolo: Couchê Brilho 90g 
 Lombada: quadrada 
 Bilíngue (Português/Inglês) 
 Tiragem: 10.000 (dez mil) exemplares. 

 
3.1. A gráfica/editora será responsável por: 
 

 Criação do Projeto Básico; 
 Produção do conteúdo (em Português e Inglês), a partir do material constante deste 

Anexo e outra parte que será entregue após a assinatura do contrato; 
 Aprovação do esboço junto à Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, e 

inclusão ou exclusão de informações e fotos; 
 Acompanhamento do processo de impressão; 
 Entrega da tiragem total no local e data indicados; 
 Entrega de uma versão em PDF para que a Agência de Desenvolvimento Econômico do 

Grande ABC possa utilizar da forma como queira. 
 

4. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 

28 dias da data da emissão da Nota Fiscal. 
 

5. VALIDADE DA PROPOSTA:  
 

90 (noventa) dias. 
 



 

 

6. PRAZO DE ENTREGA: 
 

Até 30/09/2014. 
 

7. FORMATO DA PROPOSTA: 
 
A proposta de preços deverá oferecer valor unitário (por guia) e valor total para os serviços 

descritos neste Anexo I. 

 

8. PRÉ REQUISITOS DOS PROPONENTES: 

A execução dos serviços objeto deste edital deverá ser prestada por empresa que contenha os 
seguintes requisitos: 
 

8.1. Experiência na criação de projeto gráfico e produção de conteúdo, nos termos das 
exigências deste Anexo. 

 
9. RESPONSABILIDADE E SEGURANÇA DOS DADOS: 

 
9.1.  Todos os documentos e informações (dados, informações técnicas, imagens, etc) a 

que a CONTRATADA tenha acesso e/ou que durante a vigência do contrato venha a 
produzir, serão de responsabilidade da Agência de Desenvolvimento Econômico do 
Grande ABC, não podendo ser utilizados, repassados, copiados ou alterados sem 
sua expressa autorização. 

9.2. A CONTRATADA compromete-se, por si e por seus empregados e prepostos, a 
garantir e manter sigilo sobre todas e quaisquer informações técnicas e 
institucionais a que tiver conhecimento, só podendo divulgá-las com a prévia 
autorização da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. 

9.3.  A CONTRATADA obriga-se a instruir seus empregados e prepostos a respeito do 
contido neste item. 

 
10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 
10.1.  O contrato terá vigência a partir da Ordem de Início dos Serviços até a data de 

entrega dos produtos (30/09/14). 
 

11. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS: 
 

11.1.  A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC é a responsável pela 
contratação e fiscalização dos trabalhos estabelecidos neste Termo de Referência.  



 

 

11.2.  A critério da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, os 
membros do Grupo de Trabalho Turismo, do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, 
ou funcionários designados por este órgão  igualmente  poderão participar da 
fiscalização e controle da execução dos trabalhos. 

 
12.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
12.1. O vencedor deste pleito deverá fornecer toda a infraestrutura         

necessária de recursos (tecnológicos, equipamentos, suporte,          
comunicação, material etc), de forma a garantir a perfeita execução do         
objeto deste Termo de Referência. 

12.2. No dia 30/09/2014, quando da entrega definitiva do material, este deverá  
              estar completo, sem apresentar problemas. 

 
 

13. INFORMAÇÕES DAS SETE CIDADES, QUE DEVERÃO INTEGRAR O PROJETO DO GUIA: 

 

13.1. Neste item são mencionadas algumas informações sobre os sete Municípios da 

Região do Grande ABC, as quais deverão ser utilizadas para fins de esboço para 

composição da Proposta Técnica e futura entrega do esboço do GUIA. 

13.2. Após a assinatura do contrato com o vencedor do certame, algumas informações 

poderão ser substituídas, bem como inseridas algumas fotografias. 

 

SANTO ANDRÉ  

 

SUMÁRIO – SANTO ANDRÉ 

 

1. BREVE HISTÓRICO DA REGIÃO  



 

 

1.1. até 1.7. Histórico Individual  

1.2.1. até 1.2.7. Dados Gerais  

 

2. O QUE FAZER OU VISITAR? (ATRATIVOS TURÍSTICOS)  

2.1. Atrativos Histórico-Culturais 

2.2. Atrativos Naturais 

2.3. Atrativos Gastronômicos 

2.4. Atrativos Esportivos e de Lazer 

2.5. Atrativos Industriais e Científicos 

2.6. Turismo de Negócios e Eventos 

 

3. COMO CHEGAR? (SERVIÇOS TURÍSTICOS) 

3.1. Serviços de Hospedagem 

3.2. Serviços de Locadora de Veículos e Pontos de Taxi 

3.3. Transporte Público 

3.4. Casas de Câmbio 

3.5. Agência de Turismo receptivo  

3.6. Agência de Viagens 



 

 

3.7. Shoppings  

 

4. INFORMAÇÕES ÚTEIS (SERVIÇOS BÁSICOS) 

4.1. Telefones Úteis 

4.2. Hospitais Públicos e Unidades Básicas de Saúde 

1.1. BREVE HISTÓRICO SANTO ANDRÉ 

 

Economicamente, a cidade se fortaleceu com as indústrias têxteis e metalúrgicas que produziam 

tecidos e, em sua maioria, componentes para as montadoras automobilísticas da região, como a 

Volkswagen, a Ford, a Scania, a Mercedes-Benz e a General Motors, além das indústrias de 

autopeças, de componentes para refrigeração, produtos eletrônicos e produtos de borracha, 

como pneus. 

Nos anos 90 a produção industrial continuou desacelerada, com os incentivos fiscais voltados para 

outras áreas do estado de São Paulo, além das dificuldades de transporte e o custo de mão de 

obra. O ABC e, em especial Santo André, perdeu várias indústrias. Hoje em dia, há um grande 

esforço do setor público e da sociedade para a manutenção das indústrias existentes. Além disso, 

tem-se observado um aumento de atividades nos setores de serviços e no comércio. O desafio do 

início deste século 21 está relacionado à criação de novas alternativas para a cidade que vai se 

transformando, garantindo melhores condições de vida a seus moradores. 

Em 2002 a prefeitura de Santo André adquiriu o conjunto arquitetônico da Vila de Paranapiacaba e 

passou a desenvolver a atividade turística na localidade, que hoje é o maior atrativo do município 

e de referência nacional. 

A cidade também, dispõe de atrativos que oferecem ao visitante e ao morador, uma verdadeira 

“viagem no tempo”, facilitada pela comodidade oferecida pelos avanços tecnológicos da 

modernidade e adornada pela variedade gastronômica presente num lugar em que a população 

além de criativa é extremamente diversificada. 



 

 

1.2.1. Aspectos Físicos e Geográficos  

 

Latitude: 23° 39’ 60°  - Longitude:  46° 31’ 56° oeste 

Altitude: 766m metros.  

Temperatura média anual:  19°C - Clima: Sub tropical úmido 

População: 681.819 habitantes (fonte: SEADE, 2013), sendo aproximadamente, 1.400 habitantes 

na Vila de Paranapiacaba 

Densidade demográfica: 3.878,82hab/km² 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 0,819 (2010) 

Produto Interno Bruto (PIB): R4 17.664,72 (milhões) 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita: R$ 26.052,16 

Área Total: 174,38 km²  

Municípios Limítrofes: Ribeirão Pires, Suzano, Rio Grande da Serra, São Bernardo do Campo, São 

Caetano do Sul, São Paulo, Mogi das Cruzes, Santos, Cubatão, Mauá. 

Fundação: 8 de abril de 1553  

Gentílico: andreense 

Prefeito: Carlos Aberto Grana (2013/2016)  

Vice – Prefeito (a): Oswana Famelli  

E-mail: turismo@santoandre.sp.gov.br  

Endereço: Praça IV Centenário, 1 – Centro – CEP 09015-080.  

Telefone: 11 4433-0111 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. O FAZER OU VISITAR (ATRATIVOS TURÍSTICOS) 

 

2.1. ATRATIVOS HISTÓRICOS 

 

Haras Jaçatuba / Escola Municipal de Iniciação Artística Aron Feldman 

 

Antiga Chácara Assumpção e Haras Jaçatuba, pertencida a Erasmo Assumpção, um grande 

proprietário de terras andreenses. O Haras Jaçatuba foi implantado por volta de 1918 é o segundo 

da cidade. Funcionou até meados da década de 1950. Ali, eram criados cavalos de corrida da raça 

puro sangue inglês, esses ganharam vários prêmios.  

Os proprietários Antonio e Erasmo Assumpção possuíam outras áreas na cidade que, ao serem 

loteadas, deram origem aos bairros Vila Assunção, Paraíso, Jardim Assunção, Parque Erasmo 

Assunção e Vila Curuçá.  

As duas casas existentes no Haras serviam para uso da família e a menor, para os hóspedes. A área 

da Chácara foi desapropriada para ser transformada no Parque Regional da Criança Palhaço 

Estremilique, inaugurado em 1980. Atualmente as casas pertencidas à família Assumpção, abrigam 

a Escola Municipal de iniciação Artística Aron Feldman. 

Endereço: Avenida Itamarati, 536 - Parque Jaçatuba. 

Casa do Olhar Luiz Sacilotto 

Antiga residência pertencida a Bernadino Queiroz dos Santos e esposa, Dona Paschoalina 



 

 

Guazzelli. Construída em 1920, faz parte dos casarões de construções ricas em materiais e 

detalhes decorativos, existentes na cidade na época. Destacam-se nessa casa, os trabalhos em 

marchetaria, gesso e vidro do salão principal.  

A casa foi arrendada pela Prefeitura Municipal de Santo André na década de 1950 e desapropriada 

em 1968 para abrigar o museu histórico e pedagógico da cidade. No entanto, foi ocupado por 

diversos serviços administrativos, até que em 1992 instalou-se no local o equipamento cultural 

voltado para as artes plásticas.  

Atualmente é o equipamento cultural irradiador de uma política de artes plásticas, além de 

desenvolver atividades relacionadas às artes visuais contemporâneas. O imóvel é reconhecido 

como Patrimônio Cultural da cidade pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André– COMDEPHAAPASA desde 1992. 

Endereço: Rua Campos Salles, nº 414 - Centro 

Horário de Funcionamento: Terça a Sexta-feira, das 10h às 17h 

Telefone: (11) 4992-7730 

Casa da Palavra Mário Quintana 

Antiga residência pertencida à Dona Paulina Isabel de Queiroz e seu marido, Antônio Queiroz dos 

Santos. Foi construída em 1920, faz parte dos tradicionais imóveis andreenses de construções de 

fase posterior aos sobrados. Os casarões traziam novos elementos, que refletem alterações na 

maneira de morar, como os característicos recuos, os jardins, as escadarias externas e alpendres.  

O imóvel foi arrendado pela Prefeitura Municipal de Santo André na década de 1930, quando 

instalou-se no local a Escola Profissional Municipal e a Seção de Puericultura. Nos anos 50, o 

prédio serviu de posto eleitoral e mais tarde Gabinete do Prefeito e de vários outros serviços 

municipais. 

Desde 1992 abriga o espaço cultural de debate e reflexão sobre as diversas linguagens culturais 

contemporâneas, tendo como fio condutor a palavra, a literatura, a filosofia e as ciências 

humanas, trata-se de um dos mais importantes e visitados equipamentos culturais do Município. 

O imóvel é reconhecido como Patrimônio Cultural da cidade pelo Conselho Municipal de Defesa 

do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André– 

COMDEPHAAPASA desde 2012. 



 

 

Endereço: Praça do Carmo nº 171 – Centro. 

Horário de Funcionamento: De Segunda, das 8h às 17h, de Terça à Sexta, das 9h às 22h e de 

Sábados, das 8h às 17h. 

Telefone: (11) 4992-7218 

 

Pinacoteca de Santo André 

 

Inaugurada no dia 17 de Setembro de 2013, por iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo a 

cidade de Santo André em parceria com a iniciativa privada, nasce na cidade a Pinacoteca, espaço 

dedicado a receber o rico acervo do Município. 

A curadoria desse espaço cultural tão importante para Santo André foi idealizada por um 

importante nome andreense, Enock Sacramento o presidente do comitê organizador e jurado da 

1ª Mostra de Arte Comtemporânea de Santo André no ano de 1968.  

A Pinacoteca de Santo André abrigará parte do acervo de obras da cidade, que se encontrava em 

espaço não apropriado e que não contava com o acesso do público a essas obras magníficas. A 

pinacoteca também contará com uma reserva técnica, visto que o acervo conta até a presente 

data, com 815 obras, sendo expostas no salão, nessa oportunidade 100 delas. 

Endereço: Praça IV Centenário, s/nº - Prédio da Biblioteca – 2º Andar - Centro. 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira, das 09h às 18h e Sábado, das 09h às 13h. 

 

Biblioteca Nair Lacerda 

 

A Biblioteca Municipal foi criada pela Lei 732 de 20/10/52 e instalada em 8 de abril de 1954. No 

ano de 1987 mudou seu nome para “Nair Lacerda”, em homenagem a escritora, jornalista e 

precursora desta iniciativa. 

Os espaços são atualmente destinados a diversos serviços de informação e cultura - pesquisas, 



 

 

empréstimos, atividades e projetos culturais como: Exposições, Hora do conto, Encontro de 

Escritores, Visita Monitorada, Palestras, Cursos e Oficinas. 

Endereço: Praça IV Centenário, s/nº - Centro. 

Horário de Funcionamento: De segunda à sexta feira das 8h às 17h. 

Telefone: (11) 4433-0762 

 

Centro Cívico e Parlato de Santo André 

 

Espaço onde se localizam os três poderes do município: Executivo, Legislativo e Judiciário. O 

Centro Cívico abriga também a Biblioteca, o Salão de Exposições, o Teatro e o Auditório Municipal. 

O conjunto de especial interesse arquitetônico e urbanístico foi projetado pelo arquiteto Rino Levi 

e colaboradores, e contou com o projeto paisagístico do renomado artista brasileiro Roberto Burle 

Marx. É considerado um relevante Patrimônio Cultural do Estado de São Paulo por ser um 

exemplar de arquitetura moderna brasileira, além de ser parte integrante dos processos de 

transformação e modernização do estado na segunda metade do século XX. Destacam-se o Painel 

Mural em concreto, localizado no saguão do Teatro e a Tapeçaria que se encontra no 9º andar do 

edifício do Executivo, ambos de Roberto Burle Marx. 

O edifício do Fórum construído posteriormente é de autoria de Jorge Bomfim, Rodolpho 

Mansueto Dini, Nelson Batistucci, Roberto Monteiro e Walter Caprera.  

O perímetro da Praça IV Centenário bem como as edificações e paisagismo são tombados pelo 

CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do patrimônio Histórico, artístico, arqueológico e turístico do 

Estado de São Paulo. 

Endereço: Praça do IV Centenário, s/nº - Centro. 

 

Cine- Teatro Carlos Gomes 

 



 

 

Foi inaugurado em 1912, o primeiro cinema da cidade está localizado na atual Rua Coronel Oliveira 

Lima, esquina com a Travessa da Vila Conde Arnaldi, pelo italiano Vicente Arnaldi. Mudou-se para 

o local atual na Rua Senador Fláquer, nº110, Centro em 1925, o prédio possui arquitetura com 

características neoclássicas e sofreu várias reformas ao longo do tempo, tanto interna como 

externamente. Foi desapropriado em 1991 por pressão popular. Atualmente encontra-se em 

obras de restauro para que esse tradicional cinema seja reaberto. 

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro. 

 

Cine Tangará 

 

Inaugurado em setembro de 1950, de propriedade da família Magini, contava com 3100 lugares, 

seguindo a linha dos grandes cinemas de São Paulo no período.  

Foi, durante as décadas de 1950 e 1960, importante polo cultural e de lazer da cidade.  

Localização Rua Coronel Oliveira Lima, nº 54 esquina com a Av. Queirós dos Santos. 

 

Escola Estadual Dr. Américo Brasiliense 

 

Primeiro Ginásio de Santo André construído pelo Governo do Estado e inaugurado em 1962 pelo 

Governador Carvalho Pinto. Este edifício traz elementos da arquitetura pública construída no 

período, tais como: presença de linhas geométricas, simetria e monumentalidade.  Esses 

elementos refletem a política de revalorização do ensino público no período e reforçam a ideia de 

modernidade, dinamismo e progresso presente naquele momento. Funciona atualmente como 

escola de ensino fundamental e médio. 

Localização Praça IV Centenário, nº 07 

 

Sede da Vila Mimosa – Chácara Mimosa 



 

 

 

Último exemplar de uma série de chácaras existentes no centro da cidade desde o final do século 

XIX e o início do século XX. Atualmente a sede da chácara é de propriedade do Clube Primeiro de 

Maio Futebol Clube. Mantém-se a maioria das características do antigo casarão. 

Endereço: Av. Portugal, nº 79 - Centro 

 

Figueira  

 

Árvore bicentenária, que chama atenção por sua imponência e majestade, é o maior exemplar da 

espécie existente no Município. É uma planta de origem australiana, possui altura aproximada de 

20m, com diâmetro podendo chegar até 4m e o da copa, até 25m. 

Endereço: Parque Celso Daniel na Avenida Dom Pedro II - Bairro Jardim. 

 

Vila de Paranapiacaba e Arredores 

 

Destaque para o turista que visita Santo André é a vila ferroviária de Paranapiacaba, localizada a 

cerca de 30 km do centro da cidade, no Alto da Serra do Mar, foi construída por ingleses a partir 

de 1860 e inaugurada em 1867, e recebe anualmente com índices crescentes acima de 240.000 

pessoas por ano. 

A Vila de Paranapiacaba, seu patrimônio tecnológico e seu entorno, composto por remanescentes 

da Mata Atlântica, foram tombados em 1987 pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo), em 2002 pelo IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e no ano seguinte, na esfera municipal, 

pelo Comdephapaasa.  

Entre os atrativos turísticos locais, destacamos: 

 - Calendário de eventos (Carnaval, Festa do Cambuci, Arraial na Vila, Festival de Inverno, 



 

 

Convenção de Bruxas e Magos, Encontro de Ferreomodelismo, mostra de cinema e vídeo) 

- Circuito Museológico (Museu a céu aberto: Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba, Relógio da 

Estação, Museu Ferroviário do Funicular, Passeio de Maria Fumaça, Pau da Missa, Casa da 

Memória, Clube União Lyra Serrano, Campo de Futebol, Centro de Visitantes do Parque, CDARQ 

Centro de Arquitetura e Urbanismo, Antigo Mercado, Museu Castelo. 

Endereço: Ao final da Rodovia SP-122 – Vila de Paranapiacaba. 

Tel.: 11 4439-0109 

Site: www.santoandre.sp.gov.br  

 

Mansão Tognato 

 

Residência com características ecláticas construída por Luiz Giacometti, na década de 1930, para 

Giacinto Tognato, um dos proprietários da Fiação e Tecelagem Tognato, uma fábrica tradicional da 

região. O edifício é um exemplar da arquitetura da elite industrial na cidade, possuindo 

familiaridade com os grandes palacetes típicos do começo do séc. XX da cidade de São Paulo. A 

mansão está localizada na Avenida Dom Pedro II, onde hoje funciona o Laboratório Fleury 

Medicina e Saúde.  

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 1313 - Bairro Jardim. 

 

Sobrado do início do século XX  

 

Construção das mais antigas e representativas da época existentes no centro de Santo André. 

Foi construída em 1914 e era de propriedade de Antonio Queirós dos Santos, grande proprietário 

de terras na cidade e região. 

Neste prédio funcionou a casa de Secos e Molhados de Ludovico Cimieri, a Padaria Coração de 

Jesus e, posteriormente o “Nosso Bar”, denominação ainda presente na memória coletiva da 

http://www.santoandre.sp.gov.br/


 

 

cidade. 

O imóvel é reconhecido como Patrimônio Cultural da cidade pelo Conselho Municipal de Defesa 

do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André– 

COMDEPHAAPASA desde 2012. 

Endereço: Rua Bernardino de Campos, 13, esquina com Av. Queiros dos Santos – Centro. 

 

Calçadão Oliveira Lima 

 

A rua Coronel Oliveira Lima fazia parte do importante caminho que ligava a Estação Ferroviária à 

Vila de São Bernardo – atual centro de São Bernardo do Campo. 

Desde sua criação se caracterizou como um misto de residências, fábricas, pequenos comércios e 

serviços. Recebeu esse nome em 1907, homenageando um político influente do começo do século 

XX na cidade. 

Durante quase todo o século XX se mantinham lado a lado carros, ônibus e pedestres nessa rua 

que se transformou na rua de comércio de toda a região do ABC. Mas, com o aumento 

populacional e a necessidade de salvaguardar os pedestres ela foi fechada para carros na década 

de 1970. Em 1979 foi inaugurado o calçadão que se alargou até a Praça do Carmo, com projeto de 

Jorge Bomfim. No final da década de 1990, nova remodelação com a construção da cobertura e da 

instalação de piso com desenho inspirado em Luis Sacilotto, artista renomado e morador da 

cidade. A inauguração ocorreu em 2000 e para este novo projeto foi contratado o arquiteto Decio 

Tozzi. 

Endereço: Rua Coronel Oliveira Lima – Centro. 

 

Praça do Carmo 

 

Primeiro local denominado como Praça em Santo André. Parte do terreno foi doado por Antonio 

Queirós dos Santos em 1917. Recebeu a denominação de Praça do Carmo em 03 de março de 



 

 

1927, por indicação do então prefeito Saladino Cardoso Franco. Ali fica a Catedral do Carmo – sede 

da Diocese do ABC, a Concha Acústica e os bustos em homenagem ao Padre Capra e Padre 

Leonardo Nunes, de autoria do escultor antonio Canever. Trata-se de um local de sociabilidade 

dos moradores e transeuntes. Dali saíam os desfiles cívicos e eram realizados comícios. Também 

foi e continua sendo local de apresentações musicais e quermesses do centro da cidade. 

Endereço: Praça do Carmo – Centro. 

 

Concha Acústica  

 

A Concha Acústica faz parte do Corredor Cultural de Santo André e foi palco para diversos artistas 

da região e grandes nomes da música brasileira como Arnaldo Antunes, Lobão e Simoninha. 

Endereço: Praça do Carmo – Centro. 

 

Casa de Culto Dâmbala Kuere-Rho Bessein 

 

Famoso templo de culto afro-descendente da Nação Jeje-Mahim, do grupo étinico Ewe/Fon, que 

cultua voduns, divindades associadas à força espiritual ancestral. Único no Estado de São Paulo. 

O culto é originário de uma região da atual República de Benin, na África. A casa de está instalada 

em Santo André há mais de quarenta anos, e é uma das três únicas casas desse culto existentes no 

Brasil (as outras estão na Bahia). 

Endereço: Avenida dos Amoritas, 629 - Jardim do Estádio. 

 

Prédio da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André 

 

A ACISA é uma associação que luta em defesa dos interesses empresariais. Foi a fomentadora da 



 

 

Comarca de Santo André, da agência de Previdência Social, dos Sindicatos patronais, pela melhoria 

dos meios de comunicação. Inicialmente surgiu com o nome de São Bernardo, porque era São 

Bernardo o nome do Município único de 1938.   

A sede foi sempre junto ao eixo central andreense. A sede provisória ocupou a sede primeira da 

Beneficiência Portuguesa de Santo André. Depois foram alugados edifícios centrais até a era do 

prédio próprio, o casarão histórico do Hotel e Restaurante Cavalo Branco, cujo construtor foi 

conselheiro e diretor da ACISA muito antes de pensar na construção do edifício e muito antes de a 

ACISA adotar esta sigla que a consagrou, por muitos anos adotou a sigla ACIMSA – Associação 

Comercial e Industrial do Município de Santo André.  

A trajetória da ACISA é dividida em três fases, a primeira de 1938-1963 a era da criação e 

consolidação da entidade, a segunda de 1963 – 1988 a sede histórica e a terceira fase de 1988 a 

2013 a modernização. 

A frente da entidade tem-se o corpo empresariado, esses pertencem aos mais variados 

segmentos, donos de negócios desde o simples panificador ao diretor de multinacionais e ao 

proprietário de indústrias pioneiras como Kowarick. 

Endereço: Avenida XV de Novembro, 442 - Centro.  

Telefone: (11) 2199-1644 

 

Museu de Santo André Doutor Octaviano Armando Gaiarsa 

 

O edifício que abriga o Museu de Santo André faz parte de um conjunto de edificações escolares 

construídas pelo Governo do Estado de São Paulo na Primeira República (1889-1930). O projeto de 

José Van Humbeck com a fachada de J.B Maroni, é da tipologia Mogy Guassu e comum em Grupos 

Escolares em outras cidades do estado como Ituverava, Pereiras, Itápolis, Orlandia, Itatinga e Mogi 

Guaçu. Localizado no prédio que abrigava o I Grupo Escolar de São Bernardo, o primeiro grupo 

escolar da região do ABC, construído em terreno cedido por Segundino Domingues. Sua 

arquitetura possui características ecléticas. 

Inaugurado em 1914, com a disposição das salas em forma de U, interligadas por um alpendre, 

cria um agradável pátio interno. No decorrer do tempo, a escola ficou pequena para atender ao 



 

 

crescente número de alunos o que levou a Prefeitura e o Governo a fazer uma permuta em que o 

município construiu uma nova edificação no bairro Casa Branca para receber a escola, transferida 

em 1978, foi a partir da data ocupado pela Promoção Social Municipal, até 1990, quando passou a 

abrigar o Museu de Santo André. 

Em 1992 o prédio foi reconhecido como Patrimônio Cultural da cidade pelo Conselho Municipal de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André 

– COMDEPHAAPASA e em 2010, como Patrimônio Cultural do Estado de São Paulo pelo Conselho 

de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo - 

CONDEPHAAT. 

O Museu possui em seu acervo cerca de 70 mil itens relativos à memória de Santo André, 

apresentados em exposições e diversas outras atividades de difusão que retratam as 

transformações delineadas na cidade no decorrer do tempo, em seu aspecto urbano, social, 

econômico, político ou cultural. Assim, estabelece relações cada vez mais sólidas com a sociedade 

que ele representa, incentivando que esta se aproprie deste espaço de conhecimento, bem como 

de sua história e de sua Memória. 

Endereço: Rua Senador Fláquer, 470 – Centro. 

Horário de Funcionamento: De Segunda a Sexta das 8h30 às 16h30 e aos sábados das 9h as 14h30. 

Telefone: (11) 4438-9111 

 

Museu Militar dos Expedicionários do ABCDMMR – Associação dos Ex- combatentes do Brasil 

 

O local abriga uma associação que além de desenvolver um trabalho social e de assistência às 

viúvas dos soldados, conserva a memória dos ex-combatentes residentes na região do ABC 

paulista.  

O museu tem o objetivo de preservar parte da memória e da história militar, cujo acervo é 

composto de objetos relativos às atividades bélicas de diversos monumentos da nossa história das 

três forças armadas. 

Localização: Avenida Dom Jorge Marcos de Oliveira, 100 - Vila Guiomar. 



 

 

 

Museu Escola da História da Cultura Cigana 

 

Ponto de partida e inspiração para educadores, empresários, estudantes e novos amigos em busca 

de conhecimento. “Resgatar a cultura do povo cigano, presente nas mais diversas sociedades, 

combatendo o preconceito que o cerca. Valorizar a imagem da cultura cigana pelo Brasil e no 

mundo. Difundir e estimular as artes ciganas em todos os seus aspectos. Estimular nas pessoas 

valores de cidadania, participação solidária e o respeito às diferenças culturais. Propiciar  um 

modelo econômico de turismo educativo no Brasil. Realizar exposições do acervo, mostras 

individuais e coletivas de artistas de etnia cigana e de visão e formação holística. O local abriga 

uma associação que além de desenvolver um trabalho social e de assistência às viúvas dos 

soldados, conserva a memória dos ex-combatentes residentes na região do ABC paulista. O museu 

tem o objetivo de preservar parte da memória e da história militar, cujo acervo é composto de 

objetos relativos às atividades bélicas de diversos monumentos da nossa história das três forças 

armadas. 

Endereço: Rua. Igaraçu, 147 - Vila Floresta, Santo André 

Site: http://www.museucigano.com.br/ 

Telefone: (11) 4426-6857 

 

Escultura “Concressão 0005” Luiz Sacilotto 

 

Esta é uma das três obras de autoria de Luiz Sacilotto instalada na cidade durante o Projeto Centro 

com Vida, em 2000. As outras duas obras são “Concressão 0011” e Concressão “9877”. 

A escultura é feita em chapa de aço carbono, medindo 4 metros de altura, com espessura de ¾ de 

polegada, nas cores vermelha e amarela, sobre base de concreto aparente. A tinta utilizada foi 

esmalte Duralack brilhante. A obra conta com uma identificação, em bronze. 

Endereço: Rua Coronel Oliveira Lima esquina com Rua Albuquerque Lins, Centro.  

http://www.museucigano.com.br/


 

 

 

 

Mural do Edifício do Jornal “Diário do Grande ABC”, Sinval Correa Soares 

 

A obra foi realizada quando o prédio do jornal foi finalizado em 1974. Em 2001 foram revistas as 

cores do mural.  O mural se encontra na fachada frontal esquerda do edifício, composto por baixos 

e altos relevos, em alvenaria, pintando na cor ocre claro. O artista criou uma composição a partir 

das letras A, B e C, em alusão ao nome do jornal. O mural tem quatro metros de largura por 26 

metros de altura. Segundo o autor “o que é exposto lá, parte da atividade do homem na empresa. 

É uma obra de arte em si, como na empresa é o próprio homem que determina o seu progresso”. 

O mural foi idealizado por Sinval Correa Soares, baiano nascido em 1927. Em 1953 mudou-se para 

São Caetano do Sul. Foi estudante da Associação Paulista de Belas Artes. Conviveu com vários 

artistas que faziam parte do “Grupo Santa Helena”. Ganhou vários prêmios em salões de arte 

moderna e em 1967, destacou-se na IX Bienal Internacional de São Paulo. 

Endereço: Edifício do Jornal Diário do Grande ABC, na Rua Catequese, 562 - Centro.  

 

Tríptico Sem Titulo – Saguão do Teatro Municipal  

 

Inaugurado entre 1970 e 1971, a obra é um conjunto de três painéis de concreto aparente, em 

alto e baixo relevo: o primeiro painel tem 11,70m de comprimento; o segundo tem 7,74m e o 

terceiro tem 10m, todos medem 3,40 de altura. A obra apresenta formas geométricas, listras e 

formas sinuosas. 

O conjunto de murais foi encomendado pela Prefeitura de Santo André, junto com a tapeçaria do 

Salão Nobre e os jardins do Paço Municipal. 

O autor da obra é Roberto Burle Marx (1909 – 1994). Paulistano residente no Rio de Janeiro. Fez 

seu primeiro projeto de jardim a convite do Arquiteto Lucio Costa. Seus projetos estão espalhados 

pelo país e pelo exterior. Profundo conhecedor de botânica, realizou inúmeras expedições com o 



 

 

intuito de conhecer, valorizar e catalogar a flora brasileira. 

Endereço: Saguão do Teatro Municipal – Centro Cívico, Praça IV Centenário, s/nº. - Centro. 

 

Marco Zero 

 

Escultura em metal, sobre base do mesmo material sobre base do mesmo material e tudo sobre 

uma base trapezoidal em concreto. 

Segundo palavras do autor, afixada na placa: “O significado da obra é puramente abstrato. Na 

minha concepção inicial, parti da grafia zero, por isso podemos apreciar o formato zero um círculo. 

Ao andarmos ao redor, a escultura se transforma, instigando a nossa inteligência a imaginar o que 

cada forma irá significar como o desenvolvimento de um ser humano. Com isso o título da obra é 

Inteligência de Criança, ou seja, o desenvolvimento, início zero da nossa inteligência. Uma obra 

para que todos possam refletir e concluir o seu próprio significado, indiferente à classe social. Uma 

obra para o povo, um marco eterno a todos os munícipes que já foram um dia crianças.” A obra foi 

inaugurada em 2011.   

Endereço: Praça IV Centenário s/nº - na Praça dos Correios, Centro – Santo André. 

 

 

2.2. ATRATIVOS ECOLÓGICOS E PARQUES MUNICIPAIS 

 

Parque Natural do Pedroso 

 

Fundado em 1911, o parque possui área de 8.396.857,03 m², localiza-se no cinturão verde de São 

Paulo e pertence a uma Unidade de Conservação de categoria parque, sendo de grande relevância 

ambiental. Possui como patrimônio uma estação de tratamento de água “Guarará” (construída em 

1943) tombada como Patrimônio Cultural Municipal. Equipamentos: pista de caminhada, bancos, 

playground, campos de futebol, quadras poliesportivas, espaço multiuso, quiosque com 



 

 

churrasqueiras, lagos, sanitários, vestiários e a Capela Santa Cruz. 

Link: http://www2.semasa.sp.gov.br/node/55 

Endereço: Estrada do Pedroso, s/nº - Bairro Sítio dos Vianas, Santo André 

Horário de Funcionamento: De Domingo a Domingo, das 6h às 17h 

 

Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba 

 

O Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba é uma Unidade de Conservação (UC) 

Municipal, de proteção integral, com uma área total de 400 hectáres e conserva uma importante 

remanescente de Mata Atlântica no entorno da histórica vila inglesa de Paranapiacaba, no 

município de Santo André, Estado de São Paulo. 

Atualmente o Parque possui 10 anos de história, criado pelo decreto Municipal nº 14.937 de 05 de 

Junho de 2003, o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba tem como objetivo 

proteger a paisagem natural, destacando os contrafortes da Serra do Mar, as nascentes 

formadoras do Rio Grande, além de contribuir com a valorização do patrimônio histórico nacional 

“Vila de Paranapiacaba.” 

A Unidade de Conservação localiza-se ao redor de mais duas UCs, a Reserva Biológica do Alto da 

Serra de Paranapiacaba e o Parque Estadual da Serra do Mar, contribuindo na formação de um 

extenso corredor ecológico voltado a preservação e sustentabilidade da Mata Atlântica, integrante 

à área tombada como Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). 

Link: http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/paranapiacaba e 

http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/2013-04-29-14-40-25/trilhas-ecoturismo 

Endereço: Rua Rodrigues Alves, s/nº. – Vila de Paranapiacaba, Santo André 

Telefone: (11) 4439-1316 

Horário de Funcionamento: De Terça a Domingo, das 9h às 17h 

 

http://www2.semasa.sp.gov.br/node/55
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/paranapiacaba
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/2013-04-29-14-40-25/trilhas-ecoturismo


 

 

Parques Urbanos de Lazer 

 

O roteiro proposto é um modo de viabilizar a exploração dos sítios já citados cujos são de 

importante relevância para a Região do Grande ABC, já que os mesmos têm uma participação 

direta na historia da cidade, e refletem aspectos do crescimento do município e das reflexões 

humanas abordadas em épocas distintas.  

Sendo assim, estes possuem um intrínseco valor histórico ambiental para a população, logo 

através da exploração turística pode ser viabilizada uma melhor valorização destes sítios turísticos, 

propiciando tanto uma melhora nas opções de lazer da população local, assim como o melhor 

conhecimento da população sobre a região que habita.  

 

Parque Antonio Fláquer (Ipiranguinha) 

 

A área pertencia á tecelagem Silva e SEABRA que captava água do córrego Ipiranguinha para seu 

processo produtivo. Tanto a fabrica, quanto o parque ficaram conhecidos com o nome do córrego. 

Foi desapropriada para implantação de uma praça.  O playground foi inaugurado em 1956 e a 

praça em 1959. Na década de 1970, quando perdeu o terreno para abertura as avenida perimetral 

as centro, foram construídas a sede e o coreto para a corporação Musical Lira de Santo André, 

denominada Casa da Música Natalino Bifaratto.  

Origem do nome: Antonio Fláquer (1896-1957) era filho de Elisa Fláquer e José Luiz Fláquer. Em 

1928, aderiu as movimento autonomista de São Caetano. Canditatou-se ao cargo de Prefeito, em 

1947, ficando em segundo lugar. Mas tarde, assumiu o cargo depois que o vencedor teve os votos 

anulados pela justiça eleitoral. Não concluiu seu mandato porque assumiu o cargo de Deputado. 

Equipamentos: pista de caminhada, equipamentos para ginástica, bancos, playground, palco, Sede 

da Banda Lira de Santo André, sanitários, administração, segurança e acesso para portadores de 

necessidades especiais ( corrimão, sanitários e rampas). Estão localizados no parque o busto do 

Prefeito Antonio Fláquer e o Monumento à Trova. Aos domingos, acontece a feira de artesanato. 

Endereço: Rua Coronel Seabra, 210 – Vila Alzira, Santo André 



 

 

Telefone: (11) 4992-1168 

Horário de Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 22h 

 

Parque Norio Arimura  

 

A área foi reservada para praça pelo loteamento Parque Capuava de propriedade de José 

Alcântara, aprovado em 1957. 

Inaugurada como praça, recebeu alguns equipamentos como playground, pistas para caminhada, 

bancos,etc. Em abril de 2010, a área recebeu 150 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. A 

área de esporte ganhou um espaço de múltiplo uso, com a ampliação da pista destinada à 

caminhada, inclusão de equipamentos de ginástica e uma pista de skate, além da reforma da área 

administrativa, que terá um posto da guarda municipal. 

Origem do nome: Norio Arimura (1930-1984) foi vereador em 1976. Colaborou no tratado das 

cidades irmãs entre Santo André e Takasaki. Durante as comemorações dos 70 anos da imigração 

japonesa, conseguiu a cessão de uma área no Parque do Pedroso para colocação de um 

monumento, o Takon, cujo ideograma foi escrito pelo ex-primeiro ministro japonês Takeo Fukuda. 

Presidente da associação dos imigrantes por três gestões desenvolveu diversos trabalhos com 

idosos e escoteiros. 

Equipamentos: pista de caminhada entrecortada por curso d’água, bancos, playground, quadras 

poliesportivas, ampas de skate, bancos, anfiteatro, sanitários e administração, segurança, acesso 

para especiais (corrimão, sanitários e rampas). 

Endereço: Rua Macedônia, s/nº - Parque Capuava, Santo André 

Horário de Funcionamento: Todos os dias, das 6h às18h 

 

Parque Central  

 

Nomes anteriores: Chácara Santo André/ Parque Regional de Convenções e Lazer de Santo André. 



 

 

Área de propriedade da São Paulo Railway Company, que captava água do córrego CaInaugurado 

em 1992, destaca-se por projetos urbanísticos de Oscar Niemeyer e paisagísticos de Roberto Burle 

Marx e sua localização privilegiada. Equipamentos: pista de caminhada, ciclovia, praça de 

convivência, playground, lago, palco grande para shows, pista de automobilismo radio controlado, 

campo de futebol, quadras poliesportivas, praças com equipamentos de ginásticas, bicicletário, 

marquise, vestiários, segurança, sanitários e acesso para portadores de necessidades especiais. 

Inaugurado em 1992, destaca-se por projetos urbanísticos de Oscar Niemeyer e paisagísticos de 

Roberto Burle Marx e sua localização privilegiada. Equipamentos: pista de caminhada, ciclovia, 

praça de convivência, playground, lago, palco grande para shows, pista de automobilismo radio 

controlado, campo de futebol, quadras poliesportivas, praças com equipamentos de ginásticas, 

bicicletário, marquise, vestiários, segurança, sanitários e acesso para portadores de necessidades 

especiais. 

Endereço: Rua Gamboa – c/ Rua José Bonifácio – Vila Assunção, Santo André 

Telefone: (11) 3356-9000 

Horário de Funcionamento: Aberto todos os dias, das 6h às 20h. 

 

Parque Prefeito Celso Daniel 

Nomes anteriores: Chácara São Luiz/ Parque Público Dom PedroII / Parque Municipal Duque de 

Caxias/ Parque Regional Duque de Caxias- Centro de Exposições e Lazer. 

Propriedade de Luiz Monteiro de Carvalho que a havia comprado de Abílio Soares. Em 1943, a área 

foi vendida à General Eletric para implantação de um clube de recreação para seus funcionários. 

Foi desapropriada em 1974 para ser transformada em parque. A área recebeu inúmeras 

intervenções, a última em 1999/2000. 

No parque encontra-se uma figueira centenária, tombada como patrimônio cultural da cidade 

desde 1992. 

Origem do nome: Celso Daniel (1951-2002) era filhode Bruno José Daniel, primeiro vereador do 

partido comunista de Santo Ande, que não chegou a ser empossado e hoje dá nome as Estádio de 

Futebol da cidade. Engenheiro de formação, trabalhou na Prefeitura entre 1974 e 1978. Elegeu-se 

prefeito em 1988. Em 1993, foi eleito deputado federal, cargo que ocupou até 1996, quando foi 



 

 

eleito novamente prefeito e reeleito em 2001. Também foi professor de Economia da Fundação 

Getúlio Vargas. 

Equipamentos: pista de caminhada e de corrida, área para alongamento, playground, lago, áreas 

de múltiplouso, quadras poliesportivas, lanchonete, revistaria, sanitários, vestiários, sede 

administrativa, segurança e acesso para necessidades especiais ( corrimão, sanitários e rampas). 

Endereço: Av. Dom Pedro II, 940 - Bairro Jardim, santo André 

Telefone: (11) 4455-4086 

Funcionamento: Aberto todos os dias, das 6h às 22h 

 

Parque Regional da Criança Palhaço Estrimilique 

 

Nomes anteriores: Fazenda Oratório / Haras Jaçatuba 

O Haras Jaçatuba já existia desde 1918 e ali eram criados cavalos de corrida da raça puro sangue 

inglês. Os proprietários eram irmãos Antonio Erasmo Assumpção que possuíam outras áreas na 

cidade que, ao serem loteadas, deram origem a vários bairros. 

O local foi desapropriado para se transformado em parque em 1979. Em 1992, foram tombados o 

parque e as duas casas existentes. A maior, que era usada pela família, foi recentemente 

restaurada e nela funciona a EMIA Aron Feldman. A menor era para uso dos hóspedes. 

Origem do nome: Tobias Fernandes (1896-1987) nasceu no circo Chileno, onde começou a 

trabalhar aos cindo anos, adotando o nome artístico de Carrapatinho. O apelido atual veio de um 

número que ele fazia e uma criança, ao ver suas mãos tremendo, gritou “olha como esse palhaço 

treme, parece que está com estrimilique.” 

Trabalhou em vários outros circos. Veio para a cidade em 1938. Atuava em parceria com seu filho 

e depois, com a neta. 

Equipamentos: pista de caminhada, playground, equipamentos para ginástica, quadra de tênis, 

arena sanitários, vestiários, sede administrativa, segurança e acesso para portadores de 

necessidade especiais (corrimão, sanitários e rampa). Funciona no local a Escola Municipal de 



 

 

Iniciação Artística Aron Feldman, que oferece cursos de arte e música. 

Endereço: Avenida Itamarati nº 536 - Parque Jaçatuba, Santo André 

Funcionamento: Aberto todos os dias, das 6h ás 18h 

 

Parque Regional Prefeito Antonio Pezzolo 

Nome Anterior: Chácara Pignatari 

 

Giulio Pignatari, proprietário da área, fundou ali, em 1936, a Companhia Brasileira de Artefactos 

de Metais. Em 1942, já na posse de seu filho Baby Pignatari, foi criada a seção de aviação, 

produzindo, dentre outros, o CAP-4 Paulistinha, o maior sucesso aeronáutico brasileiro, que 

funcionou até 1949. 

Desapropriada em 1974 para a implantação de “Espaço Livre e Construção de Prédios Públicos”, 

recebeu sua primeira intervenção em 1979, sendo urbanizado no ano seguinte, quando foi 

inaugurado. Em 1987, foi implantada a escola de educação infantil Chácara Pignatari. Atualmente 

funciona Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André (ELCV). 

Origem do nome: Antonio Pezzolo (1973-1977) era bacharel em Direito, licenciado em 

Matemática, engenheiro civil sanitário, economista e atuário. Foi vereador de 1952 até 1955 e 

Vice prefeito no Governo de Pedro Dell’ Antonia e prefeito em 1973. Criou a autarquia responsável 

pelo abastecimento público e que hoje é responsável Poe cuidar do meio ambiente. 

Equipamentos: pista de caminhada, playground, brinquedoteca, quadra poliesportiva, campo de 

malha, sanitários, vestiários, sede administrativa, segurança e acesso para necessidades especiais 

(corrimão, sanitários e rampas). 

Endereço: Av. Utinga nº 136 - Vila Metalúrgica, Santo André 

Funcionamento: Aberto todos os dias, das 6h às 22h 

 

Parque Ulysses Guimarães 



 

 

 

A área reservada pela abertura do loteamento da Vila Matarazzo.  

Origem do nome: Ulysses Guimarães (1916- 1992) era advogado. Foi vice-presidente da UNE, 

secretário da Federação Paulista de Futebol, deputado estadual em 1947, 1954 e 1958, quando foi 

também delegado do Brasil na ONU. Foi nessa época que conseguiu viabilizar a primeira agência 

postal, estando presente na cerimônia de inauguração do prédio, 1961. 

Filiou-se ao partido de oposição à ditadura militar e foi eleito deputado federal, reeleito em 1974. 

No começo dos anos 1980, foi um dos principais líderes da campanha pelas “Diretas Já”, que 

culminou com a volta das eleições diretas. Presidiu a Assembléia Nacional Constituinte que 

resultou na promulgação da atual Constituição. Colaborou ativamente no processo contra a 

corrupção no Governo Federal que terminou com a renúncia do Presidente Collor e a posse do 

vice Itamar Franco. 

Ulysses Guimarães desapareceu em 12/10/1992, num acidente aéreo. Seu corpo não foi 

encontrado, mas sua morte foi oficialmente reconhecida. 

Equipamentos: pista de caminhada, playground, quadra poliesportiva, campo de futebol gramado, 

campo de malha, aparelhos para ginástica, sanitários com fraldários, vestiários, sede 

administrativa, segurança e acesso para necessidades especiais (corrimão, sanitários e rampas). 

Endereço: Rua Tirana, s/nº. – Vila Matarazzo, Santo André 

Funcionamentos: Aberto todos os dias, das 6h às 18h 

 

Parque da Juventude - Ana Brandão 

 

Nomes anteriores: Praça Ana Brandão 

Área remanescente de desapropriação para abertura da marginal ao córrego Guarará. 

Origem do nome: Ana Brandão era a mãe do ex- prefeito de Santo André , o médico Newton da 

Costa Brandão, que exerceu o cargo por três vezes (1969 a 1973; 1983 a 1988 e 1993 a1996). A 

família veio de Minas Gerais para Santo André em 1957. 



 

 

Equipamentos: pista de caminhada, bancos, playground, pista de skate, palco, vestiários sede 

administrativa, segurança e acesso para necessidades especiais (corrimão, sanitário e rampas). 

Endereço: Av. Capitação Mário Toledo de Camargo s/nº - Jardim Ipanema, Santo André. 

Horário de Funcionamento: Aberto todos os dias, das 6h ás 18h. 

 

Parque Cidade dos Meninos 

 

Em 1958, a área foi doada pela empresa proprietária do loteamento e a prefeitura a doou para a 

Sociedade Missionária dos Franciscanos Menores conventuais para construção e instalação de 

estabelecimentos destinados ao ensino e assistência social a menores desamparados. Foi dada 

subvenção à Ordem para construção da Cidade dos Meninos Maria Imaculada. Em 1968, foi 

assinado um acordo com o estado para construção de uma escola. Em 1972, a Prefeitura aceitou 

que a sociedade doasse parte da área para a instituição São José para a “promoção de atividades 

de caráter cultural, educacional, social e cívica”. Na década de 1990, foi construída a capela Maria 

maculada, que possui obras de arte tombadas pelo Comdephaapasa. 

Em 1976, a Prefeitura recebeu de volta parte da área, fazendo posteriormente uma permuta, 

onde construiu o hospital Maria José Stein e o parque. 

Origem do nome: Refere-se ao objetivo da Sociedade é o de assistir aos menores desamparados. 

Equipamentos: pista de caminhada entrecortada por curso d’água, bancos, quadra poliesportiva, 

mesas, sanitários, vestiários, sede administrativa segurança e acesso com rampa para 

necessidades especiais. 

Endereço: Rua Batávia s/ nº - Parque Novo Oratório, Santo André 

Horário de Funcionamento: Aberto todos os dias, das 6h às 18h. 

 

Parque Escola 

 



 

 

Nomes anteriores: Sítio Tangará/ Tangará Golf Club 

A área fazia parte do campo de golfe da família de Charles Murray, proprietários também na Vila 

Mimosa, atual sede do 1º de Maio Futebol Clube, na Rua Bernardino de Campos (centro). 

O local foi desapropriado em 1964 para construção de um Parque público Municipal que não 

chegou a ser implantado. 

Ao longo do tempo, a prefeitura cedeu áreas para a construção da Universidade do ABC, que 

também não se efetivou, mas que, anos depois, deu origem á Fundação Santo André e à 

Faculdade de medicina do ABC; além d cessão de área para o Instituto Médico Legal (1990); 

Associação dos Funcionários Públicos da Prefeitura de Santo André; setor de vigilância sanitária e 

laboratório de solos, desativados e hoje ocupados pelo DEPAV- Departamento de Parques e Áreas 

Verdes- que foi quem criou o parque. 

Origem do nome: Em função dos objetivos do parque. 

Equipamentos: pistas de caminhada e de corrida, espaço de múltiplo uso, auditório, área para 

exposição, teatro de arena, estufa, horto medicinal, minhocário, biblioteca, cactário, sucatoteca, 

sanitários, vestiários, sede administrativa, segurança e acesso para necessidades especiais 

(corrimão, sanitário e rampas). Oferece cursos nas áreas de jardinagem, botânica e arte. 

Endereço: Anacleto Popote, 46 - Val Paraíso, Santo André 

Horário de Funcionamento: De Segunda a Sexta, das 8h às 17h e as Sábados das 8h às 12h. 

 

 

2.3. ATRATIVOS GASTRONÔMICOS 

 

Santo André conta com cerca de 21.292 estabelecimentos comerciais dos mais variados ramos e 

portes, incluindo grandes redes de hipermercados, lojas de departamentos e que cinco shoppings 

centers (incluindo um especializado em veículos), os quais proporcionam aos consumidores ampla 

diversidade de produtos. 

A aérea central de Santo André é um dos mais importantes e tradicionais pólos de comércio do 



 

 

Grande ABC, freqüentada por moradores dos vários municípios vizinhos inclusive capital, além de 

apresentar complexos comerciais completos em diversos bairros da cidade, como o caso da Av. 

Oratório no Parque das Nações, Camilópolis, Vila Luzita, Utinga e Vila Assunção. 

 

Restaurantes Típicos e Temáticos  

 

Na gastronomia a cidade possui um variado leque de opções, entre elas churrascarias, 

restaurantes de culinária italiana, chinesa, japonesa, mexicana, portuguesa, de comida mineira, 

restaurantes sofisticados, barzinhos, botecos, casas do norte, alta gastronomia, além de fast-foods 

e petiscarias. Sendo encontrado em alguns restaurantes e bares do Centro e na Vila de 

Paranapiacaba o fruto típico da cidade o Cambuci, recebeu no ano de 2013 o tombamento 

municipal de seus saberes e fazeres e o reconhecimento em decreto de sua arvore (Cambucizeiro) 

como árvore símbolo da cidade. 

           

Restaurantes Tradicionais  

 

Selecionamos alguns dos restaurantes tradicionais do município, que retratam a gastronomia 

típica do município e aspectos históricos da fundação da cidade.  

 

Adega do Jabá 

Desde 1989, com uma trajetória de sucesso, a ADEGA DO JABÁ é um Restaurante de Comida Típica 

Nordestina, que tem como carro-chefe a porção de jabá na tábua. Também oferece deliciosos 

pratos regionais, que representam o nordeste em tempero, sabor e qualidade, combinados a um 

ambiente familiar, decoração rústica, aconchegante, com atendimento eficaz e respeitoso. 

Site: http://www.adegadojaba.com/delivery.html 

Endereço 1: Rua São Francisco de Assis, 121 – Vila Luzita, Santo André. 

http://www.adegadojaba.com/delivery.html


 

 

Endereço 2: Rua Catequese, 1240 - Vila Guiomar, Santo André. 

Telefone 1: (11) 4451-3333 // Tel.2: (11) 2379-1090 

Horário de Funcionamento: De Segunda a Sábado das 10h45 às 22h e Domingos das  

10h45 às 16h. 

 

Cantina do Paolo 

O restaurante oferece ambiente aconchegante, 30 anos de tradição e massas e pães feitos na 

hora. O cardápio possui receitas tradicionais italianas imperdíveis. 

Site:    .can napaolo.com.br   

Endereço: Av. Andrade Neves, 623 – Vila Helena, Santo André. 

Telefone: (11) 4973-2121 

Horário de Funcionamento: De Quarta a Sábado das 18h30 até o ultimo cliente e Domingo das 

11h30 às 22h. 

 

Churrascaria D’ Brescia Grill 

O restaurante tem fortes laços com a historia do município. Inaugurado em 1926 o chamado 

Empório, Recreio e Restaurante Turim é uma das poucas construções remanescentes da época de 

implantação do loteamento iniciado em 1920, projetado pela Empresa Immobiliaria de São 

Bernardo dos irmãos Alfredo e Hippolyto Pujol, denominado “Jardim Piratininga”, que englobava 

os bairros: Campestre, Industrial, Jardim, Santa Maria, Operário (atual Jardim), Utinga e Saúde 

(hoje São Caetano do Sul). 

Endereço: Av. Dom Pedro II, 444  Santo André. 

Telefone: (11) 4992-2880 

Horário de Funcionamento: De Terça a Sexta das 11h30 às 15h e das19h às 23h, Sábado das 11h30 

às 16h e das 19h às 23h30 e Domingo das 11h30 às 17h. Fechado as segundas-feiras. 



 

 

 

Churrascaria São João 

São 60 anos de tradição, 30 anos com os mesmo proprietários. 

Aqui você vai encontrar um serviço  “a la carte” especial, pratos deliciosos, massas, pizzas e o 

melhor  churrasco de região, tudo feito com muito carinho e muita qualidade para melhor atende-

lo. 

Site:    .restaurantesaojoao.com.br   

Endereço: Rua Guilherme Marconi, 421 - Vila Assunção, Santo André 

Telefone: (11) 4436-4886 

Horário de Funcionamento: De Segunda a Sexta das 11h às 15h e das18h às 23h, Sábado e 

Domingo das 11h às 23h30. 

 

Pizzaria do Bigode 

O Restaurante & Pizzaria do Bigode oferece delivery de lanches, porções, beirutes e mais de 100 

opções de pizza, no almoço tem Self Service a vontade. 

Endereço: Avenida Lino Jardim, 884 - Vila Bastos, Santo André. 

Telefone: (11) 4994-8908  

 

Pizzaria Casantiga 

CASANTIGA PIZZARIA, o ponto de encontro tradicional da Família Andreense, uma das mais 

antigas de Santo André, reúne cada vez mais todos os dias, famílias e amigos num ambiente 

agradável e aconchegante. 

O local faz jus ao nome, a Casantiga está situada em uma casa do início do século passado (1913), 

ao lado da Igreja Matriz. 

Site:    .pizzariacasan ga.com.br index.php p ambiente  



 

 

Endereço: Rua Santo André, 596 – Bairro Casa Branca, Santo André. 

Telefone: (11) 4438-9355 

 

Pizzaria Paineiras 

Paineiras Pizzaria, umas das pioneiras a utilizar o conceito pizzaria de grife, tem como proposta 

oferecer um programa completo: ambiente agradável, boa pizza e música de qualidade. A 

proposta de “pizzaria clássica“, somada às tradicionais redondas de massa média, é o que faz o 

grande sucesso da casa. Pizzaria em Santo André 

Nosso cardápio apresenta excelentes pizzas com recheios exclusivos e inovadores, que 

combinados com a massa sempre crocante, criam as mais saborosas pizzas do Grande ABC. O 

sucesso pode ser constatado pelas disputadas mesas  - de terça a domingo – para ter acesso a um 

dos charmosos e amplos ambientes que oferecem nos finais de semana música ao vivo e uma 

decoração agradável com um charme na parte interna da casa. 

Site:    .paineiraspizzaria.com.br   

Endereço: Rua das Paineiras, 378 - Bairro Jardim, Santo André. 

Telefone: (11) 4990-8317 

Horário de Funcionamento: De Terça a Sexta das 18h às 23h e Sábado e Domingo das 18h às 24h.  

 

Pizzaria Vero Verde 

A Vero Verde é uma das casas pioneiras na badalada região gastronômica do Bairro Jardim, em 

Santo André. Famosa há três décadas por oferecer grande variedade de pizzas tentadoras, a Vero 

Verde hoje é considerada muito mais que uma pizzaria.Com projeto arquitetônico de Maximira 

Durigan, a casa tem três ambientes bem diferentes. O salão principal é um excelente lugar para 

reunir a família. Além de saborear uma deliciosa pizza, seus filhos poderão se divertir com o 

acompanhamento de monitores em um espaço destinado apenas aos pequenos. 

Site:    .veroverde.com.br   



 

 

Endereço: Rua das Bandeiras, 16 – Bairro Jardim, Santo André. 

Telefone: (11) 4433.0888 

Horário de Funcionamento: De Terça a Domingo das 18h as 23h. 

 

Pizzaria San Marco 

A Pizzaria San marco foi fundada em 1979. Além das melhores pizzas você desfruta de um 

ambiente agradável e uma vasta gama de vinhos nacionais e importados.  

Site:    .sanmarcopizzaria.com.br   

Endereço: Rua das Bandeiras, 271 – Bairro Jardim, Santo André. 

Telefone: (11) 4436-4418 

Horário de Funcionamento: De Domingo a Quinta das 18h às 24h e as Sextas e Sábados das 18h às 

01h. 

 

Questo Pasta 

O Questo Pasta é o ponto de encontro perfeito para os adeptos da gastronomia italiana. O clima 

aconchegante da casa oferece as condições ideais para promover momentos agradáveis, 

embalados pela decoração ao estilo italiano, com tijolos aparentes que remetem à arquitetura 

veneziana, portas e janelas de madeira, além dos lustres exclusivos feitos com escorredores de 

macarrão.  

Se o ambiente é de encher os olhos, o que vem da cozinha não deixa por menos. Com cardápio 

diversificado, o restaurante oferece não apenas os pratos italianos tradicionais, mas uma 

variedade significativa de opções, com frutos do mar, saladas, pratos da linha light e sobremesas 

de dar água na boca. 

Site:    .questopasta.com.br   

Endereço: Rua das Figueiras, 200 – Bairro Jardim, Santo André. 



 

 

Telefone: (11) 4994-2384 

Horário de Funcionamento: De Segunda a Quinta das 12h às 15h e das 19h às 23h30, Sexta das 

12h às 15h e das 19h às 24h, Sábado das 12h às 16h e das 19h às 24h e Domingo das 12h às 16h. 

 

Restaurante Baby Beef Jardim  

Completando 15 anos com as melhores carnes e sua cozinha contemporânea, o Restaurante Baby 

Beef Jardim mantém sua tradição dos melhores festivais, receitas à moda das grandes escolas 

gastronômicas mundiais e com a variação constante no seu cardápio que transforma, literalmente, 

a alta culinária em arte. 

Site:    .babybee ardim.com.br   

Endereço: Rua das Bandeiras, 166 – Bairro Jardim, Santo André 

Telefone: (11) 4436-7869 

Horário de Funcionamento: De Segunda a Quinta das 12h às 24h, de Sexta e Sábado das 12h às 

01h e Domingo das 12h às 17h. 

 

Restaurante Frangasso  

Restaurante self service, tradicional no bairro do Bangu, oferece variados pratos e massas, além de 

carnes das quais se destaca o frango assado, que deu origem a marca do restaurante. 

Endereço: Rua Prof. José Franco, 10 - Vila Curuçá, Santo André 

Telefone: (11) 4479-4932 

 

Restaurante La Cantina 

A decoração tem detalhes em vermelho e branco que remetem à bandeira da Itália. O cardápio 

lista treze diferentes massas e 22 receitas de molhos, que dão vida a combinações como o 

talharim à carbonara e o nhoque de batata com molho de tomate fresco, gratinado com mussarela 



 

 

de búfala e finalizado com manjericão. Entre os mais de sessenta rótulos de vinho, o espanhol 

Copa Real Oro Tempranillo 2009 vai bem com os pratos citados. A refeição fica completa com uma 

fatia de torta de limão. 

Site:    .restaurantelacan na.com.br   

Endereço: Rua Padre Manuel de Paiva, 66 – Bairro Jardim, Santo André. 

Telefone: (11) 4436-0343 

Horário de Funcionamento: De Terça a Sexta das 11h30 às 15h e das 19h às 23h, Sábado das 12h 

às 16h e das 19h às 24h e Domingo das 12h às 17h.  

 

Restaurante Pilão Mineiro 

Desde 1986, o Sabor tradicional da Fazenda. 

Fartura e Simplicidade, preceitos básicos da Cozinha Brasileira, que carregamos em nosso jeito de 

ser, de Pai pra Filho, para toda a família. Nosso Buffet Completo sobre Fogões à lenha, lembra um 

tradicional banquete com o melhor sabor da fazenda, com mais de 44 pratos típicos, Buffet 

Completo de Saladas e o Melhor do Churrasco, tudo isso esperando ôceis! 

Site:     .pilaomineiro.com.br   

Endereço: Rua das Caneleiras, 176 - Bairro Jardim, Santo André 

Telefone: (11) 4436-2779 

Horário de Funcionamento: De Segunda a Quinta das 12h às 24h, de Sexta e Sábado das 12h às 

01h e Domingo das 12h às 17h. 

 

Rosa’s Churrascaria 

Restaurante tradicional na cidade que conquista pelo paladar e suas combinações exclusivas, o 

restaurante é um ícone da gastronomia andreense. No Rosa´s, nosso prazer é este: manter viva a 

tradição de nossos pratos, legítimos filhos de nossa união e herança familiar. E, é graças a essa 

paixão que nossa casa está aberta há quase 5 decadas, levando boas lembranças, fartura e alegria 



 

 

a todos os nossos amigos e clientes. 

Site: www.rosaschurrascaria.com.br   

Endereço: Rua Natal, 285, Bairro Silveira, Santo André. 

Telefone: (11) 4972-1699 

Horário de Funcionamento: De Terça à Sexta das 11h30 às 15h e das 18h30 às 23h, Sábado das 

11h30 às 16h e das 18h30 às 23h e Domingos e Feriados: 11h30 às 16h 

Fechado as segundas feiras (exceto feriados). 

 

Circuito de Padarias  

 

É inegável que o aroma de pão assando pela manhã nos leva muitas vezes a entrar em uma 

padaria ou apenas parar na calçada para apreciar o aroma e as lembranças trazidas por ele.  

Uma simples volta pelo centro da cidade revela que o Andreense tem mais do que gosto por 

padaria, tem paixão. A cada bairro ou conjunto de condomínios é possível encontrar uma padaria, 

oferece do tradicional pão francês até uma carta de riquíssimos vinhos. 

Tal diferencial poder ser constatado que as padarias na cidade tornaram-se pontos de encontro e 

locais para jantares e reuniões de negócios. Isso levou o Departamento de Turismo a investir na 

criação de um circuito que se integra e promovesse as padarias mais cotadas em um circuito 

turístico exclusivo. 

A cidade de Santo André é pioneira na formatação deste tipo de um Circuito de Padarias no país. 

 

Vida Noturna 

 

A cidade de Santo André tornou-se reconhecida dentro e fora do Grande ABC como ponto de 

encontro para amigos, casais e famílias. Conhecida por sua diversidade de restaurantes e bares 



 

 

noturnos com excelentes opções para happy hour e jantares temáticos.  

Os destaques da vida noturna na cidade estão nas Rua Figueiras e entorno (Bairro Jardim), Av. Lino 

Jardim (Vila Bastos) e Rua Santo André (Bairro Casa Branca). São locais de ponto de encontro de 

pessoas de diferentes idades, gênero e lugares, com o grande número de barzinhos, espaços para 

festas e casas noturnas famosas da região. 

 

2.4. ATRATIVOS DE LAZER E ESPORTES 

 

O circuito divulga e trabalha com os equipamentos esportivos e de lazer da cidade. Atualmente as 

práticas esportivas vêm cada vez mais sendo incorporadas na rotina das pessoas, acompanhando 

essa visão e tendência de busca por qualidade de vida, Santo André formata seu Circuito de 

Esporte e Lazer, fornecendo um conjunto de ocupações às quais os munícipes e turistas podem 

entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se, entreter-se e ou 

exercitar-se.  

 

Ginásio Esportivo do Parque Prefeito Celso Daniel 

 

Endereço: Av. Dom Pedro II, 940 – Bairro Jardm, Santo André - Telefone: (11) 4994-0219 

 

Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia 

 

Inaugurado em 1959 para sediar os Jogos Abertos do Interior. 

Endereço: Rua São Pedro, 27 - Vila América, Santo André - Telefone: (11) 4972-2821 

 

Ginásio Esportivo Noêmia Assumpção 



 

 

 

Inaugurado neste domingo pela manhã com a partida entre o Unimed/ABC/Santo André e o São 

Paulo/Guarulhos, jogo válido pelo Campeonato Paulista de Handebol, o novo ginásio poliesportivo 

do Camilópolis ganhou o nome de Noemia Assumpção. Trata-se de uma homenagem póstuma à 

superatleta andreense que se destacou no cenário esportivo nas décadas de 50 e 60, morta em 2 

de agosto de 1999, aos 74 anos. 

O evento contou com a presença do prefeito do município, João Avamileno, o secretário de 

Cultura, Esporte e Lazer Acylino Belissomi e o diretor de Esportes Celso Luiz de Almeida, além de 

familiares da atleta homenageada. O jogo inaugural confirmou o favoritismo da equipe de 

Guarulhos, que derrotou o time da região por 36 a 21 e manteve a liderança do campeonato. A 

artilheira do jogo, porém, foi Aline, do Unimed/Santo André, que marcou 11 gols. 

Noemia  – Dona de um espírito guerreiro nas pistas e quadras por onde passou – no Brasil e no 

exterior –, Noemia colecionou títulos no atletismo e basquete. Tudo isso numa época em que o 

esporte no Grande ABC apenas engatinhava, e quando, em função do preconceito, eram poucas as 

mulheres que se dedicavam a competições esportivas. 

Endereço: Rua Custódia, s/nº, Bairro do Camilópolis - Santo André 

Telefone: (11) 4461-0333 

 

Estádio Municipal Bruno José Daniel 

 

Santo André ganhou o Estádio Municipal a 14 de dezembro de 1969. E houve uma grande festa no 

estádio em fevereiro de 1970, quando se realizou em Santo André o IV Campeonato Brasileiro de 

Futebol Amador, torneio que chegou a ser televisionado e que mostrou ao país jogadores 

importantes como Mirandinha, revelado pelo Corinthians Paulista. O Estádio Municipal chegou 

criando polêmica; Corinthians local e o Santo André queriam mandar seus jogos pelo Campeonato 

Paulista neste estádio. Fonte: Assumpção, Paschoalino – “História do Futebol em Santo André”, 

1990 (Santo André). Ed. Public. 

Site: www.ecsantoandre.com.br/estadio.html  



 

 

Endereço: Rua 24 de Maio, s/n. Vila América, Santo André – SP 

 

Esporte Clube Santo André - Sede Poliesportiva 

 

O Esporte Clube Santo André foi fundado em 18 de setembro de 1967, na época como Santo 

André Futebol CLube. Na data da fundação, a expectativa era de criar um clube que se rivalizasse 

com os principais expoentes do futebol interiorano como Campinas, Ribeirão Preto, São José do 

Rio Preto e tantas outras cidades brilhavam com seus representantes. Por que Santo André da 

milionária Grande ABC não poderia ter vez?  

A idéia surgiu na Liga de Futebol Amador da Cidade, do presidente da entidade, Wigand Rodrigues 

dos Santos. Ganhou corpo entre os esportistas, evoluiu, e foi sacramentada com a fundação do 

clube numa noite chuvosa. Faltou energia elétrica durante a assembléia, realizada no Tiro de 

guerra, na Praça 18 do Forte. Não seria essa primeira contrariedade do destino que tiraria o que o 

Santo André tem de mais abundante: tenacidade, persistência, paixão. Sob luzes de velas, fundou-

se o clube. 

O Santo André saiu do quase nada, da idéia abstrata de representar o futebol profissional do 

Município, para uma posição de destaque na hierarquia esportiva e institucional. O lançamento 

oficial como clube profissional, candidato à disputa do Campeonato da Federação Paulista de 

Futebol, ocorreu em 20 de Janeiro de 1968, no Paço Municipal de Santo André, com muita festa.  

Em 22 de março de 1975, o Santo André Futebol Clube passou a chamar-se Esporte Clube Santo 

André, nome que é utilizado até os dias de hoje. Foram trocadas também as cores do uniforme. O 

verde e amarelo dava lugar ao azul e branco. 

Site:  www.ecsantoandre.com.br   

Endereço: Rua dos Ramalhões, 126 - Parque Jaçatuba, Santo André 

Telefone: (11) 2125-6200 

Horário de Funcionamento: De Segunda, das 17h às 22h, de Terça á Sexta, das 7h às 22h, de 

Sábado, das 7h às 19h e Domingo e Feriado: 7h às 18h. 

 

http://www.ecsantoandre.com.br/


 

 

Primeiro de Maio Futebol Clube 

 

A fundação do Primeiro de Maio, em 18 de agosto de 1913, foi, na verdade, a oficialização do time 

que já batia bola na pequena Santo André. A paixão que unia os 25 italianos e descendentes 

transformou um informal jogo em uma sociedade. 

Localizado no coração de Santo André, na região central, na Avenida Portugal, o Primeiro de Maio 

Futebol Clube foi fundado em 18 de agosto de 1913 e possui uma área de 19 mil m², dos quais 13 

mil m² de área construída. 

Com o objetivo de desenvolver a prática de atividades esportivas, sociais e recreativas, o Primeiro 

de Maio Futebol Clube conta hoje com cerca de 13 mil associados em seu quadro associativo, 

constituído basicamente por médicos, dentistas, advogados, engenheiros, profissionais liberais e 

empresários.  

Tem como origem o esporte e hoje participa competitivamente nas modalidades de Futebol de  

Salão (categorias: sub-09, sub-11, sub-13 e sub-15), Natação (masculino e feminino),  

Judô (masculino e feminino), Snooker, Bocha (masculino e feminino) e Xadrez. 

Site: www.primeirodemaio.com.br  

Endereço: Av. Portugal, 79 - Centro, Santo André - Telefone: (11) 4437-2848 e 4993-7100 

Horário de Funcionamento: Segunda: Não Funciona, De Terça à Sexta, das 7h às 23h, Sábado, das 

8h às 20h e Domingo, das 8h às 18h 

 

Tênis Clube de Santo André 

 

Um oásis no centro de Santo André, assim é o Tênis Clube. O parque aquático, com três versões – 

redonda para os bebês, intermediária para as crianças acima de três anos e semi-olímpica para 

adultos, além dos coqueiros que dão um ar de jardim tropical, é a melhor pedida para os dias de 

verão. Mas não é só isso que o Clube oferece: quadra de Tênis, quadras de squash, quadra 

poliesportiva, academia de ginástica, sauna, sala de jogos, esteticista, podologia, restaurante 

funcionando diariamente para almoço e três salões de festa. 

http://www.primeirodemaio.com.br/


 

 

Site: www.tenisclubedesantoandre.com.br 

Endereço: Rua Bernardino De Campos, 254 - Centro, Santo André - Telefone: (11) 4990-0709 

Horário de Funcionamento: De Terça à Sexta, das 08h às 22h, de Sábados, das 08h às 22h e 

Domingos, das 08h às 20h 

 

Clube Atlético Aramaçan 

 

O Clube Atlético Aramaçan foi fundado em 6 de agosto de 1930 por um grupo de rapazes. Eles se 

utilizavam de um lago existente no local para remar pequenos barcos. Uma serraria que outrora 

usava o lago como fonte de energia foi desativada, e sua construção foi usada como o primeiro 

vestiário para o Clube. A escolha do nome “Aramaçan” tem duas versões: 1ª: Nome de um peixe 

do Nordeste do Brasil, o mais provável em razão do lago existente no local. 2ª: Anagrama de “Na 

Câmara”, segundo algumas pessoas da época. 

Site: www.clubearamacan.com.br 

Endereço: Rua São Pedro, 345 - Vila América, Santo André - Telefone: (11) 4972-8200 

 

Corinthians Futebol Clube Santo André 

 

O Corinthians Futebol Clube de Santo André completou na quarta-feira (15/08) 100 anos de 

fundação, sendo um dos mais antigos do ABCD e do Brasil. Em semana considerada “sagrada” pelo 

presidente corintiano Eracles Tilly e o presidente do Conselho Deliberativo, José Orlando de 

Moura, o Jarrão, já aconteceram várias comemorações como visitas de antigos atletas, e 

historiadores, além do jantar dançante da noite da sexta-feira (17/08) nas dependências do salão 

social, que se constituiu no grande sucesso do centenário. 

Com sede e espaço poliesportivo na rua Sete de Setembro, 288, na Vila Alzira, eixo comercial em 

Santo André, o clube tem uma área aproximada de 20 mil metros quadrados. A exemplo do SC 

Corinthians Paulista (fundado em 01/09/1910), o clube de Santo André se inspirou no time inglês 



 

 

do Corinthians Football Club, que na época fazia excursão por São Paulo e Rio de Janeiro.  Era o 

“Barcelona” do futebol da época. A primeira reunião de fundação do ‘Corintinha’ foi na Rua 

Agenor de Camargo, esquina da Rua da Fábrica, quase ao lado da atual Av. Perimetral. 

O clube nasceu no dia 15 de agosto de 1912 como Corinthians de São Bernardo, sendo 

reconhecido como Corinthians FC andreense apenas em 1938, após Santo André se separar de São 

Bernardo. Passou então se chamar Corinthians Futebol Clube. 

Site: https://pt-br.facebook.com/pages/Clube-Corinthians-Santo-

Andr%C3%A9/334573289922090?rf=204477866252398 

Endereço: Rua Sete de Setembro, 288 – Vila Alzira, Santo André - Telefone: (11) 4451-1966 

 

Clube Bochófilo Santo Andre  

 

Em meados dos anos 1960, o governo estadual, utilizando-se das dependências do Grupo Escolar 

Professora Hermínia Lopes Lobo, localizado na Avenida Dr. Erasmo, institui o primeiro ginásio 

estadual na Vila Assunção. 

Entramos na primeira turma e nos formamos em 1969. 

Com o objetivo de arrecadar fundos para a formatura, promovíamos bailinhos no pátio da escola e 

no salão social do Aramaçan, que naquela época ficava na esquina das ruas Alfredo Flaquer e 

Coronel Abílio Soares. 

O local escolhido para o baile de formatura foi o Clube Bochófilo de Santo André, no fim de 1969. 

Site: http://clubebochofilosantoandre.blogspot.com/2008/08/clube-bochfilo-santo-andr.html  

Endereço: Rua Almirante Tamandaré, 584 - Jardim Bela Vista, Santo André 

Telefone: (11) 4438-6100 

Horário de Funcionamento: De Segunda a Sexta, das 13h às 18h e Sábado, das 08h às 20h. 

 

SESI - Santo André 

https://pt-br.facebook.com/pages/Clube-Corinthians-Santo-Andr%C3%A9/334573289922090?rf=204477866252398
https://pt-br.facebook.com/pages/Clube-Corinthians-Santo-Andr%C3%A9/334573289922090?rf=204477866252398
http://clubebochofilosantoandre.blogspot.com/2008/08/clube-bochfilo-santo-andr.html


 

 

 

O Serviço Social da Indústria (Sesi) é uma entidade de direito privado, nos termos da lei civil, 

estruturada em base federativa para prestar assistência social aos trabalhadores industriais e de 

atividades assemelhadas em todo o País. 

O Sesi exerce papel fundamental no desenvolvimento social brasileiro, colaborando efetivamente 

com a melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria, seus familiares e comunidade 

em geral por meio de seus serviços nos campos da educação, saúde, lazer e esporte, cultura, 

alimentação e outros. 

É, também, parceiro das empresas, fornecendo apoio ativo na implantação e desenvolvimento de 

projetos de benefícios sociais para funcionários. 

Site: www.sesisp.org.br 

Endereço: Praça Dr. Armando de Arruda Pereira, 100 - Santa Terezinha, Santo André 

Telefone: (11) 4996-8600 

 

SESC - Santo André 

 

A ação do SESC - Serviço Social do Comércio - é fruto de um sólido projeto cultural e educativo que 

trouxe, desde sua criação pelo empresariado do comércio e serviços em 1946, a marca da 

inovação e da transformação social. Ao longo dos anos, o SESC inovou ao introduzir novos 

modelos de ação cultural e sublinhou, na década de 1980, a educação como pressuposto para a 

transformação social. A concretização desse propósito se deu por uma intensa atuação no campo 

da cultura e suas diferentes manifestações, destinadas a todos os públicos, em diversas faixas 

etárias e estratos sociais. Isso não significa apenas oferecer uma grande diversidade de eventos, 

mas efetivamente contribuir para experiências mais duradouras e significativas.   No Estado de São 

Paulo, o SESC conta com uma rede de 32 unidades, em sua maioria centros culturais e desportivos. 

Oferece também atividades de turismo social, programas de saúde e de educação ambiental, 

programas especiais para crianças e terceira idade, além dos pioneiros Mesa Brasil SESC São Paulo, 

de combate à fome e ao desperdício de alimentos, e Internet Livre, de inclusão digital.   O SESC 

desenvolve, assim, uma ação de educação informal e permanente com intuito de valorizar as 



 

 

pessoas ao estimular a autonomia pessoal, a interação e o contato com expressões e modos 

diversos de pensar, agir e sentir. 

Site: www.sescsp.org.br/unidades/37_SANTO+ANDRE 

Endereço: Rua Tamarutaca, 302 - Vila Palmares, Santo André - Telefone: (11) 4469-1200 

Horário de Funcionamento: De Terça a Sexta, das 10h às 21h30 e de Sábados, Domingos e 

Feriados 10h às 18h30. 

 

Casa de Portugal do Grande ABC 

 

Em Outubro de 1987 a diretoria resolveu comprar no Bairro – Paraíso um terreno de 2.080m2 

onde funcionava a Retifica Santo André. 

Em Janeiro de 1998 foram iniciadas as obras de adaptação do galpão já existente para a Sede 

Social do Clube, que foi inaugurada com uma grande festa dia 5 de Abril de 1998. 

Apartir desta data passaram a ser realizados todos os meses um Almoço de Confraternização, foi 

criada a Taberna Minhota onde se realizam as Noites de Fados e onde se servem almoços de 

Sábado. 

Em 1999 a Diretoria conseguiu através do Vereador Márcio Pereira a mudança de nome da Rua 

Ipojuca para Rua Nossa Senhora de Fátima que passou a ser o endereço oficial do Clube, ainda em 

1999 e através do amigo Dr. Fernando Leça na época Secretário chefe da Casa Civil do Governo 

Estadual conseguimos a permissão de uso do terreno que fica ao lado do Clube, ali com a ajuda da 

Prefeitura Municipal construímos a Praça Portugal onde foi colocada a esfera armilar símbolo dos 

navegadores Portugueses, que foi inaugurada pelo Sr. Prefeito Eng. Celso Daniel no dia 19 de 

Dezembro de 1999. 

Site: www.casadeportugalabc.com.br 

Endereço: Rua Juazeiro, 32 - Paraíso, Santo André - Telefone: (11) 4436-0223 

2.5. INDUSTRIAL E CIENTÍFICOS  



 

 

 

Serão iniciadas em 2014, na cidade de Santo André as atividades de turismo industrial e científico, 

estão em momento de formalizam a parceria com grandes nomes, sendo estes a Universidade 

Federal do ABC e a Fábrica Solvay / Rhodia Têxtil S.A.  

Maiores informações: turismo@santoandre.sp.gov.br ou através do telefone: 11 4433-0752. 

 

SABINA – Escola Parque do Conhecimento 

 

Sabina é muito mais do que um grande espaço destinado à exposição de equipamentos, 

instrumentos científicos e obras de arte, é um lugar onde o visitante interage, reconhecendo ou 

não, algo familiar ao seu repertório cultural. Sabina é a concretização material de uma idéia 

pedagógica que transcende o ensino formal e responde a um dos maiores desafios da educação 

contemporânea. 

Alcançar o saber de forma dinâmica, onde os alunos participem do processo permanente da 

construção de conhecimentos e crie oportunidades para que os diferentes percursos de 

aprendizagem se entrecruzem além do cotidiano escolar, de forma prazerosa e lúdica. E dentro 

desse objetivo, promove a ampliação dos conhecimentos trabalhados pela escola, o estímulo à 

cultura científica e artística, o despertar da curiosidade e do questionamento do aluno e da 

reciclagem dos educadores.  

O parque também abriga uma replica de Tyrannossaurus rex, com 12, 8m de comprimento e um 

pinguinário da espécie Magalhães, onde aconteceu o primeiro nascimento registrado de pingüim 

Magalhães em cativeiro, no ano de 2013. 

 

Planetário e Teatro Digital – Johannes Kepler 

O Planetário e teatro digital localiza-se dentro do Sabina e possui o mais moderno equipamento 

do Brasil. Possui capacidade para 230 pessoas,  é o único com sistema de projeção ótico e digital 

funcionando de forma sincronizada para reproduzir quase 6 mil estrelas pontuais, com brilhos 

cores e cintilações. 

mailto:turismo@santoandre.sp.gov.br


 

 

 

 

 

Endereço: Rua Juquiá, s/nº. - Bairro Paraíso. 

Tel.: 11 4422-2000 / 2001 

Email: Sabina@santoandre.sp.gov.br, site: www.santoandre.sp.gov.br  

 

 

Vila de Paranapiacaba  

 

A Vila de Paranapiacaba é o mais importante patrimônio arquitetônico “victorian style” no Brasil, 

proveniente da ocupação inglesa na Serra do Mar para construção da estrada de ferro Santos-

Jundiaí, na metade do século XIX. 

A Vila foi tombada pelo Condephaat em 1987, pelo IPHAN em 2002 e pela Prefeitura em 2003. A 

compra da Vila por Santo André foi realizada em 2001, pelo prefeito Celso Daniel cujo objetivo era 

fomentar a atividade turística na localidade, promover o desenvolvimento e torná-la a referência 

regional  turística, fato hoje que se concretiza. 

Endereço: Ao final da Rodovia SP-122 – Vila de Paranapiacaba. 

 

Centro de Informações Turísticas 

Tel.: 11 4439-0109 

Endereço: Ao final da Rodovia SP-122 – Vila de Paranapiacaba. 

Email: paranapiacaba@santoandre.sp.gov.br , site: www.santoandre.sp.gov.br  

mailto:Sabina@santoandre.sp.gov.br
http://www.santoandre.sp.gov.br/
mailto:paranapiacaba@santoandre.sp.gov.br
http://www.santoandre.sp.gov.br/


 

 

 

Parque Escola 

O espaço, de 50 mil metros quadrados, criado em 1997 para promover a educação 

ambiental, além de permitir aos visitantes o contato com a natureza, é fonte de informações sobre 

biologia, botânica e reciclagem. Por isso, o agendamento de visitas monitoradas por escolas é uma 

das principais atividades realizadas, por causa das diversas coleções de  plantas nativas e exóticas 

e construções baseadas em reaproveitamento de materiais e sustentabilidade. 

O Parque Escola tem ainda cactário, como é conhecido o espaço dedicado ao cultivo de plantas 

que vivem sob o clima seco, viveiro de plantas carnívoras, com nove espécies, como a Nephente e 

a conhecida Dionaea, uma coleção de sementes e frutos secos, horta de plantas medicinais 

orquidário e bromeliário. 

No Parque Escola, há ainda estufa para a criação em ambiente controlado de várias plantas, bem 

como orquidário e bromeliário. Uma visita de escola costuma durar em média duas horas e 30 

minutos, e  tem o acompanhamento de educador ambiental.  

O Parque tem também pista de caminhada e intensa programação de cursos na área de botânica, 

artesanato e qualidade de vida. A programação de  cursos e palestras pode ser conferida 

no www.santoandre.sp.gov.br . 

 

Endereço: Anacleto Popote, 46 - Val Paraíso, Santo André 

Tel.: (11) 4438-1758 

Horário de Funcionamento: De Segunda a Sexta, das 8h às 17h e as Sábados das 8h às 12h. 

 

2.6. NEGÓCIOS E EVENTOS 

 

Calendário de Eventos 

 

http://www.santoandre.sp.gov.br/


 

 

Janeiro  

20 4º. Famtour - Sabina 

Parque Escola do 

Conhecimento 

Sabina 

8, 15, 22 e 29 Encontro de Carros Antigos  

Estacionamento 

Paço Municipal - 

Centro 

Fevereiro 5, 12, 19 e 26 Encontro de Carros Antigos  

Estacionamento 

Paço Municipal - 

Centro 

Março 

1, 2, 3 e 4  Carnaval de Paranapiacaba 

Clube União Lyra 

Serrano - 

Paranapiacaba  

1, 2, 3 e 4  Carnaval de Santo André 
Av. Firestone - Casa 

Branca 

5, 12, 19 e 26 Encontro de Carros Antigos  

Estacionamento 

Paço Municipal - 

Centro 

15 
Lançamento do Livro “Futebol & 

Relação de Consumo” 

Clube União Lyra 

Serrano - 

Paranapiacaba  

16 
Corrida Rústica e Caminhada em 

Paranapiacaba - SESC 

Mercado e Clube 

Lyra de 

Paranapiacaba 

22 Corrida de Montanha 

Mercado e Clube 

Lyra de 

Paranapiacaba 

28 5º. Famtour - Turismo Industrial Paço Municipal 



 

 

Abril 

4 a 7 Festival de Flores de Santo André 
Parque Prefeito 

Celso Daniel 

2, 9, 16, 23 e 

30 
Encontro de Carros Antigos  

Estacionamento 

Paço Municipal - 

Centro 

5 e 6 
2ª. Jornada Cultural de Santo 

André  

Centro, Paço 

Municipal e Teatro 

8 
461º. Aniversário de Santo André -

Calendário Especial 
Diversos locais 

17 Etapa do 2º. Sabor de São Paulo  Senac - Santo André 

12, 13, 19, 20, 

26 e 27 

11º. Festival do Cambuci de 

Paranapiacaba 

Praça do Antigo 

Mercado e Padaria 

Maio 

16, 17 e 18 
10ª Convenção de Magos e Bruxas 

de Paranapiacaba  

Praça do Antigo 

Mercado e Lyra 

30 6º. Famtour Paço Municipal  

      

Junho 

1 Parada Gay 
Av. Dom Pedro II - 

Jardim 

21, 22, 28 e 29 
Festa Junina de Paranapiacaba 

“Arraial da Vila”  

Rua Anthonio 

Olyntho  - 

Paranapiacaba 

Julho 

19, 20, 26 e 27 
14º Festival de Inverno de 

Paranapiacaba 

Vila de 

Paranapiacaba 

5 e 6 Tanabata Matsuri 
Rua Santo André - 

Vila Assunção 

25 7º. Famtour Paço Municipal  



 

 

Agosto 

2 e 3 
14º Festival de Inverno de 

Paranapiacaba 

Vila de 

Paranapiacaba 

9 
125º Festa do Padroeiro Bom 

Jesus de Paranapiacaba 

Igreja Bom Jesus de 

Paranapiacaba - Vila 

de Paranapiacaba 

14 Festival Internacional de Folclore Teatro Municipal 

16 e 17 2º. SteamCon 2013 

Clube União Lyra 

Serrano - 

Paranapiacaba  

Setembro 

7 
Desfile em Homenagem ao dia da 

Independência 

Av. Arthur de 

Queiroz - Casa 

Branca 

26 8º. Famtour  Paço Municipal  

27 
1ª. Conferência Municipal de 

Turismo de Santo André 
Teatro Municipal 

Outubro 01 a 31 Outubro Rosa Diversos locais  

 13 a 17 Semana Mundial da Alimentação Paço Municipal  

Novembro 

1 e 2 
Rock’in’Rua em Paranapiacaba 

com Encontro de Motociclistas 

Vila de 

Paranapiacaba 

15 e 16 Encontro de Ferreomodelistas 
Vila de 

Paranapiacaba 

16 Hot Volks  Paço Municipal  

29 9º. Famtour Paço Municipal  

Dezembro 7 Festival Expresso Jazz 
Vila de 

Paranapiacaba 



 

 

13 
7ª Feira de Oratórios e Presépios 

de Paranapiacaba (FOPP)  

Vila de 

Paranapiacaba 

 

 

 

3. COMO CHEGAR? (SERVIÇOS TURÍSTICOS) 

 
 
3.1. Serviços de Hospedagem 

Hotel Blue Tree Towers  

Endereço: Avenida Portugal, 1464 - Centro 

Telefone: (11) 2199-7000 

Site: www.bluetree.com.br/hotel/blue-tree-towers-santo-andre 
 

Hotel Íbis 

Endereço: Avenida Industrial, 885 - Centro 

Telefone: (11) 4979-7900 

Site: www.accorhotels.com 
 

Hotel Plaza Mayor 

Endereço: Avenida Coronel Fernando Prestes, 278 - Centro 

Telefone: (11) 3629-6900 

Site: www.hotelplazamayor.com.br 
 



 

 

Hotel Mercure 

Endereço: Avenida Industrial, 885 - Centro 

Telefone: (11) 4979-7900 

Site: www.accorhotels.com 
 

 

3.2. Serviços de Locadoras de Veículos e Pontos de Taxis  

 

Sendai Rent a Car 

Avenida Dom Pedro II, 566 – Jardim 

Telefone: 11 4992-7000 

 

Loc Fast Locadora Veículos 

Rua Marina, 352 – Campestre 

Telefone: 11 4473-3562 

 

Horizon Locadora de Veículos 

Avenida Dom Pedro II, 2288 – Jardim 

Telefone: 11 4473-3235 

 

Alfa Locadora de Veículos 

Avenida Dom Pedro II, 2283 – Jardim 



 

 

Telefone: 11 4991-7000 

 

Grand Abc Locadora de Veículos 

Avenida Dom Pedro II, 1089 – Jardim 

Telefone: 11 4432-2346 

 

Car Rental Systems do Brasil Locação de Veículos 

Avenida Dom Pedro II, 759 - Jardim 

Telefone: 11 4432-2243 

 

Brasil Auto Rent Locação Veículos 

Praça Rui Barbosa, 150 - Santa Terezinha 

Telefone: 11 4996-0891 

 

Park Locadora de Veículos  

Avenida Dom Pedro II,1089 - Vila Pires 

Telefone: 11 4432-2646 

 

Adventure Rent a Car  

Avenida Portugal, 519 - Bela Vista 

Telefone: 11 4436-4700 



 

 

 

Localiza (Agência) 

Avenida Dom Pedro II, 1182 - Vila Pires 

Telefone: 11 4468-1883 

 

Locavisa Rent a Car 

Avenida da Paz, 1059 – Utinga 

Telefone: 11 4997-0000 

 

ABC Rádio Taxi 

Telefone: 11 2132-8000 

Site: www.abcradiotaxi.com.br   

 

Ponto de Taxi 02 – Rua das Bandeiras 

Rua das Bandeiras, 120 c/ Avenida D. Pedro II - 4438-4141 

 

Ponto de Taxi 07 – Rua das Figueiras 

Rua das Figueiras c/ Rua Marina - 4991-7709 

 

Ponto de Taxi 08 – Calçadão  

Rua Campos Sales c/ Rua Cel. Oliveira Lima - 4436-4465 



 

 

 

Ponto de Taxi 12 – Hospital Beneficiência 

Rua Dona Júlia c/ Avenida Portugual - 4436-5881 

 

Ponto de Taxi 16 - Santa Terezinha 

Rua Porto Seguro. 526-530 c/ Rua Vieira de Carvalho - 4996-1860 

 

Ponto de Taxi 17 – Camilópolis 

Praça Camilo Peduti - 4461-4141 

 

Ponto de Taxi 18 – Bonfim 

Rua Suíça c/ Rua Oratório - 4472-0833 

 

Ponto de Taxi 28 – Corinthinhas 

Rua 7 de Setembro c/ Rua Coronel SEABRA – 4451-1746 

 

Ponto de Taxi 29 - Centro Hospitalar 

Avenida João Ramalho, 335 c/ Travessa Apeninos - 4436-3589 

 

 

3.3. Transporte Público 



 

 

 

Terminal Metropolitano Leste/Oeste  

Rua Visconde de Taunay, s/n.º - Centro 

Telefone: 0800 724 05 55 

 

Terminal Vila Luzita 

Rua Capitão Mário Toledo de Camargo, s/nº. - Vila Luzita 

Telefone: 11 5433-5573 

 

Linhas Municipais 

 

Linha TR 101 – Vila Luzita – Expresso Guarará 

Linha TR 103 – Vila Luzita (via Perimetral) – Expresso Guarará 

Linha B64 – Fundação Santo André – ETURSA 

Linha I02 – Jardim Ana Maria – Viação Guaianazes 

Linha I03 – Pq. Capuavá – Viação Vaz 

Linha I04 – Pq. Capuavá – ETURSA 

Linha I05 – Estação Utinga – ETURSA 

Linha I07 – Vila Lucinda – Viação Guaianazes 

Linha I08 – Jardim das Maravilhas– Viação Parque das Nações 

Linha S36 – Pq. Novo Oratório – Viação Urbana 



 

 

Linha T12 – Jardim Alzira Franco – Viação Guaianazes 

Linha T12 R– Jd. Ana Maria  – Viação Guaianazes 

Linha T14 – Jardim Ana Maria – Viação Guaianazes 

Linha T15 – Hospital Mário Covas – Viação Guaianazes 

Linha T16 – Pq. João Ramalho – Viação Guaianazes 

Linha T18 – Pq. João Ramalho – Viação Guaianazes 

Linha T23 – Cidade São Jorge – Viação Guaianazes 

Linha T24 – Estação Utinga – Viação Guaianazes 

Linha T27 – Condomínio Maracanã – Viação Guaianazes 

Linha T29 – Vila Suíça – Viação Guaianazes 

 

Linhas Intermunicipais e Trólebus 

 

Linha 284 – São Paulo (Term. São Mateus) / Santo André (Term. Oeste), Tarifa: R$ 3,20 

Linha 284M – São Paulo (Term. São Mateus) / São Bernardo do Campo (Shopping Metrópole), 

Tarifa: R$ 3,20 

Linha 285 – São Paulo (Term. São Mateus) / São Bernardo do Campo (Term. Ferrazópolis), Tarifa: 

R$ 3,20 

Linha 286 – Santo André (Term. Oeste) / São Bernardo do Campo (Term. Ferrazópolis), Tarifa: R$ 

3,20 

Linha 287 – Santo André (Term. Oeste) / Diadema (Term. Piraporinha), Tarifa: R$ 3,20 

Linha 287 PIR – Santo André (Term. Oeste) / Diadema (Term. Piraporinha), Tarifa: R$ 3,20 

Linha 487 – São Bernardo do Campo (Term. Ferrazópolis) / São Paulo (Term. Jabaquara), Tarifa: R$ 



 

 

3,20 

Linha 487 – Mauá (Term. Sônia Maria) / Santo André (Shopping ABC), Tarifa: R$ 3,20 

Linha 087 – São Paulo – Estação Guaianazes – Viação Utinga 

Linha 262 – São Paulo – Artur Alvim – Viação Utinga 

Linha 027 – São Paulo – Jd. Tiête – Viação Parque das Nações 

Linha 027 EX1 – São Paulo – Jd. Tiête (via Engenho Novo) – Viação Parque das Nações 

Linha 452 – São Paulo – Jd. São Roberto – Viação Parque das Nações 

Linha 265 – São Paulo – Conj. Hab. Teotônio Vilela - Viação Parque das Nações 

Linha 107 – São Paulo – Jd. Esther – Viação Interbus 

Linha 196 – São Bernardo – Parque Selecta – Viação ABC 

Linha 409 – São Bernardo – Jardim Las Palmas – Viação ABC 

Linha 409 BI1 – São Bernardo – Parque Alvarenga – Viação ABC 

Linha 238 – São Bernardo – Parque Los Angeles – Viação ABC 

Linha 470 – São Paulo – Aeroporto Congonhas – Viação Interbus 

Linha 070 – São Paulo – Fabrica Trol (via SBC – Rudge) - Viação São Camilo 

Linha 323 – São Paulo – Jardim Clímax - Viação São Camilo 

Linha 069 – São Paulo – Fabrica Trol - Viação São Camilo 

Linha 173 – São Paulo – Jd. Planalto - Viação São Camilo 

Linha 173 – Santo André – Jd. Aclimação - Viação São Camilo 

Linha 066 – São Paulo – Term. Sacomã - Viação Humaitá 

Linha 172 – São Paulo – Pq. Dom Pedro II - Viação Humaitá 



 

 

Linha 066 – Santo André – Jardim Las Vegas - Viação Humaitá 

Linha 432 – Santo André Leste – Viação Urbana 

Linha 432 – São Bernardo – Bairro Taboão – Viação Urbana 

Linha 406 – Santo André Leste – Viação Urbana 

Linha 406 – São Paulo – Fabrica Trol – Viação Urbana 

Linha 043 – São Caetano – Term. Rod. Nicolau Delic - Viação São José 

Linha 043 – Santo André – Cata Preta - Viação São José 

Linha 043 BI1 – São Caetano – Term. Rod. Nicolau Delic - Viação São José 

Linha 043 BI1 – Santo André – Represa - Viação São José 

Linha 194 – São Caetano – Term. Rod. Nicolau Delic - Viação São José 

Linha 382 – Mauá – Bairro Feital - Viação EAOSA 

Linha 382 EX1 – Mauá – Bairro Feital - Viação EAOSA 

 

Rodoviária 

TERSA - Terminal Rodoviário de Santo André Ltda. 

Av. Industrial, 1850 – Bairro Campestre 

Telefone: 11 3506-4900 

 

Vias de Acesso 

 

Avenida Prestes Maia 



 

 

Avenida dos Estados 

Próximo - Rodoanel Mário Covas (Trecho Sul)  

Avenida Raghebi Choffi 

Avenida Pereira Barreto 

Avenida Giovanni Pirelli 

 

Ferroviário 

CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos  

Linha 10 – Turquesa – Brás / Rio Grande da Serra, Tarifa: R$ 3,00  

Estações: Utinga, Prefeito Saladino e Prefeito Celso Daniel/Santo André 

 

Distâncias das Capitais e Aeroportos de São Paulo 

São Paulo – 23 km  

Rio de Janeiro – 452 km 

Salvador – 1.950 km 

Belo Horizonte – 596 km 

Porto Alegre – 1.164 km 

Aeroporto Internacional de Guarulhos – 43 km 

Aeroporto de Congonhas – 20 km 

Aeroporto de Viracopos (Campinas) – 112 km 

 



 

 

3.4. Câmbio  

 

Fitta Câmbio  

End.: Av. Pereira Barreto, 42 - Vila Gilda  

Tel.: 4432-1933 

  

Fitta Câmbio  

End.:Rua Figueiras, 606 - Jardim  

Tel.: 2325-2000  

Site: www.grupofitta.com/ 

 

Casa de Câmbio França Barros  

End.: Rua Senador Flaquer, 241, Loja 04 - Centro  

Tel.: 2324-3418  

 

Action Câmbio (Shopping Grand Plaza) 

End.: Av. Industrial, 600 - Jardim 

Tel.: 4979-5370  

 

Câmbio Rápido (Shoppinho Santo André)  

End.: Piso terreo, Rua Álvares de Azevedo,  39 - Centro  

http://www.grupofitta.com/


 

 

Tel.: 11 4437-2854  

http://www.omdtvm.com 

 

 

3.5. Agência de Receptivos 

 

Me Leva tur 

End.: Rua Senador Fláquer, 712 – sala 3 – Centro 

Tel.: 11 2325-6186 

Email: financeiro@melevatur.com.br e site: www.melevatur.com.br  

 

Boutique da Viagem  

End.: Av. Lino Jardim, 1028 – Centro  

Tel.: 11 4509-1959 

Site: www.boutiquedaviagem.com.br  

 

 

3.6. Agências de Viagens 

 

CVC Viagens  

End.: Rua Gertrudes de Lima, 51 – Centro 

mailto:financeiro@melevatur.com.br
http://www.melevatur.com.br/
http://www.boutiquedaviagem.com.br/


 

 

Tel.: 11 2191-8700 

Site: www.cvc.com.br  

 

Flytour Turismo  

End.: Rua Dona Elisa Fláquer, 85 - Centro 

Tel.: 11 4438-6355 

Site: www.flytourviagens.com.br  

3.7. Centros Comerciais e Shoppings 

 

Centro Comercial Oliveira Lima 

A Rua Coronel Oliveira Lima fazia parte do caminho que ligava a Estação de trem  à Vila de São 

Bernardo – atual centro de São Bernardo do Campo. Alguns autores afirmam que ela era parte do 

Caminho do Pilar (caminho indígena de ligação entre o caminho do Mar e Mogi das Cruzes ver 

textos), outros que ela era um caminho que ligava o Caminho do Pilar ao Caminho do Oratório, 

 portanto esse traçado pode ser  até anterior a própria implantação da Ferrovia em 1867. 

O famoso calçadão fica a cerca de 500 metros da estação de trem da CPTM e do Terminal 

Rodoviário Oeste. São mais de 400 lojas varejistas que atraem movimento durante o ano inteiro. 

Com diversas opções de compras é possível encontrar artigos e roupas esportivas, moda 

masculina e feminina, lojas de departamento, eletrônicos, informática, utilidades domésticas, 

óticas e muito mais. O centro comercial dispõe de rede bancária e opções de alimentação.  

maioria das lojas aceita cartões de crédito (Visa – Mastercard) e débito. Vários estacionamentos 

nas imediações do local. 

Fontes: Museu de Santo André Octaviano Gaiarsa e 

http://www.metodista.br/rronline/guia_abc/santo-andre-compras, acesso em 18/10/2013. 

Endereço: Rua Coronel Oliveira Lima – Centro, Santo André.  

Horário de Funcionamento: Quase todos os estabelecimentos ficam abertos das 9h às 19h, de 

segunda à sexta. Aos sábados, das 9h às 17h.  

http://www.cvc.com.br/
http://www.flytourviagens.com.br/
http://www.metodista.br/rronline/guia_abc/santo-andre-compras


 

 

   

Boulevard Itambé 

Área com 133 quiosques destinados a diferentes áreas comerciais, sendo que 30 são específicos 

para o comércio de produtos alimentícios, com pia, gás e água encanada à disposição.  Não tem 

área para fumantes. Não tem ar condicionado. Tem acesso para deficientes físicos.  

Inaugurado no segundo semestre de 2008 pela Prefeitura de Santo André, o Boulevard Itambé 

tem como principal objetivo evitar o comércio ilegal de ambulantes nas ruas e organizar a cidade. 

O espaço oferece grande diversidade comercial: eletroeletrônicos, perfumaria, decoração, higiene 

pessoal, artesanato e alimentação. Os preços variam de acordo com o tipo e qualidade dos 

produtos. É de fácil acesso por se localizar em frente a Estação de Trem Prefeito Celso Daniel, da 

CPTM e ao lado do terminal rodoviário Santo André Oeste, além de estar próxima do Shopping 

Grand Plaza. 

Fonte: http://www.metodista.br/rronline/guia_abc/santo-andre-compras, acesso em 18/10/2013. 

Endereço: Entrada dupla pela Rua Itambé e pela Avenida Industrial, s/n. Centro- Santo André.  

Horário de Funcionamento: Horário de funcionamento: de segundas a sextas-feiras, das 9h às 19h; 

sábados, das 9h às 18h 

 

Av. Portugal – Jardim Bela Vista 

Com 2 km de extensão, a Avenida Portugal se transformou, nos últimos anos, em ponto de 

encontro do mundo da arquitetura e do design de interiores. A via, que começa ao lado do Paço 

Municipal e termina no aprazível bairro Jardim Bela vista, concentra um grande número de lojas 

de decoração, dos mais variados estilos.  

Percorrê-la a pé é uma delícia. Arborizada e plana em boa parte do percurso, convida os 

moradores a longas caminhadas, com paradas estratégicas nos cafés. 

 

Av. Oratório – Parque das Nações 

Parque das Nações é um bairro ao norte do município de Santo André (São Paulo), situado no 

2º Subdistrito (Utinga), com área de 1.510.000 m², tendo por limites os córregos Jundiaí e 

http://www.metodista.br/rronline/guia_abc/santo-andre-compras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9_(S%C3%A3o_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subdistrito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Utinga_(Santo_Andr%C3%A9)


 

 

Comprido, e as ruas Coréia, Progresso e avenida Estados Unidos. 

Em 1938, iniciou-se a segunda etapa do loteamento, o "Parque Novo", à direita da Rua Oratório. 

Esta região foi ocupada, basicamente, por migrantes do interior dos estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná e região Nordeste. 

Em 1950, tem início a construção da Igreja Senhor do Bonfim (ou Igreja do Bonfim), finalizada 

em 1975. Em 1956, ano em que o bairro recebeu iluminação pública, a área já estava totalmente 

ocupada. Em 1968, as ruas do bairro são asfaltadas.  

A Igreja Senhor do Bonfim é o símbolo do centro do bairro e também marca o início do principal 

trecho comercial, situado na rua Oratório. 

É o quarto bairro mais populoso de Santo André, com cerca de 16 mil habitantes (2000) ou 

aproximadamente 2,5% da população do município. 

É considerado um dos bairros mais importantes da cidade, possuindo um centro de comércio e 

serviços bastante movimentado que atende a população do 2º Subdistrito e também de alguns 

bairros da Zona Leste de São Paulo, como São Mateus, São Rafael e Sapopemba. 

 

Rua Leonilda – Bairro Camilópolis 

Vila Esplendor era o nome original do bairro, que começou a se formar entre as décadas 

de 1920 e 1930, no entanto, foi chamado durante muitos anos de “Vila sem reboco”, devido ao 

grande número de casas nesta condição. 

Os compradores dos primeiros lotes eram basicamente migrantes do interior do estado de São 

Paulo que vinham em busca de empregos nas inúmeras fábricas da região, atraidos principalmente 

pelos preços acessíveis dos lotes. Esperando a industrialização maciça da região, os organizadores 

dos loteamentos reservaram extensas áreas numa faixa entre a margem do rio tamanduateí e os 

bairros de Utinga e Vila Metalúrgica, áreas que até a primeira década do sec XXI, passados mais de 

80 anos, ainda esperam pacientemente um industrial disposto a nelas investir. As fábricas de todo 

o ABC mantiveram grande parte da população do bairro empregada até meados da década de 

1990, quando se iniciou a transição dos empregos da indústria para a área de serviços. 

A principal via do bairro do Camilópolis é a Rua Leonilda, importante ponto comercial da região, 

com serviços diversos entre eles: restaurantes, lanchonetes, sorveterias, lojas de moda, padarias, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1938
http://pt.wikipedia.org/wiki/Loteamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/1956
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subdistrito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Leste_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Mateus_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sapopemba
http://pt.wikipedia.org/wiki/1920
http://pt.wikipedia.org/wiki/1930


 

 

confeitarias, bicicletaria, etc. 

 

Av. Utinga – Vila Metalúrgica 

Localizado às margens do Rio Tamanduateí, Utinga foi formado por imigrantes espanhóis, 

portugueses e italianos, além de migrantes do interior do Estado de São Paulo, do Estado do Rio 

Grande do Sul e da Região Nordeste do Brasil. A palavra Utinga é de origem tupi e significa "água 

branca".  

O centro comercial do bairro concentra-se na Av. Utinga, onde se encontram diversos comércios 

de auto peças, antiguidades, materiais de construção, lojas de artesanato entre outros, nesta rua 

está situado o Parque Antonio Pezzolo (Chácara Pignatari) e nas proximidades a Central Regional 

Alimentos de Santo André – CRAISA e o maior Sacolão da cidade. 

 

Centro Comercial – Vila Luzita 

O Centro Comercial da Vila Luzita abriga dois supermercados e um sacolão, possui agencias 

bancarias do Banco do Brasil, Itaú, Bradesco Caixa Econômica Federal e Lotérica, lojas de Moda, 

acessórios, pet shop, cafeterias e padarias, academia, farmácias, lojas de games, materiais de 

construção entre outras.  

Endereço: Av. Cap. Mário Toledo de Camargo e Av. Dom Pedro I - Vila Luzita, Santo André 

Horário de funcionamento: de Segunda a Sábado das 8h as 19h e Domingos e Feriados das 8h as 

13h. 

 

Centro Comercial – Vila Assunção 

O Bairro Vila assunçaõ abriga a Igreja Matriz de Santo André e a tradicional Pizzaria Casa Antiga, na 

mesma rua encontram-se bares e restaurantes modernos e descontraídos, alem de lojas de moda, 

tecidos, academias, mercados, quitandas, padarias, lojas de ferragens, decoração, clinicas de 

estético, cabeleireiros entre outros serviços. O Centro Hospitalar da cidade encontra-se neste 

bairro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tamanduate%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi


 

 

Endereços: Rua Santo André, Av. João Ramalho, Rua Cel. Ortiz, Rua Guilherme Marconi, Av. Dr. 

Alberto Benedetti, entre outras. 

 

 

Shoppings  

 

Atrium Shopping 

Site:    .atriumshoppingsantoandre.com.br   

Endereço: Rua Giovanni Battista Pirelli, 243 - Vila Homero Thon – Santo André 

Horário de Funcionamento: Segunda a Domingo das 10h às 22h. 

Telefone: (11) 3097-8696 

 

Shopping ABC 

Site:    .shoppingabc.com.br   

Endereço: Av. Pereira Barreto, 42 - Vila Gilda 

Horário de Funcionamento: Segunda a Domingo das 10h às 22h. 

Telefone: (11) 3437-7222 

 

Grand Plaza Shopping 

Site: www.grandplazashopping.com.br 

Endereço: Av. Industrial, 600 - Jardim, Santo André  

Horário de Funcionamento: Segunda a Domingo das 10h às 22h. 



 

 

Telefone: (11) 4437-5000 

 

Shopinho Santo André 

Site: www.shoppinhosantoandre.com 

Endereço: Rua Álvares de Azevedo, 99 (Acesso ao Estacionamento) – Centro. 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sábado das 10h às 22h. 

Telefone: (11) 4992-9935 

 

Autoshopping Global  

Site: www.autoshoppingglobal.com.br/ 

Endereço: Av. dos Estados, 8000 - Várzea do Tamanduateí 

Funcionamento: Segunda a Sexta das 9h às 20h, Sábado das 9h às 19h, Domingo das 10h às 

18h e Feriados  

Telefone: (11) 4977-9000 

 

 

4. INFORMAÇÕES ÙTEIS (SERVIÇOS BÁSICOS) 

 

4.1. Telefones Úteis 

 

Prefeitura de Santo André - 0800 19 19 44 

DST - Departamento de Segurança de Trânsito - 0800 770 31 94 



 

 

Policia - 190 

Bombeiro - 193 

SAMU -192 

Semasa  - 115 

Defesa Civil - 199 

Guarda Civil Municipal - (11) 4421-6494 

Aeroporto de Congonhas  - (11) 5090-9000 

Aeroporto Internacional de Guarulhos / Cumbica - Governador André Franco Montoro - (11) 6445-

2945 

EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes - 0800 724 05 55 

TERSA - Terminal Rodoviário de Santo André - (11) 3506-4900 

 

DEPARTAMENTO DE TURISMO  

(Convention & Visitors Bureau de Turismo Santo André) 

Praça IV Centenário, s/no. Prédio da Biblioteca Nair Lacerda, 3º. Andar, Sala 11 – Centro, Santo 

André, SP - Tel.: (11) 4433-0752 

  

CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS  

(Bureau de Turismo Paranapiacaba - CIT) 

Largo dos Padeiros, s/nº, Parte Baixa, Vila de Paranapiacaba, Santo André, SP. 

Tel.: 11 4439-0109 

 



 

 

GERÊNCIA DE ECOTURISMO - PARANAPIACABA 

Rua Paula Souza, s/nº, Parte Baixa – Vila de Paranapiacaba, Santo André, SP. 

Tel.: 11 4439-1318 / 4439-1317 / 4439-1316 

 Correio eletrônico: turismo@santoandre.sp.gov.br e comtur@santoandre.sp.gov.br  

Sites: http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/paranapiacaba e www.cambuci.com.br  

 

 

4.2. Hospitais Públicos e Unidades Básicas de Saúde 

 

Centro Hospitalar Municipal   

End.: Avenida João Ramalho, 326 - Vila Assunção  

Tel.: 11 4433-3611 

 

Hospital da Mulher "Maria José dos Santos Stein" 

End.: Rua América do Sul, 285, Bairro Pq. Novo Oratório 

Tel.: 11 4478-5000 

 

SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

End.: Rua Antônio Polesi, nº 500 - Jardim Milena 

Tel.: 11 4452-6499  

 

mailto:turismo@santoandre.sp.gov.br
mailto:comtur@santoandre.sp.gov.br
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/paranapiacaba
http://www.cambuci.com.br/


 

 

Pronto Atendimento Central  

End.: Praça IV Centenário, 8  -  Centro  

Tel.: 11 4436-6844 

 

Pronto Atendimento Bangu  

End.: Rua Avaré, 107 - Bangu  

Tel.: 11 4997-2284 

 

Pronto Atendimento Vila Luzita 

End.: Rua Calecute, 25 - Vila Luzita  

Tel.: 11 4451-9898 

 

Hospital Estadual Mario Covas  

End.: Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321 - Paraíso 

Tel.: 11 2829-5000 

 

Pronto Atendimento Paranapiacaba 

End.: Rua Rodrigues Alves nº 29 - Paranapiacaba 

Tel.: 11 4439-0030/ 4439-0010/ 4439-0299 

 

13.4 SÃO BERNARDO DO CAMPO 



 

 

 

MAPEAMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA – A T R A T I V O S 

 

 

São Bernardo do Campo 

 

 Berço da luta sindicalista, capital do móvel e do automóvel e 4º maior PIB (Produto 

Interno Bruto) do Estado, São Bernardo foi sede também do primeiro polo cinematográfico do 

país.   

 

 A cidade foi fundada em 1553 por João Ramalho e era a “metade do caminho” entre São 

Paulo e Santos. Esta localização estratégica propiciou, no final do século 19, a vinda de um grande 

número de imigrantes europeus, principalmente italianos. Após a agricultura e carvoaria, surgiram 

as fábricas de móveis, que alçaram São Bernardo do Campo à projeção, no país, como a Capital 

dos Móveis .  

 

 Em 1925, o Rio Grande foi alargado para dar origem a um dos maiores reservatórios de 

água da América Latina, a Represa Billings. Seu objetivo, na época, era armazenar água para o 

funcionamento da Usina Henry Borden, da Cia. Light & Power (concessionária de energia elétrica). 

Hoje, a Represa Billings abastece cinco cidades do Grande ABC, além de parte da Capital. Seu 

espelho d’água de mais de 106 km2 contrasta com a Mata Atlântica existente na região e serve 

como área para lazer e prática de esportes náuticos.   

 

 Nas décadas de 1940 e 1950, grandes transformações começaram a acontecer na cidade, 

partindo da emancipação do município, em 1944. Fatos importantes ocorreram neste período: a 

construção da Rodovia Anchieta, concluída em 1947 e a chegada de indústrias automobilísticas de 

grande porte, como a Volkswagen, em 1959. A Volkswagen foi precursora de outras fábricas que 



 

 

vieram para o município: Willys Overland (mais tarde, Ford), Chrysler (mais tarde, Mercedes-Benz), 

Karmann Ghia, Scania, além de indústrias de peças como a TRW, a brasileira Arteb e outras.   

 

 Nos anos 60, São Bernardo do Campo fabricou o primeiro automóvel 100% brasileiro: o 

Presidente Democrata, que foi também o mais rápido da década, montado pela Indústria 

Brasileira de Automóveis Presidente (Ibap). 

 

 Situada no Grande ABC, região metropolitana de São Paulo, São Bernardo do Campo é 

uma cidade versátil, dinâmica e inovadora. Além do grande potencial econômico, o município, que 

é o maior do Grande ABC, com aproximadamente 800 mil habitantes, possui extensão territorial 

de 408 km2 e abriga um belo cenário natural e ecológico.  

 

 Pólo industrial metalúrgico do Brasil e “Capital do Automóvel” por vocação, São Bernardo 

do Campo está localizada a 21,7 km do centro de São Paulo e a 50 km do Porto de Santos, 

considerado o mais importante da América Latina. A cidade desfruta de uma posição privilegiada, 

pois passam por seu território as rodovias Anchieta, Imigrantes, Índio Tibiriçá e  o trecho sul do 

Rodoanel. Além disso, o município fica a 20 km do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e a 45 

km do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, o que favorece o fluxo de visitantes.  

 

City of São Bernardo do Campo 

 Cradle of the union struggle, the furniture and automobile capital and 4th largest GDP 

(Gross Domestic Product) of the State, São Bernardo was also the first center of the movie 

industry in the country. 

The city was founded in 1553 by João Ramalho and was "halfway" between São Paulo and Santos. 

This strategic location propitiated, at the end of the 19th century, the arrival of large numbers of 

European immigrants, mainly Italians. After agriculture and charcoal production came the 

furniture factories, which put São Bernardo do Campo in the spotlight as the furniture capital in 



 

 

the country. 

 

 In 1925, the Rio Grande was extended to create one of the major water reservoirs in Latin 

America, The Billings Reservoir. The goal, then, was to store water for the operation of the Henry 

Borden Plant of the electrical company  Light & Power (electric utility). Today, The Billings 

Reservoir supplies water for five cities in the Greater ABC, and part of the State Capital. Its water 

surface  of over 106 km2 contrasts with the Atlantic Rain Forest in the region, and serves as an 

area for recreation and water sports. 

 

 In the 1940s and 1950s, major changes began to happen in the city, starting with the 

emancipation of the city in 1944. Important facts occurred during this period: the construction of 

The Anchieta Highway, completed in 1947 and the arrival of large automakers, like Volkswagen in 

1959. Volkswagen was the forerunner of other plants that came to the city: Willys Overland (later 

Ford), Chrysler (later Mercedes-Benz), Karmann Ghia, Scania, and auto parts industries such as 

TRW, and the Brazilian Arteb , among others. 

 

 In the '60s, São Bernardo do Campo manufactured the first 100% Brazilian automobile: 

The Presidente Democrata, which was also the fastest car of the decade, assembled  by The 

Indústria Brasileira de automóveis Presidente (IBAP). 

 

 Located in The Greater ABC, the metropolitan region of São Paulo, São Bernardo do 

Campo is a versatile, dynamic and innovative city. Besides its great economic potential, the city, 

which is the largest in the Greater ABC, with approximately 800 000 inhabitants, has a territorial 

extension of 408 km2 and is home to a beautiful natural and ecological setting. 

 The Metallurgical hub of Brazil and "the Automobile Capital" by vocation, São Bernardo do 

Campo is located 21.7 kilometers from the center of Sao Paulo and 50 km from Santos Harbor, 

considered the most important harbor in Latin America. The city enjoys a privileged position, since 



 

 

major roads such as The Anchieta Highway, The Imigrantes Highway, The Índio Tibiriçá Highway 

and the Southern Section of the Mário Covas Beltway cross  its territory. In addition, the cityy is 20 

km away from The Congonhas Airport in São Paulo, and 45 km away from the International Airport 

of Cumbica, in Guarulhos, which makes the flow of visitors easy. 

 

1. Atrativos Históricos 

 São Bernardo do Campo tem importantes atrativos histórico-religiosos. Dentre outros, 

está no município a capela onde Dom Pedro parava para rezar, durante viagem de São Paulo a 

Santos, está também a primeira Paróquia construída no Grande ABC, a Matriz de Nossa Senhora 

da Boa Viagem. Somos a primeira região da América Latina em número de muçulmanos e 

possuímos uma das maiores mesquitas do Brasil.  

 

 

Historical attractions 

 São Bernardo do Campo has important historical and religious attractions. Among 

others,  the chapel where Dom Pedro stopped to pray during a trip from São Paulo to Santos,  

also the first Parish built  in the Great ABC, the Church of Our Lady of Good Voyage. We are the 

first area in Latin America to be the home to many Muslims and to have one of the largest 

mosques in Brazil. 

 



 

 

 

 

Caminhos do Mar 

 Localizado na divisa entre São Bernardo do Campo e Cubatão, “Caminhos do Mar” é 

formado por uma parte do Parque Estadual da Serra do Mar que contempla a Estrada Velha de 

Santos e todos seus monumentos históricos, destacando-se a Calçada do Lorena e o Pouso 

Paranapiacaba, erguido em 1922, por ocasião dos festejos do centenário da Independência do 

Brasil. 

 

Caminhos do Mar 

 

 The part of the Parque Estadual da Serra do Mar,  hich overlooks the “Estrada Velha de 

Santos” and all its historical monuments is called “ Caminhos do Mar”. It is located on the border 

of the City of São Bernardo do Campo and Cubatão. Highlighting old buildings like the “Calçada do 



 

 

Lorena and “Pouso de Paranapiacaba” (Paranapiacaba Inn), built in 1922 for the Centennial 

Independence Celebration. 

 

 

Capela Nossa Senhora da Boa Viagem 

 

 A capela original de Nossa Senhora da Boa Viagem foi a primeira obra erguida nas terras 

do Sítio da Borda do Campo em 1812, cedidas por Manoel Rodrigues de Barros. Serviu às funções 

paroquiais da região até a construção da nova matriz em 1825. Destaca-se que sua localização 



 

 

junto à antiga estrada que levava a Santos privilegiou o local, que acabou por se tornar ponto 

obrigatório de parada dos viajantes, como Dom Pedro I, para pedir a proteção e a bênção de 

Nossa Senhora para uma boa viagem.  

Praça da Matriz s/nº (Rua Marechal Deodoro) – Centro 

 

Our Lady of Good Voyage Chapel 

 

 The original chapel of Our Lady of Good Voyage was the first building erected on the lands 

of the Sítio da Borda do Campo in 1812; this land was donated by Manoel Rodrigues de Barros. It 

was formerly used as the church of the parish prior to the construction of the new parish church in 

1825. It is noteworthy that its location along the ancient road that led to Santos privileged the site, 

which eventually became a must stop for travelers, such as Dom Pedro I, to ask for the protection 

and the blessing of Our Lady for a good trip. 

Matriz Square (Street Marechal Deodoro) – Downtown  

Phone #: (11) 4330-5227  

 



 

 

 

 

 

 

 

Capela Santa Filomena 

 

 Com a chegada dos imigrantes, principalmente dos italianos, foi trazido para São Bernardo 

o culto a Santa Filomena, professado desde tempos remotos. 

 Em uma área de terreno doado pela família Pedroso de Oliveira à Irmandade do 

Apostolado da Oração, foi construída em 1881, pelos seus fiéis, à Rua Principal (hoje Marechal 

Deodoro), na esquina da Avenida Imperatriz Leopoldina.  

 

 A capela mantém quase todas as características originais. Em 1950, recebeu novo piso e o 



 

 

altar de São José, da velha Igreja Matriz, conservando os demais traços desde 1881. O jardim do 

Largo Santa Filomena possui luminárias decorativas e chafariz em estilo colonial.  

Rua Marechal Deodoro, 637 – Centro 

 

Santa Filomena’s Chapel 

 The worship of Santa Filomena was brought into the country along with the coming of the 

Italian immigrants.  

 

 It is located in an area that was donated by the family of Pedroso de Oliveira, to the 

IRMANDADE DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO. The Chapel was built in 1881 by Her followers on 

former Main Street , now called Rua Marechal Deodoro, at the corner of Imperatriz Leopoldina 

Avenue.  

  

 The Chapel still bears all original characteristics. In 1950, a new floor was set and the altar 

of São José (Saint Joseph)  hich once  as in the old “Igreja Matriz”,  as placed there. The gardens 

surrounding the “Largo da Santa Filomena” are decorated  ith colonial lamps and a colonial style 

water fountain.  

Marechal Deodoro Street, 637 – Downtown - São Bernardo do Campo – SP 



 

 

 

 

Santuário de Nossa Senhora Aparecida – Capela da Record 

 Construído em 1982, é conhecido nacionalmente como o segundo maior centro dedicado 

à Padroeira do Brasil e, foi erguido em razão da grande popularidade da Capela da Record, 

construída por Paulo Machado de Carvalho, existente na mesma praça. 

Endereço: Rua Xavier de Toledo,190 – Paulicéia 

Telefone: (11) 4361-9040 

 

The Shrine of Our Lady of Aparecida – Record Chapel 

 Erected in 1982, it is known as the second largest center dedicated to the Patroness of 

Brazil. This  Catholic shrine was erected due to the great popularity of the Capela da Record 

(Record’s Chapel) , built by Paulo Machado de Carvalho, located in the same square. 

Address : Rua Xavier de Toledo,190 – Paulicéia 



 

 

Phone # (11) 4361-9040 

 

 

Mesquita Abu Bakr Assidik  

 A Mesquita de São Bernardo do Campo é mantida pela Sociedade Islâmica de Beneficência 

Abu Bakr Assidik, e a colônia islâmica no município é uma das maiores da América Latina.   



 

 

Rua Henrique Alves dos Santos, 205 - Jardim das Américas 

Fone: (11) 4337-3434 

 

Abu Bakr Assidik Mosque 

 The Mosque of São Bernardo do Campo is supported by the Islam Society of Abu Bakr 

Assidik and the Islamic community of São Bernardo do Campo is one of the biggest in Latin 

America.  

 

Address: Rua Henrique Alves dos Santos, 205 - Jardim das Américas  

Phone #: (11) 4337-3434 

 

 



 

 

 

Rua Jurubatuba 

 

 São Bernardo do Campo possui ligações históricas com a cadeia produtiva do mobiliário. 

Tradicionais famílias da cidade, principalmente de imigrantes, tiveram seus nomes associados à 

indústria moveleira. De fato, o município já foi a Cidade do Móvel, antes de se tornar a Cidade do 

Automóvel. As Feiras de Móveis locais eram referências até o final dos anos 1950, e hoje 

retornaram com duas edições anuais. 

 A Rua Jurubatuba, localizada no Centro de São Bernardo do Campo, concentra, em cerca 

de dois quarteirões, 76 estabelecimentos comerciais especializados no segmento moveleiro, 

alguns deles com produtos de fabricação própria. 

 

Jurubatuba Street 

 There are intrinsic historical connections between São Bernardo do Campo and the 

furniture making companies. Traditional families of the city, mainly the immigrant ones, had and 

still have their names connected to the furniture making. In fact, the city  as once called the “city 

of the furniture” before being called the “city of the automobile industry.” 

 

 The furniture sho  exhibits  ere a must until the end of 1950’s. The Jurubatuba Street, 

located downtown São Bernardo, houses, in and around two large blocks, 76 stores that are 

specialized in furniture making, some of them handcrafted. 

Street Jurubatuba - Downtown - São Bernardo do Campo – SP 

 

 

2. Atrativos Ecológicos e Parques Municipais 

 



 

 

Cerca de 50% do território de São Bernardo do Campo está em área de proteção aos mananciais, 

onde se localiza a Represa Billings e a Região do Riacho Grande. A região vem recebendo 

investimentos que visam explorar o grande potencial turístico que possui nos campos do lazer, 

ecoturismo, esportes náuticos e atividades de aventura. Os parques municipais  se caracterizam 

também como boas opções de lazer urbano. 

Ecological  Attractions and City Parks 

About 50% of the territory of São Bernardo do Campo is in a source protection region , home to 

the Billings Reservoir and the Riacho Grande region. The region has received investments for the 

exploitation of  potential  tourism  in the areas  of leisure, eco-tourism, water sports and 

adventure activities. The city parks are good options for urban leisure. 

 

 

 



 

 

 

Represa Billings 

 Construída em 1925, é considerado o maior espelho d’água da América do Sul. Cercada 

por densa vegetação, as águas da Represa é uma ótima opção  para turismo, lazer e prática de 

esportes náuticos. 

 

 

Billings Reservoir 

 The Billings Reservoir   as erected in 1925 and it’s the largest reservoir in South America. 

Surrounded by thick woods, its waters offer leisure and entertainment for the city dwellers and 

residents of The Great São Paulo. 

 



 

 

 

Parque Municipal “Virgílio Simionato” – Estoril 

 

 Com uma área de 373 mil m², sendo 90% em área de Mata Atlântica preservada, conta 



 

 

com atrativos, como: teleférico, tirolesa, arvorismo, canoagem, passeios de escuna, academias ao 

ar livre e zoológico municipal (especializado na fauna da Mata Atlântica). 

Rua Portugal, 1100 – Bairro Estoril – Riacho Grande 

Telefone: (11) 4354-9087 

Horário de funcionamento: de quarta a domingo e feriados, das 9h às 17h.  

 

Parque Municipal “Virgílio Simionato” – Estoril 

 

 With an area of 373 000 m², 90% in the Brazilian Mata Atlântica preserved, it has 

attractions such as: lift, zip lines, canopy tours, canoeing, boat tours, outdoor gyms and municipal 

zoo (specializing in the fauna of Brazilian Mata Atlântica.  

Address: Rua Portugal, 1100 – Bairro Estoril – Riacho Grande  

Phone: (11) 4354-9087  

Opening hours: Wednesday to Sunday and holidays, from 9 am to 5 pm.  

 

Zoológico 



 

 

 

 O zôo, que se localiza no interior do Parque Estoril, mantém cerca de 250 animais de 

diversas espécies da fauna brasileira, várias ameaçadas de extinção, como o lobo-guará, o 

cachorro vinagre, o macaco aranha de cara vermelha, e a arara azul.  

Destacam-se também a anta, os periquitos e o ouriço cateto. 

 

Endereço: Rua Portugal, 1100 – Bairro Estoril – Riacho Grande 

Aberto de quarta a domingo e feriados, das 9h às 17h. 

Fone: (11) 4354-9087 

 

The Zoo 

 

 The zoo, which is located inside the Parque Estoril, houses about 250 animals of several 

species of the Brazilian fauna and several endangered species like the maned wolf, the d vinegar 

dog, the red-faced spider monkey, and the macaw. Also featuring the tapir, parakeets and the 

hedgehog boar. 

Free admittance.  

Address: Rua Portugal, 1100 – Bairro Estoril – Riacho Grande  

Open Wednesdays through Sundays and Holidays from 9 am to 5 pm.  

Phone #: (11) 4354-9087 

 

 

 



 

 

 

 

Parque Salvador Arena 

 

 Com mais de 15mil m², aberto todos os dias das 6h as 22h, o parque conta com pista de 

caminhada de 400 metros, lago com chafariz e cachoeira artificiais, teatro de arena com 

arquibancada para 420 pessoas, playground, área para prática de atividades físicas. Um dos seus 

grandes atrativos é o aquário de água doce, o maior de exposição de peixes do país, com 24 

metros de extensão e 2,10 metros de altura. 

Av. Caminho do Mar, 2.980, em Rudge Ramos 

Fone: (11) 4368-1246 

 

Salvador Arena Park 

 

 With more than 15,000 m², it opens every day from 6am to 10pm, the park has a 400-

meter walking track, a lake with a fountain and an artificial waterfall, an arena theater with 



 

 

bleachers for 420 people, a playground area, an area for physical activity. One of its main 

attractions is its freshwater aquarium, the largest fish exhibit in the country, being 24 meters long 

and 2.10 meters tall.  

Caminho do Mar Avenue, 2.980, em Rudge Ramos - São Bernardo do Campo – SP  

Phone #: (11) 4368-1246 

 

 

Parque Raphael Lazzuri 

 

 Localizado em uma das áreas mais nobre da cidade, o parque ocupa uma área de 25 mil 



 

 

m², possui pistas de cooper com percursos de 400 e 650 metros, além de  áreas destinadas à 

atividades físicas.. O parque abre todos os dias das 6h às 22h. 

Av. Kennedy, 1111 - Pq. São Diogo 

Fone: (11) 4332-4510 

Raphael Lazzuri Park 

 

 Located in one of the noblest areas of the city, the park occupies an area of 25,000 m², it 

offers jogging 400- and 650-meter jogging tracks. There is also an area for physical activities with 

wooden exercising equipment and iron bars, which are fixed bars, boards for crunches and 

stretching equipment. A boardwalk is designed for targeted activities. The park opens daily from 

6am to 10pm. 

Kennedy Avenue, 1111 - Pq. São Diogo - São Bernardo do Campo - SP 

Phone #: (11) 4332-4510 

 

3. Atrativos Culturais 

 São Bernardo do Campo possui diversos prédios e monumentos tombados, que fazem 

parte do patrimônio cultural da Cidade. Além desses atrativos, que chamam a atenção pela 

riqueza de detalhes e pelo valor histórico e cultural que possuem, São Bernardo do Campo 

oferece cultura diversificada em seus espaços para teatro, dança e música.  

 

 

Cultural attractions 

 

 São Bernardo do Campo has several listed buildings and monuments , which are part of 



 

 

the cultural heritage of the City. Besides these attractions, which draw attention for the richness 

of detail and for the historical and cultural value they hold. São Bernardo do Campo offers 

diverse culture in its facilities for drama, dance and music. 

 

 

 

Câmara de Cultura Antonino Assumpção 

 

 Construída por Giuseppe D’Angelo, em 1890, foi a 1ª Câmara Municipal de Vereadores do 

antigo Município de São Bernardo, que envolvia todo o atual ABC. Neste local, em 1892, tomaram 

posse os primeiros vereadores eleitos pelo povo. Também foi utilizada como gabinete para vários 

prefeitos e foi sede da Casa dos Esportes. Aberto de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e sábado 

das 9h às 18h. 

Rua Marechal Deodoro, 1325 - Centro 

Fone: (11) 4125-0054 



 

 

House of Culture Antonio Assumpção 

 

 Built by Giuseppe D'Angelo, in 1890, it was the first House of Representatives in São 

Bernardo do Campo, which formerly housed all representatives of the cities in the ABC. In this Hall, 

in 1892, the first publicly-elected counselors of the city were inaugurated. It was also used as the 

office for some mayors of São Bernardo do Campo and was formerly the headquarters of the 

House of Sports. It’s open from Monday through Friday from 9am to 6 pm , Saturdays from 9 am 

to 6 pm. 

 

Marechal Deodoro, 1325 - Downtown - São Bernardo do Campo – SP  

Phone #: (11) 4125-0054 

 

 

Pinacoteca de São Bernardo do Campo 

 



 

 

 Com um acervo de arte que começou a ser formado no final dos anos 1960, a Pinacoteca é 

o maior espaço de exposição permanente de arte moderna e contemporânea da região do ABC, 

com quatro espaços expositivos, auditório, biblioteca de arte e um jardim de esculturas.   

Aberto de terça a sábado das 9h ás 17h – excepcionalmente às quintas-feiras, aberto até as 20h30. 

Rua Kara, 105 - Jardim do Mar 

Fone: (11) 4125-4755  

The Art Gallery of São Bernardo do Campo 

 

 With an art collection that started to be gathered by the end of the 1960, The Art Gallery 

of São Bernardo do Campo is the largest area of permanent modern and contemporary art exhibit 

of The Great ABC, composed of four large exhibition areas, an auditorium, art library and a 

sculpture garden.Open from Tuesday through Saturday, from 9 am to 5 pm  

Thursdays open until 8:30 pm.  

Kara Street, 105 - Jardim do Mar - São Bernardo do Campo - SP 

Phone #: (11) 4125-4755 



 

 

 

 

Pavilhão Vera Cruz 

 São Bernardo do Campo recebeu em 1949 os estúdios da Cia. Cinematográfica Vera Cruz, 

que produziu mais de 40 filmes nas décadas de 1950 e 1960, destacando-se os filmes de Amácio 

Mazzaropi. 

 Atualmente, seus 6000 m², são utilizados para grandes feiras e eventos. A nova proposta é 

revitalizar os antigos estúdios para a indústria cinematográfica brasileira, além de ser um local 

para a qualificação profissional, ligada ao mundo do cinema, cultura e televisão. 

- Av. Lucas Nogueira Garcez, 756 – Jardim do Mar – São Bernardo do Campo 

 

Vera Cruz Pavillion 

 São Bernardo do Campo welcomed the Cia. Cinematográfica Vera Cruz  Studios in 1949. 

These studios produced and co-produced more than 40 movies bet een 1950’s and 1960’s.  

Among them are some of the movies of our renowned actor : Amacio Mazzaropi, a Brazilian 



 

 

comedy movie star. 

 Nowadays, its 6000m2 are used for cultural events and great expo fairs. The government 

of São Bernardo do Campo expects to open an area in this place to promote the qualification of 

people who are interested in working in the movie making world, culture, press and television. 

 

Address: Av Lucas Nogueira Garcez, 756 - Jardim do Mar - Sao Bernardo do Campo. 

 

4. Eventos 

 

 São Bernardo do Campo possui vocação clara para o turismo de negócios e eventos. O 

município tem, em seu calendário de eventos, importantes manifestações culturais, festas 

tradicionais e feiras temáticas e de artesanato. A Cidade também incentiva e apóia grupos 

folclóricos tradicionais como a Congada do Parque São Bernardo, a Folia de Reis de Baeta Neves, 

entre outros. 

 

 

Events 

 

 São Bernardo do Campo has a clear vocation for tourism and business events. The city 

has in its calendar of events, important cultural events, traditional festivals , theme and craft 

fairs. The City also encourages and supports traditional folk groups like The Congada of  Parque 

São Bernardo, The Folia de Reis of Baeta Neves, among others. 



 

 

 

 

 

Festa Muitos Povos, Uma Cidade 

 É um evento que integra o calendário de festejos de São Bernardo do Campo. Realizado 

anualmente, entre os meses de agosto e setembro, reúne manifestações culturais de migrantes e 

imigrantes que fazem a história do município, por meio de gastronomia típica, artesanatos e 

danças. 

 

Different ethnicities party, A City ! 

 It is an event that matches the calendar of festivities of São Bernardo do Campo. It is held 

annually in  the months of August and September, and it brings together cultural manifestations of 

migrants and immigrants that have made the history of the city through typical gastronomy, crafts 



 

 

and dances. 

 

 

 

 

Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes 

 

 Realizada sempre no primeiro domingo de fevereiro, a Procissão de Nossa Senhora dos 

Navegantes integra o calendário oficial de São Bernardo do Campo. A devoção a Nossa Senhora 

dos Navegantes remonta aos idos de 1950, quando foram realizadas as primeiras procissões em 

homenagem à Santa, por meio das ruas do Riacho Grande e, por barco, pelas águas da Represa 

Billings em direção à Capela de Nossa Senhora dos Navegantes, atualmente no território do 

município de Diadema (à época, Vila Conceição). 

Procession of Our Lady of Navigators 

 



 

 

 Always held on the first Sunday in February, the Procession of Our Lady of Navigators 

integrates the official calendar of São Bernardo do Campo. The devotion to Our Lady of Navigators 

dates back to the early 1950s, when the first processions were held in honor of the Saint through 

the streets of the Riacho Grande and, by boat, across the waters of The Billings Reservoir towards 

the Chapel of Our Lady of Navigators currently in the city of Diadema (former Vila Conceição). 

 

 

Festa de São Bartolomeo 

 

 A Festa de São Bartolomeo é realizada sempre no último domingo do mês de agosto, no 

Parque Estoril, em São Bernardo do Campo. O evento é realizado pela colônia italiana da cidade 

desde 1958. A missa é celebrada em italiano na capela que é uma réplica da existente na província 

de Chiozza, na Garfagnana, região de Lucca, Itália. Além da missa, completa a tradição o ritual de 

fazer a benção das urnas com a terra dos túmulos de parentes mortos na Itália e no Brasil.   

 

Feast of St. Bartholomew 



 

 

 The Feast of St. Bartholomew is always held on the last Sunday of August, in the Estoril 

Park, in São Bernardo do Campo. The event has been held by the Italian colony in the city since 

1958. The Mass is celebrated in Italian at the chapel which is a replica of the existing one in the  

Province of Chiozza, in Garfagnana, a  region of Lucca, Italy. Besides the mass, a rite of blessing 

urns with the earth from the tombs of dead relatives in Italy and Brazil complements the tradition. 

 

 

 

 

Procissão dos Carroceiros 

 



 

 

 A tradicional Procissão dos Carroceiros, cujo registro documental é anterior a 1888, é 

realizada em São Bernardo do Campo sempre no primeiro domingo de setembro. O evento 

encerra as festividades em comemoração a Nossa Senhora da Boa Viagem, realizada na igreja 

Matriz, e integra os calendários oficiais da Cidade e do Estado. Com cavalos, carroças, bicicletas e a 

pé, os fieis da região e romeiros vindos de várias cidades do Estado participam da programação 

religiosa e cultural para demonstrar devoção à Santa.  

 

Procession of the Carroçeiros (Cartwrights) 

 The traditional procession of the Carroçeiros (Cartwrights), whose documentary record is 

prior to 1888, is held in São Bernardo do Campo, always on the first Sunday of September. The 

event closes the festivities in celebration of Our Lady of Good Voyage, held in the parish church, 

and integrates the official calendars of the City and the State. With horses, wagons, bicycles and 

people on foot, the region and the faithful pilgrims from various cities in the state participate in 

the religious and cultural programming to demonstrate devotion to the Saint. 

 

5. Atrativos de Lazer e Esportes 



 

 

 

   

 O município de São Bernardo do Campo possui espaços para lazer e para prática de 

esportes, tanto amadores quanto profissionais. Nossos parques são ideais para atividades de 

lazer, entretenimento, diversão ou simplesmente uma boa caminhada. São Bernardo do Campo 

também é palco de importantes eventos esportivos como ginástica artística, canoagem, 

handebol, voleibol e futebol, tênis de mesa, entre outros. Hoje, tem como um de seus 

protagonistas o São Bernardo Futebol Clube, o Tigre como é popularmente conhecido.  

 

 

 

Sports and Leisure Attractions  

 



 

 

 The city of São Bernardo do Campo has areas for recreation and sports, both amateur 

and professional. Our parks are ideal for leisure, entertainment, amusement or just for a nice 

walk. São Bernardo do Campo also hosts major sporting events like gymnastics, canoeing, 

handball, volleyball, football, table tennis, among others. Today, one of its main teams is  the 

São Bernardo Futebol Clube, “The Tiger”,  as it is popularly known. 

 

 

Cidade da Criança 

 Construído na década de 1950, foi o primeiro parque temático do Brasil. O espaço foi 

concebido a partir dos antigos cenários da novela Redenção. Reaberta em 2010, com a proposta 

de resgatar os seus reais valores, lazer e turismo, conta com brinquedos que marcavam época, 

como o submarino e teleférico, além de sediar o Centro de Informações Turísticas do Município.  

Cidade da Criança Theme Park 



 

 

 The Cidade da Criança  as the first theme park built in Brazil in the 1950’s. The area on 

which it was built was formerly used in  the old scenes of the soap opera called Redemption .  

Reopened in 2010 with a proposal to rescue the real values of the Park: Recreation and Tourism. 

The theme park offers rides such as The Submarine, The Cable Car among others. It also houses  a 

Tram  Tourist information Center .  

 

 

 

Parque da Juventude Cittá Di Marostica 

 

 O parque abriga diferentes modalidades de esportes, como: skate, patins inline, bike, 

tirolesa, rapel, escalada e caminhada em uma área com mais de 21 mil m². 

Av. Armando Ítalo Setti, 65 – Centro – São Bernardo do Campo 

Telefone: (11) 4121-2622 



 

 

Parque da Juventude Cittá Di Marostica 

 

 The park houses different types of sports, such as skateboarding, inline skating, biking, 

ziplining, rappelling, rock climbing and hiking in an area with more than 21 000 m².  

Address: Av Armando Italo Setti, 65 - Centro - São Bernardo do Campo 

Phone: (11) 4121-2622  

 

 

 

Ginásio Poliesportivo 

 

 O Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib é um dos mais modernos do Estado. O espaço 

sedia, frequentemente, grandes eventos nas áreas esportiva, cultural, religiosa, educativa e de 

lazer.   



 

 

 

 Entre as competições já realizadas no ginásio estão o Campeonato Pan-Americano de 

handebol masculino e feminino, Mundialito de futebol society, Copa América de vôlei masculino, 

Torneio Nobuo Suga de judô, Jogos Abertos do Interior, Campeonato Brasileiro de karatê, Mundial 

de skate e a final da Superliga de Voleibol Masculino 2012. 

Av. Kennedy, 1155 – Bairro Anchieta – Fone: (11) 4126-5600 

Multisports Gymnasium 

 

 The Adib Moses Dib Multisports Gymnasium is one of the most modern in the state of São 

Paulo. The space often hosts major events in sports, cultural, religious, educational and leisure 

areas. Among the competitions already held in the gym are the Pan American male and female 

handball Championship, the World Indoor Soccer Championship, the America's male Volleyball 

Cup, the Nobuo Suga judo tournament, the Countryside Open Games, the Brazilian karate 

Championship, The World skateboarding Championship, and the World Budokan judo tournament.

  

Kennedy Avenue, 1155 – Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo - SP 

Phone #: (11) 4126-5600 



 

 

 

 

Estádio Primeiro de Maio  

 

 Também conhecido como Estádio de Vila Euclides, o estádio tem inegável importância 

histórica para a cidade e o país. No ano de 1979 acolheu o episódio que o tornou nacionalmente 

conhecido: durante a maior greve do país, atraiu mais de 70 mil metalúrgicos do ABC e foi tomado 

pela polícia, que invadiu o local e os reprimiu. Na ocasião, revelava-se como líder aquele que, anos 

mais tarde, se tornaria um mito na política brasileira e chegaria à presidência do país com mais de 

50 milhões de votos: Luiz Inácio Lula da Silva.   

 Em 1980, mais de 100 mil trabalhadores estiveram no estádio na festa do Dia do 

Trabalhador (1º de Maio). Este episódio, somado às greves que ali ocorreram e as lutas que foram 

travadas e vencidas, deu nome ao Estádio.  

Em 2011 o estádio abrigou importantes partidas de jogos de futebol da 1ª divisão do Paulistão.   

Rua Olavo Bilac, 240, Vila Euclides  



 

 

May 1st Stadium 

 

 Also known as Estádio de Vila Euclides, the stadium has undeniable historical significance 

for the city and the country. In 1979 it hosted the episode which made it nationally known: during 

the country’s largest strike, it dre  more than 70,000 steel orkers from ABC and it  as taken by 

the police who raided the place and repressed the demonstrators. At the time, a person revealed 

himself as a leader who, years later, would become a myth in the Brazilian politics and win the 

presidency of the country with more than 50 million votes: Luiz Inacio Lula da Silva.  

 In 1980, more than 100,000 workers were at the stadium in celebration of Labor Day (May 

1). This episode, coupled with the strikes that took place there and the struggles that were fought 

and won, gave its name to the stadium. In 2011 the stadium hosted important soccer matches of 

the Paulistão main league. 

Olavo Bilac Street, 240, Vila Euclides - São Bernardo do Campo – SP 

 

6. Atrativos Gastronômicos 

São Bernardo do Campo possui características peculiares e tradições que atravessam gerações. A 

Cidade oferece aos apreciadores de boa gastronomia diversos bares e restaurantes com 

culinárias típicas, tendo como principal destaque o tradicional Frango com Polenta.  



 

 

Gastronomical Attractions 

 São Bernardo do Campo has unique characteristics and traditions that have been handed 

down for generations. The City offers to connoisseurs of good food bars and restaurants with 

typical cuisine, the main highlight being the traditional Chicken with Polenta. 

 

Rota do Frango com Polenta 

 

 A Rota do Frango com Polenta, que contempla os bairros Demarchi e Battistini, em São 

Bernardo do Campo, é um dos mais requisitados pólos gastronômicos do ABC e reconhecido em 

toda a capital e, quiçá, no Estado de SP. É uma herança da colonização italiana na cidade, que 

empresta o nome a vários bairros e que tem suas raízes fincadas na cultura são-bernardense. 

 

Acessos: 

Km 23,5 da Rodovia Anchieta, pela Avenida Maria Servidei Demarchi. 

Km 26 da Rodovia dos Imigrantes, pela Estrada Galvão Bueno. 

The Chicken and Polenta Route 

 

 The Chicken and Polenta Route, which includes the Demarchi and Battistini 

neighborhoods, in Sao Bernardo do Campo, is one of the most sought after gastronomic centers in 

the Great ABC and it is recognized throughout the capital city and, perhaps, throughout the State 

of SP. It is a legacy of the Italian colonization in the city which lends its name to several 

neighborhoods and has its roots in the são-bernardense culture.  

 

Routes: 



 

 

Km 23,5 of Anchieta Highway, via Maria Servidei Demarchi Avenue. 

Km 26 of Imigrantes Highway, via Galvão Bueno Road. 

 

Rota do Peixe 

 

 Além das belezas naturais e do clima ameno e tranqüilo, o Riacho Grande, em São 

Bernardo do Campo, é conhecido pelos tradicionais restaurantes que compõem a Rota do Peixe. A 

região conta com diversos estabelecimentos que oferecem menu variado e saudável, são 

excelentes opções de culinária à base de peixe, capaz de agradar aos mais exigentes paladares.  

The Fish Route 

 

 Besides its natural beauty and mild and relaxed atmosphere, Riacho Grande, in Sao 

Bernardo do Campo, is known for its traditional restaurants that make up the Fish Route. The 

region has several establishments that offer varied and healthy menu options which are excellent 

choices of a cuisine based on fish, able to please the most discerning palates. 



 

 

 

 

 

Avenida Kennedy 

 

 Situada em uma das áreas mais agitadas e badaladas de São Bernardo, a Avenida Kennedy 

possui bares e restaurantes para todos os gostos e bolsos. Os estabelecimentos são freqüentados 

por pessoas que buscam uma opção de lazer e entretenimento sem sair da cidade, além de um 

atendimento de altíssima classe.  

 

 Dentre os bares localizados na Avenida Kennedy e imediações, estão alguns dos mais 

premiados de São Paulo. Em suas proximidades, também há hotéis de porte, acesso fácil pela 

Rodovia Anchieta e dois hipermercados 24h. A noite da cidade passa por ali. 



 

 

 

 

Kennedy Avenue 

 

 Located in one of the busiest and liveliest of São Bernardo, Avenida Kennedy has bars and 

restaurants to suit all tastes and pockets. The establishments are frequented by people who seek a 

choice of leisure and entertainment without leaving the city.  

 

 Among the bars located on Avenida Kennedy and surroundings, are some of the most 

awarded São Paulo. In its vicinity, there are also hotels sized, easy access by Anchieta Highway Exit 

18B, towards the center.  

 

 

 

 

MATERIAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA GUIA TURÍSTICO REGIONAL 

 

 

1. INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISTA 

 

 

1.1  PRONTO SOCORRO 

 

 



 

 

Pronto Socorro Central 

Rua Joaquim Nabuco, 380 - Centro  

Tel:(11) 4128-7700 

 

Pronto Socorro Oftalmológico e Odontológico 

Rua Secondo Modolin, 449 - 1º andar - Centro  

Tel:(11) 4128-7700 

 

1.2  UPA(S) 

 

UPA Demarchi/Batistini 

Rua Valdomiro Luiz, 279 - Demarchi 

Tel: (11) 4368-4333 

 

UPA União/Alvarenga 

Estr. dos Alvarengas, 5.779 - Alvarenga 

Tel: (11) 4129-2744 

 

UPA São Pedro 

Av. Dom Pedro de Alcântara, 273 - Montanhão 

Tel: (11) 4335-7946 



 

 

 

UPA Paulicéia/Taboão 

Rua Pedro de Toledo, 326 - Paulicéia 

Tel: (11) 4361-9405 

 

UPA Riacho Grande 

Rua Marcílio Conrado, 333 - Riacho Grande 

Tel: (11) 4101-8264 

 

UPA Rudge Ramos 

Rua Angela Tomé, 256 - Rudge Ramos 

 

UPA Alves Dias/Assunção 

Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 4220 - Alves Dias 

 

UPA Baeta Neves 

Rua dos Vianas, 933 - Baeta Neves 

Tel: (11) 4125-2100 

 

1.3  HOSPITAIS PÚBLICOS 

 



 

 

Hospital Anchieta (Hospital de Ensino) 

Rua Silva Jardim, 470 – Centro 

Tel: (11) 4345-4011  

 

Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo – HMU 

Av. Bispo Cesar D’Arcoso Filho, 161 – Rudge Ramos 

Tel: (11) 4365-1480  

  

 

Hospital Municipal de Clínicas de São Bernardo 

Estrada dos Alvarenga, 1001 – Alvarenga 

Tel: (11) 4109-8308  

 

 

1.4  DELEGACIAS DE POLÍCIA 

 

Delegacia Seccional SBC- Demacro 

Rua Anunciata Gobbi, 75 – Vl. Euclides 

Tel: (11) 4125-1503 

 

1º DP São Bernardo do Campo  

Av. Armando Italo Setti, 460 - Centro 



 

 

Tel: (11) 4125-1133 

 

2º DP São Bernardo do Campo  

Rua do Sacramento, 6 – Rudge Ramos 

Tel: (11) 4177-2056 

 

3º DP São Bernardo do Campo 

Av. João Firmino, 425 – Assunção 

Tel: (11) 4352-7246 

 

4º DP São Bernardo do Campo 

Rua Rio Acima, 35 – Riacho Grande 

Tel: (11) 4354-9095 

 

5º DP São Bernardo do Campo 

Rua Alvaro Alvim, 900 – Paulicéia 

Tel: (11) 4178-6015 

 

6º DP São Bernardo do Campo 

Rua Doutor Baeta Neves, 296 – Baeta Neves 

Tel: (11) 4123-2490 



 

 

 

7º DP São Bernardo do Campo 

Rua Parana, 30 – Taboão 

Tel: (11) 4178-1988 

 

8º DP São Bernardo do Campo 

Estrada dos Alvarengas, 3517 – Assunção 

Tel: (11) 4358-3775 

 

Delegacia do Meio Ambiente  

Rua Kara, 128 – Jd. Mar 

Tel: (11) 4123-1360 

 

Delegacia do Idoso  

Rua Kara, 128 – Jd. Mar 

Tel: (11) 4123-6975 

 

Delegacia de Defesa da Mulher 

Praça Nilo Gomes Lima, 44 – Rudge Ramos 

Tel: (11) 4368-2032 

 



 

 

 

2. TELEFONES  ÚTEIS 

 

 

 

Departamento de Turismo e Eventos  

Tel: (11) 4348-1053 

Site: www.saobernardo.sp.gov.br 

        www.turismosaobernardo.com.br 

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30 

 

Centro de Informações Turísticas – Cidade da Criança 

Rua Tasman, 301 – Jardim do Mar  

Tel: (11) 4122-1116 

De terça-feira a domingo, das 11h às 17h 

 

Terminal Rodoviário “João Setti” 

Rua Domingos João Ballotin, 80 c/ Rua Jurubatuba – Centro  

Tel: (11) 4124-7750 

 

SAMU (Central de Ambulâncias): 192  

 

http://www.saobernardo.sp.gov.br/
http://www.turismosaobernardo.com.br/


 

 

Corpo de Bombeiros: 193  

 

Polícia Militar: 190 

 

Defesa Civil: 199   

 

Disque Denúncia: 181 

 

Disque Direitos Humanos: 100 

 

Procon: 151 

 

Rodovias Anchieta – Imigrantes (Ecovias): 0800-197878 

 

Rodovias Anhanguera – Bandeirantes (AUTOBAN): 0800-555550 

 

Rodovia Castelo Branco (Via Oeste): 0800-7015555 

 

Rodovia Presidente Dutra (Nova Dutra): 0800-173536 

 

Rodoanel (SPMAR): 0800-7748877  



 

 

 

 

3. SERVIÇOS  DE APOIO AO TURISTA 

 

3.1 MEIOS DE HOSPEDAGEM 
 

 

Astron Saint Moritz - Flat 

Rua João Pessoa, 124 - Centro  

Tel: (11) 2666-0666 

Site: www.astron.com.br 

 

Hetrópolis Hotel  

Av. Paulo Afonso, 470  –  Nova Petrópolis  

Tel: (11) 4330-8877 

Site: www.hetropolishotel.com.br 

 

Hotel Smart Inn 

Rua Newton Monteiro de Andrade, 167 – Vila Duzzi 

Tel: (11) 4122-1557  (11) 4125-9166 

Site: www.smartinn.com.br  

 



 

 

 

Palmleaf Grand Premium 

Av. Nações Unidas, 1501- Chácara Inglesa 

Tel: (11) 4126-5500 

Site: www.liauhotels.com.br 

 

 

Palmleaf Residence - Flat  

Av. Nações Unidas, 595- Chácara Inglesa 

Tel: (11) 4126-5550 

Site: www.liauhotels.com.br 

 

 

Mercure São Bernardo Do Campo 

Rua Santa Filomena, 999 - Centro 

Tel: (11) 2155-7700 

Site: www.mercure.com.br 

 

 

3.2 LOCADORAS DE VEÍCULOS 

 

http://www.liauhotels.com.br/


 

 

Localiza Rent a Car 

Praça Samuel Sabatini, 200 – Centro – Shopping Metrópole 

Tel: (11) 4330-5299 

Site: www.localiza.com 

 

Unidas Locadora 

Av. Lucas Nogueira Garcez, 441 – Jardim do Mar 

Tel: (11) 4337-3600 

Site: www.unidas.com.br 

 

Hertz 

Av. Rotary, 624 

Tel: 4338-4230 

Site: www.hertz.com.br 

 

 

3.3 CASAS DE CÂMBIO 

 

 

Confidence Corretora de Câmbio S/A. 

Praça Samuel Sabatini 200, Loja 5-13 – Shopping Metrópole 

Tel: (11) 4004-5700 

Site: www.confidencecambio.com.br 

http://www.unidas.com.br/
http://www.hertz.com.br/
http://www.confidencecambio.com.br/


 

 

 

Multimoney Corretora 

Av. Alberto Schweitzer, 256 loja.1052 Piso 1 Ferrazópolis  

Tel: (11) 4128-3686 

Site: www.multimoneycorretora.com.br 

 

 

3.4  MARINAS / NÁUTICAS 

Clamar Adventure 

Av. da Praia, 320 – casa 1 – Riacho Grande 

Tel: (11) 4354-9749  /  (11) 7611-0657 

Site: www.passeiodelanchariachogrande.site.com.br 

 

Marina AWM 

Av. Amazonas, 254 – Riacho Grande 

Tel: (11) 4354-0072 

Porto Praia 

Estrada do Hawai, 1000 - Tupã  

Tel: (11) 4101-7876 

3.5  TRANSPORTES 

Bonini 

Av. Dr. José Fornari, 1400 - Ferrazópolis  

Tel: (11) 4127-3155 

http://www.multimoneycorretora.com.br/
http://www.passeiodelanchariachogrande.site.com.br/


 

 

Site: www.boninitur.com.br 

Cati Rose Transporte de Passageiros Ltda. 

Rua Leonel Guarnieri, 240 – Bairro dos Casa  

Tel: (11) 4344-2055 

Site: www.catirose.com.br 

3.6  AGÊNCIA DE VIAGEM RECEPTIVA 

Solution Prime Receptivos 

Rua Marechal Deodoro, 976 – Loja 90H – Centro – Shopping Coração 

Tel: (11) 4125-9838 

Site: www.happyhouse.com.br 

 

3.7  AGÊNCIAS DE VIAGEM  

Atual Viagens e Turismo 

Rua Municipal, 382 – Sala 2 - Centro 

Tel: (11) 4123-7044  (11) 4330-5899  

Site: www.atualviagens.com.br  

 

 

CVC Turismo Carrefour Vergueiro 

Av. Senador Vergueiro, 2100 – Box 12 – Vila Teresa 

Tel: (11) 4121-9877  

http://www.boninitur.com.br/
http://www.catirose.com.br/
http://www.happyhouse.com.br/


 

 

Site: www.cvc.com.br 

 

Happy House Interchange LTDA. 

Rua Marechal Deodoro, 976 – Loja 90 H – Centro – Shopping Coração 

Tel: (11) 4125-9838  

Site: www.happyhouse.com.br 

 

Meridien Viagens e Turismo LTDA. 

Rua Santa Filomena, 736 - Centro 

Tel: (11) 4332-9122  

Site: www.meridienturismo.com.br 

 

Rickatur Vigens 

Rua Atlântica, 56 A - Jardim do Mar 

Telefone: (11) 4330-7777  

Site: www.rickatur.com.br 

 

Rimini - Tour 

Rua Santiago, 572 – Sala 22 – Bairro Assunção 

Tel (11) 4109-2181  (11) 4109-5346  

Site: www.riminitur.com.br  

http://www.cvc.com.br/
http://www.happyhouse.com.br/
http://www.meridienturismo.com.br/
http://www.rickatur.com.br/


 

 

 

Yataro Turismo LTDA. 

Av. Senador Vergueiro, 3959 – Salas 02/03 – Rudge Ramos 

Tel: (11) 4332-5792  

Site: www.yataroturismo.com.br 

 

Av. Getúlio Vargas, 670 – Baeta Neves 

Tel: (11) 2988-2179 

Site: www.yataroturismo.com.br 

 

 

Zadher Turismo 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 891 - Centro 

Tel: (11) 4942-7000  

Site: www.zadherturismo.com.br 

 

3.8  TAXIS  

Cooper ABC 

Rua Campos do Jordão, 109 - Baeta Neves 

Tel: (11) 4124-7000 

 

http://www.yataroturismo.com.br/
http://www.yataroturismo.com.br/
http://www.zadherturismo.com.br/


 

 

Maxx Radio Taxi 

Rua Braga, 333 – Vila Lusitânia 

Tel: (11) 4330-7100  

3.9  SHOPPINGS  

São Bernardo Plaza Shopping 

Av. Rotary, 625 – Centro 

Tel: (11) 4128-2200 

Site: www.shoppingsaobernardoplaza.com.br 

 

Shopping Coração 

Rua Marechal Deodoro, 976 - Centro 

Tel: (11) 4121-2538 / (11) 4123-7102 

Site: www.shoppingcoracao.com.br 

 

Shopping Metrópole 

Praça Samuel Sabatini, 200 – Centro 

Tel: (11) 2842-9900 

Site: www.shoppingmetropole.com.br 

 

Marechal Plaza Shopping 

Rua Marechal Deodoro, 1205 – Centro 

http://www.shoppingsaobernardoplaza.com.br/
http://www.shoppingcoracao.com.br/
http://www.shoppingmetropole.com.br/


 

 

Tel: (11) 4330-6041 

Site: www.marechalplaza.com.br 

 

Golden Square Shopping 

Av. Kennedy, 700 – Jardim do Mar 

Tel: (11) 3135-4000 

Site: www.goldensquareshopping.com.br 

 

3.10  COMPRA, DANÇA E DIVERSÃO 

Bomboliche – Boliche e Restaurante 

Rua Garcia Lorca, 301 lj.39 – Vila Mussolini 

Tel: (11) 4365-1615 

Site: www.guerreirosbarerestaurante.com.br 

 

Estância Alto da Serra 

Estrada Névio Carlone, 03 – Riacho Grande 

Tel: (11) 4101-5000 

Site: www.estanciaaltodaserra.com.br 

 

Kart Indoor Speed Hunters 

Av. Pereira Barreto, 1500 – Baeta Neves 

http://www.goldensquareshopping.com.br/


 

 

Tel: (11) 4124-7951  (11) 4125-5975 

Site: www.indoorkart.com.br 

 

 

Pousada dos Pescadores 

Estrada Caminhos do Mar, 6825 – Km 36 – Riacho Grande 

Tel: (11) 4354-0535 (11) 9763-2797  

Site: www.pousadadospescadores.com.br 

 

War Paintball – Diversão e Lazer 

Rua José Bonifácio, 561 – Centro 

Tel:  (11) 4335-9899  

Site: www.warpaintball.com.br 

 

3.11  RESTAURANTES 

A LA CARTE 

 

Bernardus Restaurante 

Rua Dr. Flaquer, 455 - Centro 

Tel: (11) 4330-1106 

 

http://www.warpaintball.com.br/


 

 

Dona Joanna Espaço Gourmet 

Rua Olavo Gonçalves, 257 – Vila Gonçalves 

Tel: (11) 4338-0120 

Site: www.donajoanna.com.br 

 

Francisco Gastronomia e Cultura Ltda 

Rua Doutor Fláquer, 571 – Centro 

Tel: (11) 4123-2799 

Site: www.franciscogastronomia.com.br 

 

Restaurante Otaviano 

Rua Municipal, 541 - Centro 

Tel: (11) 2866-2786 

Site: www.restauranteotaviano.blogspot.com 

 

COMIDA TÍPICA 

 

Cantina do Zelão 

Rua Jurubatuba, 926 - Centro 

Tel: (11) 4121-5383 

Site: www.cantinadozelao.com.br 

http://www.donajoanna.com.br/
http://www.donajoanna.com.br/


 

 

 

Caravana 

Av. Piraporinha, 35 - Planalto 

Tel: (11) 4341-7688 

Site: www.caravanagrill.com.br 

 

Rancho do Comanche (Porco no Rolete) 

Rua Antonio Vertamatti, 83 – Zanzalá 

Tel: (11) 4101-8277 

Site: www.ranchodocomanche.com.br 

 

Restaurante Chabocão 

Av. Capitão Casa, 818 – Vila Jerusalém 

Tel: (11) 4109-0182 

Site: www.chabocao.com.br 

 

COSTELARIA 

 

Costelaria Berlin 

Av. Kennedy, 510  - Jardim do Mar 

Tel: (11) 4125-6054  (11) 4125-1589 

http://www.caravanagrill.com.br/
http://www.ranchodocomanche.com.br/
http://www.chabocao.com.br/


 

 

Site: www.costelariaberlin.com.br 

 

Murilo’s Restaurante 

Rua Antonio Caputo, 258 – Riacho Grande 

Tel: (11) 4396-0463 

Site: www.murilos.com.br 

 

COZINHA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA 

 

Madalena 

Rua Mario Zampieri, 45 – Santa Rita de Cássia 

Tel: (11) 4338-8142 

Site: www.rmadalena.com.br 

 

COZINHA INTERNACIONAL 

 

Centro Equestre São Bernardo 

Estrada Marco Polo, 4934 - Batistini 

Tel: (11) 4396-3194  (11) 4396-3193 

Site: www.cesb.com.br 

 

http://www.costelaria/
http://www.murilos.com.br/
http://www.rmadalena.com.br/
http://www.rmadalena.com.br/


 

 

 

CHULETA PAULISTA 

 

Gijo’s Restaurante 

Rua Cristiano Angeli, 930 - Assunção 

Tel: (11) 4351-4846 

Site:www.restaurantedogijo.com.br 

 

CHURRASCARIA 

 

Churrascaria Picanha de Ouro 

Av. Winston Churchill, 901 – Vila Vivaldi 

Tel: (11) 4362-2606 

Site:www.churrascariapicanhadeouro.com.br 

 

Varandão Churrascaria 

Rua São José, 50 - Paulicéia 

Tel: (11) 4178-9024 

Site:www.varandao.com.br 

 

FAST-FOOD 



 

 

 

Habib’s  

Praça Samuel Sabatini, 200 – Lojas 114/115 - Centro 

Tel: (11) 4125-0610   (11) 4122-3362 

 

Habib’s Afonsina 

Rua Afonsina, 237 –Rudge Ramos 

Tel: (11) 4367-4244 

 

Habib’s Anchieta 

Av. Padre Anchieta, 21 - Jordanópolis 

Tel: (11) 4125-4571 

Site: www.habibs.com.br 

 

Habib’s Giovani Breda – Área Verde 

Praça Giovani Breda, 231 - Assunção 

Tel: (11) 4351-2180 

 

Pastel Bertioga 

Rua Frei Gaspar, 29 - Centro 

Tel: (11) 4338-2442 (11) 4338-2443 



 

 

Site: www.pasteldebertioga.com.br 

 

Snack Chicken 

Rua Garcia Lorca, 301 - Paulicéia 

Tel: (11) 4362-1288  

 

Subway 

Av. Kennedy, 615 – Parque Anchieta 

Tel: (11) 2669-7440 

Site: www.subway.com.br 

 

FRANGO COM POLENTA 

 

Restaurante Florestal 

Av. Maria Servidei Demarchi, 2998 - Demarchi 

Telefone: (11) 2823-0222 

Site: www.restauranteflorestal.com.br 

 

Restaurante São Francisco 

Av. Maria Servidei Demarchi, 1911 - Demarchi 

Tel: (11) 4396-2255 

http://www.subway.com.br/
http://www.restauranteflorestal.com.br/


 

 

Site: www.restaurantesaofrancisco.com.br 

 

Restaurante São Judas Tadeu Demarchi 

Av. Maria Servidei Demarchi, 1749 - Demarchi 

Tel: (11) 4346-4444 

Site: www.restaurantesaojudas.com.br 

 

GALETERIA 

 

Galeros Galeteria 

Rua Árica, 187 - Assunção 

Tel: (11) 2356-2697  (11) 2356-2698 

Site: www.galeros.com.br 

 

Galeteria Metropolis 

Av. Imperatriz Leopoldina, 441 – Nova Petrópolis 

Tel: (11) 4330-6980 

 

JANTAR CASUAL 

 

Outback Steakhouse 

http://www.restaurantesaofrancisco.com.br/
http://www.restaurantesaojudas.com.br/


 

 

Praça Samuel Sabatini, 200 – Shopping Metrópole - Centro 

Tel: (11) 4121-2624  (11) 4121-2952 

Site: www.outback.com.br 

 

PEIXES  E FRUTOS DO MAR 

 

Bar do Camarão - SBC 

Rua Frei Gaspar, 153 - Centro 

Tel: (11) 4129-7619 

Site: www.bardocamaraosbc.com.br 

 

Casa do Importado Restaurante – Especialidade “Bacalhau” 

Rua Francisco Alves, 801  - Paulicéia 

Telefone: (11) 4361-5945 / (11)4178-0608 

 

Restaurante Estrela Mar 

Av. Amazonas, 158 – Riacho Grande 

Tel: (11) 4101-9783 

Site: www.estrelamarrestaurante.com.br 

 

Restaurante Marina AWM 

http://www.bardocamaraosbc.com.br/


 

 

Av. Amazonas, 254  – Riacho Grande 

Tel: (11) 4101-7162 

 

 

 

Restaurante Praiano – O Rei do Abadejo 

Estrada Caminho do Mar, 331 – Km 32 – Riacho Grande 

Tel: (11) 4354-9413 

Site: www.restaurantepraiano.com.br 

 

PIZZARIA 

 

Al Canton Pizza ² na Telha 

Rua Bela Vista, 196 – Centro  

Tel: (11) 4121-2956 

Site: www.alcanton.com.br 

 

La Cantonata Pizzaria 

Rua dos Vianas, 703 – Baeta Neves  

Tel: (11) 4123-1257 

 



 

 

Pedaços de Lua Pizzaria 

Rua Marechal Deodoro, 1205 – Loja 33B  

Shopping Marechal Plaza - Centro 

Tel: (11) 4332-6626 

 

Pizzaria do Gino 

Rua João Pessoa, 420 - Centro  

Tel: (11) 4125-9277 

Site: www.pizzariadogino.com.br 

 

Pizzaria Rei da Pizza 

Av. São João Batista, 243 – Rudge Ramos  

Tel: (11) 4177-2939 

 

Pizzaria Veneza Ltda 

Rua Miragaia, 06 – Vila Paulicéia  

Tel: (11) 4178-9408  (11) 4361-5377 

Site: www.pizzariaveneza.com.br 

 

Pizzas Kennedy 

Av. Robert Kennedy, 3216 - Assunção  

http://www.pizzariadogino.com.br/
http://www.pizzariaveneza.com.br/


 

 

Tel: (11) 4109-8680   (11) 4352-2830 

 

PRATO EXECUTIVO / SELF SERVICE 

 

Foccus Restaurante e Pizzaria 

Rua Continental, 312 - Jardim do Mar 

Tel: (11) 2374-8426 

 

Dona Carolina 

Rua Flávio Fongaro, 455 – Vila Marlene 

Telefone: (11) 3996-3319 

 

Restaurante Bordon’s 

Rua Municipal, 349 - Centro 

Telefone: (11) 4123-3225 

Site: www.restaurantebordons.com.br 

 

Restaurante do Careca 

Rua Xavier de Toledo, 239- Paulicéia 

Telefone: (11) 4361-1343  (11) 4361-7361 

 

http://www.restaurantebordons.com.br/


 

 

Restaurante e Pizzaria Montini 

Av. Imperatriz Leopoldina, 231 – Nova Petrópolis 

Tel: (11) 4125-5015 

Site: www.restaurantebordons.com.br 

 

 

 

RESTAURANTE  ÁRABE 

 

Kalifa’s Pratos Árabes 

Rua Helena Jacquey, 149 – Rudge Ramos 

Tel: (11) 4367-1121 

Site: www.kalifas.com.br 

 

RESTAURANTE CHINÊS 

 

Restaurante Kirin 

Av. Lucas Nogueira Garcez, 575 – Jardim do Mar 

Tel: (11) 4123-3233 

Site: www.restaurantekirin.com.br 

 

http://www.restaurantebordons.com.br/
http://www.kalifas.com.br/
http://www.restaurantekirin.com.br/


 

 

RESTAURANTE  ITALIANO 

 

Cantina Fratelli D’Itália 

Rua Dr. Flaquer, 515 - Centro 

Tel: (11) 4330-2997 

Site: www.cantinafratelli.com.br 

 

La Trattoria di Jaime – Cantina Italiana 

Endereço: Rua Pedro Setti, 234 – Vila Olga 

Tel: (11) 4127-5299 

Site: www.latrattoriadijaime.com.br 

 

RESTAURANTE JAPONÊS 

 

Heiwa Restaurante Japonês 

Rua Doutor Fláquer, 640 - Centro 

Tel: (11) 4339-9011  (11) 4345-5242 

Site: www.heiwa.com.br 

 

Imperador Sushi 

Av. Imperatriz Leopoldina, 541 – Nova Petrópolis 

http://www.cantinafratelli.com.br/
http://www.latrattoriadijaime.com.br/


 

 

Tel: (11) 2356-2416 

Site: www.imperadorsushi.com.br 

 

Restaurante Torá 

Rua Municipal, 89 - Centro 

Tel: (11) 4332-7400 

Site: www.restaurantetora.com.br 

 

RESTAURANTE PORTUGUÊS 

Bacalhau e Vinho Verde 

Rua Padre Lustosa, 388 - Centro 

Tel: (11) 4123-5651 

 

RESTAURANTES FLUTUANTES – REPRESA BILLINGS 

 

Caravelas Restaurante FlutuanteARAVELAS RESTAURANTE FLUTUANTE 

Endereço: Av. da Praia, 320 – casa 2 – Riacho Grande 

Tel: (11) 4354-0599 

Site: www.restauranteflutuante.com.br 

 

FLUTUANTE NAUTILUS IV 

http://www.restaurantetora.com.br/
http://www.restauranteflutuante.com.br/


 

 

Endereço: Av. da Praia, 320 – casa 1 – Riacho Grande 

Tel: (11) 4354-9749 

Site: www.restauranteflutuante.site.com.br 

 

FLUTUANTE NETUNO 

Endereço: Estrada Velha do Mar, 1500 - Km 35,5 – (SP-148) – Riacho Grande 

Tel: (11) 4354-9940  (11) 4354-9238 

Site: www.flutuantenetuno.com.br 

 

RESTAURANTE FLUTUANTE ATREVIDUS 

Endereço: Av. Amazonas, 254 B – Riacho Grande 

Tel: (11) 4354-0177 

Site: www.restauranteflutuante.com 

 

SANDUICHERIA 

MEGA BURGER 

Endereço: Rua Marli, 11 – Vila Marli 

Tel: (11) 4332-7775  

 

SANDUICHERIA PETRÓPOLIS 

Endereço: Av. Imperatriz Leopoldina, 345 – Nova Petrópolis 

http://www.restauranteflutuante.site.com.br/
http://www.flutuantenetuno.com.br/


 

 

Tel: (11) 4121-3787 

Site: www.sanduicheriapetropolis.com.br 

 

PADARIAS E CONFEITARIAS 

BELLA PETRÓPOLIS PADARIA E CONFEITARIA 

Endereço: Rua Cidade de São Sebastião, 201 – Nova Petrópolis 

Tel: (11) 4123-1811 

Site: www.bellapetropolis.com.br 

 

KENNEDY BOUTIQUE DE PÃES 

Endereço: Av. Kennedy, 535 – Vila Marlene 

Tel: (11) 4330-5443 

Site: www.panificadorakennedy.com.br 

 

PANIFICADORA CIDADE DA CRIANÇA 

Endereço: Av.Kennedy, 20- Jardim do Mar 

Tel: (11) 4125-9369 

 

DOCERIAS 

BARILOCHE DOCEIRA 

Endereço: Av. Kennedy, 170 – Jardim do Mar 

http://www.sanduicheriapetropolis.com.br/
http://www.bellapetropolis.com.br/
http://www.panificadorakennedy.com.br/


 

 

Tel: (11) 4125-3055 

Site: www.bariloche.com.br 

 

DOCEIRA CRISTAL 

Endereço: Rua Angela Thomé, 35 – Rudge Ramos 

Tel: (11) 4367-4333 

 

BARES 

ADEGA DO DINO 

Endereço: Rua Jundiaí, 254 – Baeta Neves 

Telefone: (11) 4125-8267 

 

BAR CENTRAL 

Endereço: Rua Esperico, 169  – Jardim do Mar 

Telefone: (11) 4125-8089 

Site:www.barcentral.com.br 

 

BAR DO ANDRÉ 

Endereço: Av. Imperatriz Leopoldina, 631 – Nova Petrópolis 

Telefone: (11) 4125-6205 

Site:www.bardoandre.com.br 

http://www.bariloche.com.br/


 

 

 

BAR DO FREGUÊS 

Endereço: Rua Sergipe, 12 – Centro 

Telefone: (11) 4123-8846 

Site:www.bardofregues.com.br 

 

BAR GENERALI 

Endereço: Av. Kennedy, 260 – Jardim do Mar 

Telefone: (11) 4332-2152 

Site:www.bargenerali.com.br 

 

BOTECO SÃO BERNARDO 

Endereço: Av. Kennedy, 565 – Vila Marlene 

Telefone: (11) 4125-9626 

Site:www.botecosaobernardo.com.br  

 

BRASA BAR CHOPP & PARRILHA 

Endereço: Av. Kennedy, 888 – Vila Dayse 

Telefone: (11) 4122-2193 

Site:www.brasabar.com.br 

 



 

 

CASILLA BAR 

Endereço: Rua Continental, 368 – Vila Margarida 

Telefone: (11) 2988-2539  

Site: www.casillabar.com.br 

 

DON BLAS BAR E RESTAURANTE 

Endereço: Av. Francisco Prestes Maia, 820 - Centro 

Telefone: (11) 4330-3365  

Site: www.donblas.com.br 

 

DON QUIXOTE PIZZA BAR 

Endereço: Av. Kennedy, 605 – Vila Marlene 

Telefone: (11) 4337-4548  

Site: www.pizzabardonquixote.com  

 

FLAG BAR 

Endereço: Av. Kennedy, 304 – Vila Marly 

Telefone: (11) 4330-3267  

Site: www.flagbar.com.br 

 

LA REVOLUCION BAR 

http://www.casillabar.com.br/
http://www.donblas.com.br/
http://www.flagbar.com.br/


 

 

Endereço: Av. Kennedy, 699 – Vila Daisy 

Telefone: (11) 4121-5700  

Site: www.larevolucionbar.com.br 

 

LIVERPOOL BAR 

Endereço: Av. Kennedy, 819  – Vila Dayse 

Telefone: (11) 4123-4929  

Site: www.liverpoolbar.com.br 

 

O BOTEQUIM CENTRAL 

Endereço: Av. Paulo Afonso, 318 – Nova Petrópolis 

Telefone: (11) 2356-4472 / (11)2356-4473 

Site: www.obotequim.com.br  

 

O MELHOR VINHO DO MUNDO 

Endereço: Av. Kennedy, 38 – Jardim do Mar 

Telefone: (11) 4121-5576 

Site: www.omelhorvinhodomundo.com.br  

 

PIMENTA BAR 

Endereço: Av. Índico, 975 – Jardim do Mar 

http://www.flagbar.com.br/
http://www.liverpoolbar.com.br/


 

 

Telefone: (11) 4330-1444  

 

ROUTE 17 CHOPPERIA 

Endereço: Praça Salvador Rosa, 34 - Jordanópolis 

Telefone: (11) 2355-1551 (11) 2355-1553  

Site: www.chopperiaroute17.com.br  

 

SUPRA BAR 

Endereço: Rua do Sacramento, 280 – Rudge Ramos 

Telefone: (11) 4177-2866  

Site: www.suprabar.com.br 

 

PUB 

MORRIGHAN’S PUB 

Endereço: Av. Paulo Afonso, 497 – Nova Petrópolis 

Telefone: (11) 2356-8640  

Site: www.morrighans.com.br 

 

SERVIÇOS 

AGÊNCIA RECEPTIVA 

SOLUTION PRIME RECEPTIVOS 

http://www.suprabar.com.br/


 

 

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 976 – Loja 90H - Centro 

Telefone: (11) 4125-9838  

Site: www.happyhouse.com.br  

 

AGÊNCIAS DE VIAGEM 

ALQUIMISTA VIAGENS 

Endereço: Rua Rio Branco 

 

3.11 – BARES 

 

Distâncias das Capitais e Aeroportos de São Paulo 

São Paulo – 22 km  

Rio de Janeiro – 459 km 

Salvador – 1.952 km 

Belo Horizonte – 599 km 

Porto Alegre – 1.161 km 

Aeroporto Internacional de Guarulhos – 45 km 

Aeroporto de Congonhas – 18 km 

Aeroporto de Viracopos (Campinas) – 109 km 

 

 



 

 

 

4.2.6 SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

1.6. São Bernardo do Campo 

Latitude: 23º 41’ 40” - Longitude: W 46º 33’ 05”  

Altitude: 762 metros.  

Temperatura média anual: 20ºC - Clima: Tropical 

Média de índice pluviométrico anual:  

População: 765.463 habitantes (fonte: IBGE 2010)  

Densidade demográfica: 1.906,65 hab/km² 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 0,805 

Produto Interno Bruto (PIB): R$ 25.533.807.565 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita: R$ 47.175,85 

Área Total: 409,478 km²  

Municípios Limítrofes: Diadema, São Caetano do Sul, São Paulo, Santo André, São Vicente, 

Cubatão. 

Fundação: 8 de abril de 1553  

Gentílico: são-bernardense 

Prefeito: Luiz Marinho (2013/2016)  

Vice – Prefeito (a): Frank Aguiar 

E-mail: turismo.sdet@saobernardo.sp.gov.br  

Endereço: Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro – CEP 09750-901.  



 

 

Telefone: 11 4348-1000 

 

Berço da luta sindicalista, capital do móvel e do automóvel e 4º. Maior PIB (produto Interno Bruto) 

do Estado, São Bernardo foi sede também do primeiro pólo cinematográfico do país. 

A cidade foi fundada em 1553 por João Ramalho e era a “metade do caminho” entre São Paulo e 

Santos. Esta localização estratégica propiciou, no final do século 19, a vinda de um grande número 

de imigrantes europeus, principalmente italianos. Após a agricultura e carvoaria, surgiram as 

fábricas de móveis, que alçaram São Bernardo do Campo à projeção, no país, como a Capital dos 

Móveis. 

 

Em 1925, o Rio Grande foi alargado para dar origem a um dos maiores reservatórios de água da 

América Latina, a Represa Billings. Seu objetivo, na época, era armazenar água para o 

funcionamento da Usina Henry Borden, da Cia. Light & Power (concessionária de energia elétrica). 

Hoje, a Represa Billings abastece cinco cidades do Grande ABC, além de parte da Capital. Seu 

espelho d’água de mais de 106 km2 contrasta com a Mata Atlântica existente na região e serve 

como área para lazer e prática de esportes náuticos. 

 

Nas décadas de 1940 e 1950, grandes transformações começaram a acontecer na cidade, partindo 

da emancipação do município, em 1944. Fatos importantes ocorreram neste período: a construção 

da Rodovia Anchieta, concluída em 1947 e a chegada de indústrias automobilísticas de grande 

porte, como a Volkswagen, em 1959. A Volkswagen foi precursora de outras fábricas que vieram 

para o município: Willys Overland (mais tarde, Ford), Chrysler (mais tarde, Mercedes-Benz), 

Karmann Ghia, Scania, além de indústrias de peças como a TRW, a brasileira Arteb e outras. 

 

Nos anos 60, São Bernardo do Campo fabricou o primeiro automóvel 100% brasileiro: o Presidente 

Democrata, que foi também o mais rápido da década, montado pela Indústria Brasileira de 

Automóveis Presidente (Ibap). 

 



 

 

Situada no Grande ABC, região metropolitana de São Paulo, São Bernardo do Campo é uma cidade 

versátil, dinâmica e inovadora. Além do grande potencial econômico, o município, que é o maior 

do Grande ABC, com aproximadamente 800 mil habitantes, possui extensão territorial de 409 km2 

e abriga um belo cenário natural e ecológico. 

 

Pólo industrial metalúrgico do Brasil e “Capital do Automóvel” por vocação, São Bernardo do 

Campo está localizada a 22 km do centro de São Paulo e a 50 km do Porto de Santos, considerado 

o mais importante da América Latina. A cidade desfruta de uma posição privilegiada, pois passam 

por seu território as rodovias Anchieta, Imigrantes, Índio Tibiriçá e o trecho sul do Rodoanel. Além 

disso, o município fica a 18 km do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e a 45 km do 

Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, o que favorece o fluxo de visitantes. 

 

13.4  SÃO CAETANO DO SUL 

 

ATRATIVOS HISTÓRICOS/ CULTURAIS  

  

Palacete de Nardi – Museu Histórico Municipal 

Endereço: Rua Maximiliano Lorenzini, 122 – Bairro Fundação. 

Contato: 11-4229-1988 

Site: www.fpm.org.br 

E-MAIL: museu@fpm.org.br e diretoria.museu@fpm.org.br 

Descrição e Atividades realizadas no local: construído em 1892 por Celeste de Nardi (imigrante 
italiano), o prédio já foi utilizado como escola, sede de clube esportivo, e, até a década de 80, 
estava abandonado. Somente em 1988 foi restaurado, passando a abrigar o Museu Histórico 
Municipal. Este abriga um acervo com cerca de 2000 itens, como objetos e utensílios doados pela 
comunidade, que ajudam a resgatar a herança do patrimônio material da cidade e a revelar as 
várias fases do desenvolvimento e crescimento de São Caetano. 

O museu realiza exposições temporárias sobre diversos temas ligados à História do município, da 



 

 

região e até do Brasil. A maior parte do acervo também fica em exposição permanente aberta à 
visitação pública. 

A visitação, que é guiada, pode ser feita o ano todo, de segunda a sexta das 09h às 17h e aos 
sábados das 9h às 15h. A entrada é franca. 

 

Antiga Sede da Prefeitura e da Câmara (atual Casa do Artesão Reinaldo Joaquim Gomes) 

Endereço: Rua Pará, 88 – Centro 

Contato: 4229-9988 

Descrição e Atividades realizadas no local: utilizado como a primeira sede da Prefeitura Municipal 
de São Caetano do Sul em 1949, após a posse do prefeito Dr. Ângelo Raphael Pellegrino. Em 
outubro de 1968, o prédio foi ocupado pela Associação Cultural Recreativa e Esportiva Luiz Gama 
e em 2001, a Prefeitura transformou o prédio na Casa do Artesão, onde cerca de 250 artesãos e 
artistas plásticos cadastrados vendem seus produtos. 

O intuito é estimular a produção artesanal e ser um mecanismo de desenvolvimento econômico e 
de inclusão social, na medida em que gera emprego e renda. Localizada no Centro (com um 
espaço interno de 143 metros quadros) a Casa expõe e comercializa os trabalhos dos artistas da 
cidade – possui mais de cinco mil peças de artesanato, dispostas em prateleiras de vidro e metal. 

A visitação pode ser feita o ano todo, de segunda a sexta das 09h às 17h45m e aos sábados das 9h 
às 12h45m. A entrada é franca. 

 

Igreja Matriz Velha de São Caetano 

Endereço: Praça Comendador Ermelino Matarazzo, S/N. Bairro Fundação. 

Contatos: Telefone: 4221-2746. 

Descrição e Atividades realizadas no local: sua origem remonta à fundação da primitiva capela 
dedicada ao santo São Caetano entre os anos de 1717 e 1720, no mesmo local. Em 1717, os 
monges beneditinos iniciaram a construção de uma capela dedicada a São Caetano. Nos séculos 
XVIII e XIX eram rezadas missas todos os domingos para os moradores do Bairro de São Caetano e 
para os escravos da fazenda dos monges beneditinos. Na capela também eram realizados 
sepultamentos. No final do século passado, os imigrantes italianos do Núcleo Colonial de São 
Caetano depararam-se com o pequeno local de culto. 



 

 

O atual templo foi construído pelos imigrantes italianos a partir de 1883, quando demoliram a 
capela e construíram a igreja hoje conhecida como Matriz Velha. Em 1908, a igreja já tinha os seus 
contornos atuais, no entanto sem a torre, construída posteriormente para dar proteção aos sinos 
já instalados. Em 31 de março de 1924, passou à condição de Paróquia de São Caetano. 

Em 1965, por decreto do Prefeito Walter Braido, esta igreja foi tombada como Patrimônio 
Histórico Municipal e, em 1992, após escavações arqueológicas realizadas em seu entorno, foi 
descoberto o piso da capela de 1717, que está exposto na vitrine ao lado da igreja. Além de missas 
e celebrações, acontecem atividades no salão paroquial, como festas de aniversários batizados, 
festas da comunidade, e catequese. 

O horário de funcionamento é de terça a sábado das 8:00 às 12:00 e das 15:00 às 18:00, e aos 
domingos das 7:00 às 12h e das 14h às 19h. 

 

Igreja Matriz Sagrada Família 

Endereço: Bulevar Cardeal Arco Verde, s/nº – Bairro Centro. 

Contatos: Telefone: 4224-2587 ou 4229-8465 

Descrição e Atividades realizadas no local: a igreja foi inaugurada em 6 de julho de 1937, após a 
desativação da Igreja Matriz Velha do Bairro Fundação. Sua arquitetura foi obra do Padre 
Alexandre Grigoli, da Congregação dos Estigmatinos. O crescimento da população de São Caetano 
exigia um templo de maiores proporções, pois a igreja do Bairro Fundação, construída pelos 
colonos, já não podia comportar o abundante número de fiéis. 

As obras da construção da igreja foram iniciadas em 1932, em terreno doado à Paróquia de São 
Caetano pela família de Ernesto Baraldi. A obra foi erguida entre 1933 e 1938, e a primeira missa 
foi celebrada no Natal de 1936. 

Uma das características mais importantes deste templo é a qualidade da pintura sacra em estilo 
romano executada pelos irmãos Gentille, Pedro e Ulderico, de reconhecimento internacional. As 
pinturas cobrem as paredes laterais e o teto, passando pelo altar. A igreja mantém vitrais que 
expõem parte da história industrial de São Caetano. Em 1987 foram finalizadas a restauração e 
limpeza dos afrescos. O altar merece destaque por culminar com a 15ª estação da Via Sacra, 
representada pela pintura da ressurreição de Cristo. A Matriz Sagrada Família é o principal templo 
católico de São Caetano do Sul. 

 

Escola Estadual Senador Fláquer 



 

 

Endereço: Rua Heloísa Pamplona, 180 – Fundação 

Contato: 4229-6077 

Descrição e Atividades realizadas no local: fruto de uma subscrição popular, a Escola surgiu em 
1920 para agrupar diversas escolas existentes no distrito de São Caetano (município de São 
Bernardo). Eram escolas isoladas em condições precárias sem material básico. A escola foi 
construída por meio de doações da Câmara Municipal de São Bernardo, do Governo do Estado, 
das indústrias locais e de moradores da cidade. O terreno foi doado por Mariano Pamplona e 
Armando Leal Pamplona, antigos donos da Fábrica de Sabão e Graxa Pamplona. Era um prédio 
arrojado para os padrões da época. 

Em 1955, o prédio ganhou um acréscimo de salas em um terreno, comprado pela Associação de 
Pais e Mestres, onde foi instalado um jardim de infância e a biblioteca. 

Em 1991, foi feita a restauração do prédio pela Fundação do Desenvolvimento Escolar (FDE), com 
a valorização das características próprias da sua construção. Na pintura das salas, é possível 
observar desenhos no alto das paredes vendo-se em tom desbotado um pequeno trecho do 
desenho original. 

 

Cinema Central 

Endereço: Rua Perrella, nº 34 – Fundação 

Descrição e Atividades realizadas no local: inaugurado na Rua Perrella, como o primeiro cinema 
da cidade, que até então só possuía cinematógrafos, aparelhos de projeção portáteis que exibiam 
filmes em diversos locais, como clubes, salões de festas, e até residências. O primeiro filme exibido 
foi Argila Humana, de Milton Sills. Posteriormente, este cinema passou para a direção de 
Maximiliano Lorenzini até 1949, quando encerrou as atividades devido à inauguração do Cine Max, 
também de propriedade da família Lorenzini. No ano de 1992, o cinema teve sua fachada 
restaurada, executada pelo arquiteto Rodnei Guaraldo. 

 

Fundação das Artes 

Endereço: Rua Visconde de Inhaúma, 730 – Vila Gerti. 

Contatos: 11-4238-3030 

Site: www.fascs.com.br 



 

 

E-mail: agendamento@fascs.com.br 

Descrição e Atividades realizadas no local: a fundação foi criada em 25 de abril de 1968, no 
contexto social da ditadura militar iniciada em 1964, e que teve neste mesmo ano a decretação do 
Ato Institucional nº 5 (o famigerado AI-5, que aumentou a violência).  

Inicialmente, surgiu com a Escola de Música e, nos meses subsequentes, com as de Teatro e 
Dança. No ano seguinte, com a Escola de Artes Visuais, completava-se o quadro que até hoje se 
mantém. Em 1986, começaram os cursos profissionalizantes nas áreas de Música e Teatro. 

Assim, a Academia da Fundação das Artes é formada pelas Escolas de Artes Visuais, Dança, Música 
e Teatro. Sua função principal é prestar serviços à comunidade no campo do ensino da arte. 

Com um corpo docente qualificado e com cerca de 2.000 alunos matriculados em seus cursos, a 
Fundação oferece formação artística em vários níveis. Os cursos de Artes Visuais, Dança e Música 
recebem os interessados a partir dos 05 anos e os cursos de Teatro a partir dos 09 anos. Todas as 
áreas contam com a continuidade de estudos e prática artística em diversas modalidades. Em 
Teatro e Música, também há formação profissionalizante.  

O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 08h às 22h30m. 

 

 

Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul 

Endereço: Avenida Dr. Augusto de Toledo, 255 – Santa Paula (sede administrativa). 

Contatos: 11-4223-4780 

Site: www.fpm.org.br 

E-mail: fpm@fpm.org.br 

Descrição e Atividades realizadas no local: criada no dia 12 de junho de 1991, a fundação é uma 
autarquia que tem como objetivos principais: manter, divulgar e preservar o patrimônio cultural 
de São Caetano do Sul. 

A Fundação Pró-Memória é formada pelo Centro de Documentação Histórica, pelo Museu 
Histórico Municipal e pela Pinacoteca Municipal, além de contar com vários espaços expositivos 
espalhados pela cidade, como os Salões de Exposições I e II. 

O trabalho da instituição é acompanhado por contato permanente com escolas e instituições 
locais, no sentido de mostrar não só a história de São Caetano, mas também os processos de 



 

 

migração, imigração, industrialização e outros que inserem a história local nas esferas regional e 
até nacional. 

Parcerias são mantidas com instituições como o Museu Paulista da USP, Memorial do Imigrante, 
Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e instituições históricas do Grande ABC. 

Horário de funcionamento é de segunda a sexta das 8:00 às 18:00. A entrada é franca. 

 

Biblioteca da Fundação das Artes 

Endereço: Rua Visconde de Inhaúma, 730 - Nova Gerty 

Contatos: 4238-3030 (ramal 14) 

Descrição e Atividades realizadas no local: a biblioteca, especializada em artes, destina-se aos 
alunos, professores e funcionários da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Realiza 
empréstimo e consulta de livros, partituras, fitas, 

CDs, DVD’s e outros. 

 

Biblioteca Municipal Paul Harris 

Endereço: Av. Dr. Augusto de Toledo, 255 – Centro. 

Contatos: 4229-0245 

Descrição e Atividades realizadas no local: Oferece serviços gratuitos de pesquisa e consulta e 
empréstimo de materiais (há 30 mil títulos no acervo), além de internet gratuita. 

Atendimento: segunda a sexta-feira das 8:00 às 18:00; aos sábados, das 9:00 às 

13:00. 

 

Centro de Documentação Histórica da Fundação Pró-Memória 

Endereço: Av. Dr. Augusto de Toledo, 255 - Bairro Santa Paula 

Contatos: (11) 4223-4780 

Descrição e Atividades realizadas no local: criado em 1993, seu principal objetivo é servir de fonte 



 

 

permanente de pesquisas para alunos, professores e pesquisadores em geral. Conta com um 
acervo significativo composto de documentos textuais, filmes, fotografias, discos, livros, etc. 

Com documentos datados desde o século XIX, o acervo do CDH sempre contou com a colaboração 
da comunidade: famílias que doam documentos e fotos que contam suas histórias e, 
consequentemente, da cidade e região. 

Para organização e preservação, os documentos são divididos nos seguintes gêneros documentais: 

• Documentação Textual 

• Documentação Iconográfica 

• Documentação Eletrônica 

• Documentação Fonográfica 

• Documentação Audiovisual 

 

Pinacoteca Municipal 

Endereço: Rua Dr. Augusto de Toledo, 255 – Bairro Centro. CEP: 09541-520. 

Contatos: 11-4221-9008 / 4223-4780 

Site: www.fpm.org.br 

E-mail: pinacoteca@fpm.org.br / acaoeducativa@fpm.org.br 

Descrição e Atividades realizadas no local: inaugurada em 2002, a Pinacoteca Municipal foi criada 
para abrigar uma coleção de arte contemporânea formada por obras premiadas nos Salões de 
Arte que aconteceram na cidade entre os anos de 1967 e 1980; acervo importante que necessita 
de preservação e divulgação à população, onde são encontradas obras de grandes artistas do 
cenário nacional e também regional. 

O núcleo inicial do acervo da Pinacoteca foi formado a partir de obras adquiridas pela Prefeitura 
durante a realização dos Salões de Arte Contemporânea. Nesta coleção, encontram-se obras de 
artistas como Hanz Grudzinski, João Suzuki, Claudio Tozzi, Gregógrio Gruber, Niobe Xandó, Sinval 
Correa Soares, entre outros. O acervo continua em crescimento através da doação de obras de 
artistas que têm participado dos projetos expositivos da Pinacoteca Municipal. 

Atualmente, a Pinacoteca apresenta em seu espaço mostras de curta e de longa duração de seu 



 

 

acervo. 

Além de apresentar (de forma acessível) inúmeras obras que fazem parte do contexto artístico 
nacional, a Pinacoteca Municipal desenvolve o projeto Ação Educativa, no qual escolas podem 
trazer seus alunos para conhecer e receber explicações sobre as obras e artistas, entre outros. 

Horário de funcionamento: de Segunda a Sábado, das 08h as 18h. 

 

Teatro Timochenco Wehbi 

Endereço: Rua Visconde de Inhaúma, 730 – Bairro Nova Gerti - Cep: 09571-380. 

Contatos: 11- 4238-3030 

Descrição e Atividades realizadas no local: também conhecido como “Teatro da Fundação”, foi 
inaugurado em 25 de abril de 1968 e homenageia um professor da Escola de Teatro. Está situado 
nas dependências da própria sede da Fundação das Artes. 

Possui acústica e visibilidade privilegiadas, sendo ocupado basicamente pela produção artística das 
escolas da Fundação, cujas necessidades de espaço garantem uma programação de qualidade em 
praticamente todos os finais de semana do ano. 

 

Teatro Municipal Santos Dumont 

Endereço: Avenida Goiás, 1111 – Bairro Centro. Cep: 09521-310. 

Contatos: 4221-8347 ou 4238-3030 / www.fascs.com.br 

Descrição e Atividades realizadas no local: inaugurado na década de 1959, o Teatro Santos 
Dumont, além de espetáculos, também cede espaço para a realização de aulas dos Programas de 
Desenvolvimento Sócio-cultural da Diretoria de Educação. 

 

Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho 

Endereço: Al. Conde de Porto Alegre, 840 – Bairro Santa Maria. Cep: 09561-001. 

Contatos: Telefones: 4220-3924 ou 4238-3030 

Descrição e Atividades realizadas no local: maior teatro da cidade, o Teatro Municipal Paulo 



 

 

Machado de Carvalho foi inaugurado em 1968 e é sede da Orquestra Filarmônica de São Caetano 
do Sul, esse teatro recebe os maiores e mais sofisticados eventos da cidade e, como o Santos 
Dumont, também tem boa parte de sua capacidade de programação ocupada por interessados 
que apresentam e têm aprovadas suas propostas à Fundação das Artes. 

 

 

ATRATIVOS NATURAIS  

  

 

Espaço Verde Chico Mendes 

Endereço: Rua Fernando Simonsen, 566 – Bairro Cerâmica. 

Contatos: 4232-5165. 

Descrição (Serviços / Equipamentos): Área pública com 140.000 m², o parque possui playground, 
pista de cooper, uma quadra de basquete, duas quadras de vôlei, campo de areia para futebol, 
quiosques, lanchonete, lago, pomar, heliponto e mesas para jogos de dama. O Parque é 
multifuncional, o que permite aos visitantes de diversas idades realizarem diversas atividades.  

O estacionamento conta com 150 vagas, com locais exclusivos para deficientes ou pessoas com 
mobilidade reduzida, os dois sanitários também apresentam adaptação e o local conta com 
serviços médicos. 

Período de Funcionamento: de Segunda a Domingo, das 6h às 22h. 

 

Bosque do Povo - Parque Municipal Dr. José Alves dos Reis (São José) 

Endereço: Estrada das Lágrimas, 320 – Bairro São José. 

Contatos: 4238-7451 

Descrição (Serviços / Equipamentos): Área pública com aproximadamente 27 mil m² que 
contemplam duas quadras poliesportivas, duas canchas de bocha, playground, anfiteatro com 
palco, sanitários, lanchonetes e um pesqueiro. 



 

 

Período de Funcionamento: Terça a Sexta (08h às 18h) e aos Sábados, Domingos e feriados (08h 
às 20h). 

 

Parque Botânico e Escola Municipal de Ecologia Presidente Jânio da Silva Quadros 

Endereço: Rua da Paz, nº10 – Bairro Mauá. 

Contato: 4238-3027. 

Descrição (Serviços / Equipamentos): Área pública, com uma área de 23 mil m², possui quiosques, 
lago com carpas, gruta, fonte e árvores frutíferas. Abriga também a Escola de Ecologia Presidente 
Jânio da Silva Quadros, uma referência em educação ambiental para os estudantes da cidade e 
região. A escola possui laboratórios, estufas, canteiros de mudas, entre outros atrativos. 

Período de Funcionamento: Segunda a Sexta, das 8h às 17h. 

 

Parque Santa Maria 

Endereço: Rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 501 – Bairro Santa Maria - CEP: 
09560-380. 

Contatos: 4220-0239 ou 4220-0240 

Descrição (Serviços / Equipamentos): O Parque Santa Maria conta com pista de Cooper asfaltada 
com 550 m (com barras para ginástica), lago, lanchonete, espaço para teatro a céu aberto (com 
palco e camarim), 2 playgrounds, pequenas ilhas com fonte, três quadras poliesportivas (dentre 
elas uma coberta), equipamentos mecânicos para ginástica, cancha de bocha, área para guardar 
bicicletas, telefones públicos, sanitários com duchas, enfermaria e sala para médicos. 

Localizado em uma área pública de 9.765 metros², o Parque Santa Maria teve um papel 
importante na reurbanização do local. As principais atividades existentes no parque são: aulas de 
futsal para menores de idade, orientador físico para praticantes de caminhadas e ginástica para 
adultos.  

Período de Funcionamento: Segundas, Sábados, Domingos e feriados (06h30m às 19h) e Terça a 
Sexta (06h30m às 21h). 

 

Cidade das Crianças 



 

 

Endereço: Alameda Conde de Porto Alegre, 840 – Bairro Santa Maria. CEP: 09461-000. 

Contatos: 4233-7908 

Descrição (Serviços / Equipamentos): O parque tem uma área de 15 mil metros² arborizados 
principalmente por eucaliptos. Além de uma variedade de brinquedos, conta com quiosques, 
lanchonete e banheiros. 

 

Período de Funcionamento: de Segunda a Sexta, das 8h às 18h. 

Local Adaptado. 

 

Parque José Agostinho Leal 

Endereço: Avenida Tietê, s/nº – Bairro Nova Gerty. 

Contatos: 11.4221-1177 

Descrição (Serviços / Equipamentos): Instalado em uma área de 5 mil m², o Parque recebeu 
tratamento paisagístico, com árvores frutíferas plantadas em canteiros, dois quiosques, bancos de 
descanso, sanitários, mesas de xadrez, playground com mini-pista de atletismo, balanço, 
escorregador e gangorra.  

Período de Funcionamento: segunda a domingo, das 6h às 18h 

 

Parque Catarina Scarparo D’Agostini 

Endereço: Rua Ângelo Aparecido Radim, 90 – Bairro São José. CEP: 09570-420. 

Descrição (Serviços / Equipamentos): Com aproximadamente 11 mil metros², o Parque Catarina 
Scarparo D’Agostini, antigo aeromodelismo, é ligado ao Chico Mendes por um túnel. Possui 
minipista de Cooper, espelho d’água com palco para espetáculos, camarins, dois banheiros, 
vestiários e ponte pênsil. 

Período de Funcionamento: segunda a domingo, das 6h às 22h. 

 



 

 

 

 

 

HOSPEDAGEM 

 

Hotel Capriccio 

Endereço: Rua Santo Antônio, 210 – Bairro Santo Antônio 

Contatos: 4224-5095 / hotelcapriccio@terra.com.br / www.hotelcapriccio.com.br 

 

Hotel Podium  

Endereço: Rua Santo Antônio, 339 – Bairro Santo Antônio 

Contatos: 4229-4307 / reservas@hotelpodium.com.br / www.hotelpodium.com.br 

 

Hotel Calamares 

Endereço: Avenida Goiás, 3084 – Bairro Barcelona 

Contatos: 4224-1257 /rose@calamareshotel.com.br / www.calamareshotel.com.br 

 

Hotel Imperial  

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 191 – Bairro Santo Antônio 

Contatos: 4224-3311 / 4221-2231 / reservas@hotelimperialinn.com.br 

 

Hotel Mercure 

Endereço: Rua Alegre, 440 – Bairro Barcelona 



 

 

Contatos: 4228-9000 / h5628-re@accor.com.br / 
http://www.accorhotels.com.br/mercure/hotel_main.aspx?h=193 

 

Hotel Acácia 

Endereço: Rua Serafim Constantino,140 - Centro 

Contatos: 4224-1155 / acácia@hotelacacia.com.br / www.hotelacacia.com.br  

 

 

RESTAURANTES 

 

Restaurante Grand Kin Kon 

Endereço e localização: Rua Tiradentes, 147 

Contatos: (11) 4229-9299 

 

Otacar Restaurante 

Endereço e localização: Rua Visconde de Inhaúma, 255 - Bairro Oswaldo Cruz. 

Contatos: (11) 4231-3854 

 

Arroz, Feijão e Cia 

Endereço e localização: Av. Tiradentes, 169;  

Contatos: (11) 4221-7651 

 

Cantinho d’Itália 

Endereço e localização: Rua Perrella, 358 - Bairro Fundação. 

mailto:h5628-re@accor.com.br
mailto:acácia@hotelacacia.com.br


 

 

Contatos: (11) 4229-1425 

 

China House São Caetano 

Endereço e localização: Rua Amazonas, 1212 - Bairro Oswaldo Cruz; 

Contatos: (11) 4225-1900 

 

Nakato Restaurante Japonês 

Endereço e localização: Rua Marechal Deodoro, 658;  

Contatos: 4221-9660 

 

O Pirata 

Endereço e localização: Av. Pres. Kennedy, 1175;  

Contatos: (11) 4228-1014 

 

 

Restaurante Paralelo 19 

Endereço e localização: Rua Carlos de Campos, 107;  

Contatos: 42265737 

 

Famiglia Rossi 

Endereço e localização: Rua Herculano de Freitas, 323 - Fundação;  

Contatos: 4224-4135 

 



 

 

Restaurante Nostra Cittá 

Endereço e localização: Rua Santa Catarina, 254 

Contatos: (11) 4226-5861 

 

Restaurante e Chopperia Franz 

Endereço e localização: Rua Piauí, 926; 

Contatos: (11) 4224-4353 

 

Do Carmo Adega e Restaurante 

Endereço e localização: Av. Goiás, 236;  

Contatos:  (11) 4227-1811 

 

Tentemaki Japanese House 

Endereço e localização: Av. Goiás, 436; 

Contatos: 4221-6117 

 

Don Pepe Di Napoli 

Endereço e localização: Rua Alegre, 440; 

Contatos: (11) 4227-5994 / Site: www.donpepedinapoli.com.br 

 

Galeteria e Pizzaria Puleiro 

Endereço e localização: Av Goiás, 585;  

Contatos: 4221-4748 / E-mail: puleiro@ig.com.br / Site: www.puleiro.com.br 



 

 

 

Empório Guaxupé 

Endereço e localização: Rua General Osório, 415, Santa Paula 

Contatos: 4226-4049 

Site: www.emporioguaxupe.com.br 

 

Restaurante Di Neto’s 

Endereço e localização: Av. Goiás, 677; 

Contatos: (11) 4228-3200 

 

Forneria Itália D.O.C.G. 

Endereço e localização: Rua São Paulo, 1712, Santa Paula. 

Contatos: (11) 2629-3629 

Site: www.forneriaitalia.com.br 

 

Kasato Sushi 

Endereço: Rua Maranhão, 426, Santo Antônio. 

Contatos: 4221-3459 / www.kasatosushi.com.br 

 

Ragazzo São Caetano 

Endereço e localização: Av. Goiás, 1180; 

Contatos: (11) 4224-6143 

E-mail: sobradinhobar@uol.com.br / Site: www.ragazzofastfood.com.br 



 

 

 

Empório São Caetano 

Endereço e localização: Av. Goiás. 1868; 

Contatos: (11) 2988-7846 

E-mail: rosi_jacon@hotmail.com 

 

Galeteria São Caetano 

Endereço e localização: Av. Goiás, 1074;  

Antônio 

Contatos: (11) 4229-1419 

 

Belgo Restaurante 

Endereço e localização: Av. Senador Roberto Simonsen, 621;  

Contatos: 

Telefone: (11) 4229-4382 

E-mail: belgorestaurante@hotmail.com 

 

Restaurante 7 Mares 

Endereço e localização: Estrada das Lágrimas, 1816. 

Contatos: (11) 4238-4622 / Site: www.restaurante7mares.com.br 

E-mail: falecom@restaurante7mares.com.br 

 

A Chama 



 

 

Endereço e localização: Rua General Osório, 405, Santa Paula. 

Contatos: (11) 4224-2877 / 4228-1802 

Site: www.restauranteachamamexicana.com.br 

 

Ponto da Traíra 

Endereço e localização: Avenida Goiás, 3010, bairro Barcelona. 

Contatos: (11) 4227-4050 / 4226-6306 / Site: www.pontodatraira.com.br 

 

Ghula Gulah 

Endereço e localização: Rua Nilo Peçanha, 25, Santa Paula. 

Contatos: (11) 4224-4106 / Site: www.ghulagulah.com.br 

 

Laporte´s 

Endereço e localização: Rua Rio Grande do Sul, 404, Santa Paula. 

Contatos: (11) 4226-7607 

 

Di Passione Ristorante 

Endereço e localização: Rua Sergipe, 20, Santa Paula. 

Contatos: (11) 4226-3039 / 7268 

 

Spazio Giardino 

Endereço e localização: Rua Piauí, 692, Santo Antônio. 

Contatos: (11) 4224-3500 



 

 

 

A Tarantella 

Endereço e localização: Rua João Pessoa, 179, centro. 

Contatos: (11) 4224-2505 

 

Habib’s São Caetano 

Nome da Rede/Holding: Habib’s 

Endereço e localização: Avenida Goiás, 1150; 

Contatos: (11) 4221-9898 

Site: www.habibs.com.br 

 

Endereço: Estrada das Lágrimas, n° 1986, Loja 15 - Jardim São Caetano. 

Contatos: (11) 3593-8772 

Site: www.habibs.com.br 

 

 

Padarias 

 

Padaria Ben Hur 

Endereço e localização: Rua Visconde de Inhauma, 673 – Vila Gerti.  

Contatos: (11) 4238-6100 

Site: www.benhuralimentos.com.br 

E-mail: benhur.matriz@uol.com.br 



 

 

 

Padaria Fundação 

Endereço e localização: Rua 28 de julho, 170 - Bairro Fundação.  

Contatos: (11) 4224-1922 

 

Portuense 

Endereço e localização: Rua Amazonas, 1352. 

Contatos: 4229-9156 

 

Monte Carlo 

Endereço e localização: Rua São Paulo, 1890, Santa Paula. 

Contatos: 4227-3664 / 3665 

 

Padaria Samara 

Endereço e localização: Alameda São Caetano, 2463, Santa Maria. 

Contatos: 4220-2433 / 6051 

 

Padaria Jardim São Caetano 

Endereço e localização: Estrada das Lágrimas, 1666, Jardim São Caetano. 

Contatos: 4238-9088 

 

Nova Brasília 

Endereço e localização: Rua Amazonas, 912, Santo Antônio. 



 

 

Contatos: 4224-2765 / www.padarianovabrasilia.com.br 

 

Lanchonetes 

 

Fifty Burger 

Endereço e localização: Rua Baraldi, 697; ao lado do Vitória Hall 

Contatos: (11) 4221-8850 

 

Bulldog Beer 

Endereço e localização: Avenida Goiás, 665, Santo Antônio. 

Contatos: (11) 4221-9966 

 

O Rei do Dog 

Endereço e localização: Av. Goiás, 593; 

Contatos: (11) 4221-6042 

 

Subway 

Razão Social / CNPJ: ESSEM 

Nome da Rede: Subway 

Endereço e localização: Av. Goiás, 1424;  

Contatos: (11) 3565-4404 

E-mail: subwayavgoias@terra.com.br 

Site: www.subway.com 



 

 

 

Haboud 

Endereço e localização: Rua Visconde de Inhaúma, 389, Oswaldo Cruz. 

Contatos: (11) 4238-7740 

 

Mc Donald´s 

Endereço e localização: Avenida do estado, 1700, Fundação. 

Contato: 4224-2258 

 

 DIADEMA 
 
1. ATRATIVOS  
 

1.1 Borboletário Tropical Conservacionista Laerte Brittes de Oliveira 
 

Endereço: Rua Ipitá, 193 - Jardim Inamar  
 
Tel: 11 4059-7600 
 
Horário de funcionamento: 9h ou 14h (necessita agendamento) Gratuito 
 
Em uma área com quase 200 m², incluindo um berçário de 10,80 m², o viveiro possui telas de 
proteção e tem em seu interior 4 espécies de borboletas e cerca de 30 espécies de plantas. 
 
A parte externa do borboletário conta com árvores de Pau-Brasil, Diadema e Embaúba, além da 
mata do Jardim Botânico do entorno, que contribuem para que as borboletas convivam no seu 
habitat natural. 
 
As borboletas desempenham um papel importante na manutenção dos ecossistemas, 
contribuindo para o aumento da biodiversidade devido sua interação com as plantas, 
polinizando e dispersando as sementes. Também indicam a qualidade do ambiente, pois 
não resistem a locais degradados e poluídos. 



 

 

 
 

    
 
 
 
 
 
1.2 Jardim Botânico de Diadema 

  
Endereço: Rua: Ipitá ,193 – Jd.Inamar 
 
Tel:  11  4059-7600 /  11  4059-7614 
 
Horário de visitação: 9h00 ou 14h (visita com duração aproximada de 1h30) Gratuito 
 
 Localizada em uma área com vegetação em estágio inicial de regeneração, destacam-se árvores 
de importância ambiental como Pau-Brasil, Paineira, Jacarandá, Palmito Juçara, Angico, Urucum e 
Jatobá. Conta ainda com espécies exóticas como Plátanos, Magnólia e diversas espécies de 
Palmeiras. 
  
Possui viveiro para o cultivo de cerca de 200 espécies de plantas para paisagismo entre arbóreas 
(porte alto), ornamentais (porte médio) e forração (porte pequeno). 
 
No seu interior podemos ainda encontrar a Casa dos Artrópodes, Orquidário, Centro de Referência 
Ambiental de Diadema (CRAD), Trilha das Águas e Trilha do Palmito. 
 
 
 
1.3 Parque Ecológico Fernando Vitor de Araújo (Eldorado) 

 
Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes,145 – Eldorado 



 

 

 
Tel:  11 4047-2032 
 
Horário de funcionamento: 5h às 22h (Gratuito) 
 
 O Parque formou-se pelo assoreamento de uma área que, até a década de 1970, era tomado pela 
Represa Billings, seu uso era restrito a campo de futebol, área para instalação de circos e parques 
de diversões. O terreno pertencia à Eletropaulo porque fazia parte da represa. 
 
 Em 1999, foi inaugurado o Parque Ecológico, que além de espaços para lazer e esporte, conta com 
trilhas e um Centro de Educação Ambiental. 
 
 
 
1.4  Parque Pousada dos Jesuítas 

 
Endereço: Rua Vitalina Caiaffa Esquível, 4071 – Centro 
 
Tel: 11 4071-2015 
 
Horário de funcionamento: 6h às 20h (aberto todos os dias) Gratuito 
 
Inicialmente recebeu o nome de Parque da Fonte e era a principal área de lazer da Vila Conceição. 
Após várias remodelações, em 1992 transformou-se no Parque do Jesuítas, nome alusivo aos 
padres que, segundo a tradição, no século XVIII, lá teriam erguido uma capela de taipa, uma casa e 
um cemitério nas proximidades da rua Manoel da Nóbrega.  
 
 

1.5  Igreja Matriz Imaculada Conceição 
 

Endereço: Praça da Matriz, s/ nº - Centro 
 
Contatos:  11 4051-1716 
 
Horário de funcionamento: 8h às 17h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (aos sábados)  
 
Site: www.igrejamatrizdiadema.com.br 
 
Nos primeiros 40 anos do século XX, a Vila Conceição, atual centro de Diadema, não tinha uma 
igreja. Nas proximidades da Rua Manoel da Nóbrega restavam apenas as ruínas da antiga capela 
construída no século XVIII. Em 1936, a Empresa Urbanista Vila Conceição doou à Mitra 

http://www.igrejamatrizdiadema.com.br/


 

 

Arquidiocesana a área para a construção de uma igreja para a comunidade local. A Igreja 
Imaculada Conceição foi inaugurada em 1941. Em 1962, foram iniciadas as obras para a 
construção de uma nova igreja, inaugurada 20 anos depois. As paredes da nova matriz ergueram-
se ao redor da antiga igreja. No salão paroquial anexo à igreja funcionou um cinema. 
Posteriormente, na década de 70, a prefeitura alugou o local para instalação do Teatro Escola 
Diadema, que desempenhou por muitos anos um papel relevante na vida cultural do município.  
 
 
 
1.6 Igreja Nossa Senhora dos Navegantes 

 
Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 144 – Eldorado  
 
Tel: 11 4043-5807 
 
Horário de funcionamento: 8h às 12h e das 13h às 17h (administração) 
 
A Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes foi inaugurada no dia 27 de dezembro de 1953. A 
Sociedade Amigos do Bairro do Eldorado teve papel ativo na arrecadação de fundos para a 
construção do templo. Com a criação da Represa Billings, o bairro Eldorado adquiriu certo 
movimento turístico e tornaram-se tradicionais as festas religiosas em louvor a Nossa Senhora dos 
Navegantes (primeiro domingo de fevereiro), que se iniciavam com uma procissão náutica.  
 
 
1.7 Centro Cultural Diadema / Museu de Arte Popular 

(MAP) / Espaço Cândido Portinari / Teatro Clara Nunes  
 

Endereço: Rua Graciosa, 300 – Centro 
 
Contatos:  11 4051-5408  
 
Horário de Funcionamento: 13h às 19h (segunda a sábado)  
 
O MAP é um espaço plural e de participação social, que acredita no multiculturalismo como 
convivência e diálogo, entre o tradicional e o erudito. O Museu de Arte Popular promove a 
interação com os moradores e a oportunidade de aproximar o artesão do público. 
 
O Teatro Clara Nunes possui 370 lugares, espaço para cadeirantes e elevador para deficientes 
físicos. Fica no saguão do Centro Cultural, onde é possível apreciar as exposições do Espaço 
Candido Portinari.  
 



 

 

O Espaço Candido Portinari é um espaço de Arte Popular e Negra em São Paulo. Conta com 
pinturas e esculturas de João Candido Silva e madeiras talhadas de Vicente de Paulo, membros da 
família Silva, significativo clã de artistas negros de São Paulo, de origem migrante do sul de Minas 
Gerais. 
 
 A exposição conta com imagens africanas; cenas do cotidiano; das festividades; da religiosidade 
afro e do catolicismo popular; do universo da dança e da musicalidade negra, como sambistas, 
capoeiristas. 
  
 
1.8 Centro de Memória e Casa da Música 

 
Endereço: Avenida Alda, 255 – Centro 
 
Tel: 11 4043-0700 
 
Horário de funcionamento: 8h às 17h (terça a sexta-feira) e das 9h às 15h (aos sábados) 
 
Site: www.diadema.sp.gov.br 
 
O Centro de Memória de Diadema é um espaço destinado à preservação da  documentação e 
memória social, constituído em 1993 com a finalidade de resguardar as múltiplas memórias da 
cidade, especialmente as que não têm mecanismos de preservação e se perdem com facilidade, 
como a memória das lutas populares.  
 
Tem ainda como finalidade, organizar referências sobre a história de Diadema, sendo suas 
principais linhas, as origens históricas da cidade e transformações ocorridas, suas lutas populares e 
manifestações culturais.  
 
 
 

Telefone Úteis de Diadema 

 

Prefeitura Municipal: 4057-7700 

Central de Atendimento: 4057-7413 (segunda a sexta-feira, das 8h às 18h) 

Conselho Tutelar: 4053-8005 (Centro) e 4059-0569 (Inamar) 

Policia Militar: 190 

Bombeiros: 4056-6274 

http://www.diadema.sp.gov.br/


 

 

Defesa Civil: 4057-7878 

Farmácia de Plantão: 136 

Delegacia de Defesa da Mulher: 4056-1086 

Disque Denúncia: 181 

 
 
Diadema 

 

Em 1958 foi empreendida uma intensa luta travada pela emancipação política e administrativa, 

que resultou em um plebiscito, no qual seus moradores votaram a favor da emancipação, 

separando-a do município de São Bernardo do Campo. O novo município foi instalado em 1959, 

pela Lei Estadual nº 5.285, e a instalação dos Poderes Executivo e Legislativo municipais deu-se em 

1960. Daí em diante, o município de Diadema já se diferenciava muito dos vários povoados 

dispersos existentes até a década anterior. Até os dias de hoje, Diadema tem delineado sua 

vocação industrial pela sua privilegiada localização geográfica próxima a centros fabris, a 

mercados consumidores e ao Porto de Santos, interligados por modernas rodovias.   

 

O Panorama Econômico de Diadema formou-se com a chegada das grandes indústrias 

automobilísticas ao ABC, marcando o início da história econômica de Diadema. Nos anos 50, a Via 

Anchieta tornou-se o grande eixo de localização deste setor industrial no Brasil. Instalou-se aí a 

Volkswagen, a Willys (mais tarde, Ford), a Mercedes Benz e a Scania.   

 

A urbanização de Diadema ocorria em conseqüência da expansão industrial de São Bernardo do 

Campo. A indústria automotiva abriu mercado para áreas complementares na cidade, como o 

setor de autopeças e de embalagens. A indústria logo transformou-se no ramo de mais intensa 

atividade econômica do município e, ainda hoje, permanece como setor de destaque em Diadema.   

 

A metalurgia e as indústrias de cosméticos e plásticos, atualmente, são os principais pólos 

econômicos da cidade. Ainda assim, apesar do predomínio do número de empregos no setor 



 

 

industrial, na última década houve uma pequena mudança no panorama econômico do município. 

De 1995 a 2000, ocorreu um crescimento nos setores de serviços e comércio e uma diminuição 

progressiva dos empregos ocupados na indústria. 

 

 

Aspectos Físicos e Geográficos  

Latitude: 23º41’10” - Longitude:  46º37’25”  

Altitude: 800 metros.  

Temperatura média anual: 25ºC - Clima: Tropical 

População: 386.039 habitantes (fonte: IBGE)  

Densidade demográfica: 12.574 hab./km²  

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 0,757 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita: R$ 25,9 mil IBGE 

Área Total: 30,7 km²  

Municípios Limítrofes: Santo André, São Paulo e São Bernardo do Campo. 

Fundação: 18 de fevereiro de 1959 

Gentílico: Diademense 

Prefeito: Lauro Michels Sobrinho (2013/2016)  

Vice: Silvana Guarnieri 

Email: prefeitura@diadema.sp.gov.br 

Endereço: Rua Almirante Barroso, 111 - Vila Santa Dirce - Diadema/SP, Cep: 09912-170  

Telefone: 11 4057-7885 

 



 

 

 

MAUÁ 

 
1. ATRATIVOS  

 
1.1 Parque Gruta de Santa Luzia / Gruta de Santa Luzia / Nascente do Rio 
Tamanduateí 
 
Endereço: Rua Luzia da Silva Itabaiana, 101 – Itapeva 
  
Tel: 11  4578-5711 
 
Horário de funcionamento: 7h às 17h (diariamente) 
Gratuito 
 
Unidade de Conservação (Parque Municipal) que agrega dois dos mais significativos atrativos do 
município: a gruta de Santa Luzia e a nascente do Rio Tamanduateí. O Parque possui 450 mil m² de 
área coberta quase totalmente por mata natural secundária em estágio de recuperação. 
 
A gruta de Santa Luzia é uma caverna natural onde nasce o Rio Tamanduateí, localizada numa das 
principais áreas de mananciais do Estado. 
 
 
 

 
 
1.2 Parque Municipal do Guapituba “Alfredo Klinkert Jr.” 
 
Endereço: Avenida Capitão João, 3220 - Jardim Guapituba. 
 
Tel: 11 4555- 2931  



 

 

 
Horário de funcionamento: 7h às 17h 
Gratuito 
  
Com área de 540 mil m², o Parque, que era uma antiga fazenda, foi inaugurado em 1995 e é 
composto por jardins, estradas e caminhos, pomares, pedreiras, represas e antigas moradias, hoje 
requalificadas como áreas administrativas, depósito e centro de recepção, além de biblioteca 
ambiental. 
 
  

     
 
 

1.3 ABC Orquidário 
 
Endereço: Estrada do Sapopemba - KM 36,5 – São Lúcido  
 
Tel:  11  4512-7500 
 
Site: www.orquidario4e.com.br 
 
Horário de funcionamento: 8h às 17h (segunda a sexta) e das 8h às 11h30 (aos sábados) 
 
O ABC Orquidário está localizado na divisa dos municípios de Mauá e Ribeirão Pires. A propriedade 
foi adquirida em 1908. Sua área ainda preserva um pouco da Mata Atlântica com algumas espécies 
de árvores nativas. 
 
Possui uma área de 5 mil m² de estufas para abrigar suas plantas. Uma estufa abriga as suas 
matrizes, outra com coletivos e as demais de mudas e plantas para crescimento. 
 
O orquidário conta um local para expor e vender suas plantas, além de uma grande área verde, 
onde os visitantes podem passear e admirar as plantas floridas.  
 

http://www.orquidario4e.com.br/


 

 

 

         
 
1.4 Igreja Matriz da Imaculada Conceição 
 
Endereço: Praça Monsenhor Alexandre Venâncio - Bairro Matriz  
 
Tel:  11 4555-4678  
 
Horário de funcionamento: 7h às 21h  
 
Em processo de tombamento municipal, tanto a Igreja quanto a imagem da Imaculada Conceição 
são orgulho para os moradores do bairro e do município. Teve seu altar restaurado e o piso 
ganhou revestimento de granito, mas mantém seus bancos de madeiras originais desde a 
fundação da igreja, porém restaurados. 
 
 

        
 
1.5 Museu Barão de Mauá 
 
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 276 - Vila Guarani  
 



 

 

Tel(s):  11 4519-6456 / 4519-4011 
 
Horário de funcionamento: 9h às 16h (segunda a sexta) e das 9h às 15h (aos sábados) 
Gratuito 
 
O Museu Barão de Mauá é considerado atualmente o principal responsável pela manutenção da 
memória e pela pesquisa histórica no município de Mauá. Possui um acervo de cerca de 10 mil 
itens que retratam, sobretudo, a História de Mauá e do ABC Paulista.  
 
Em suas instalações, realizam-se exposições periódicas referentes aos mais diversos temas. Cabe 
salientar que o museu faz parte do roteiro turístico oficial 
da cidade de Mauá. 
 
 
 
1.6 Capela da Juventude Operaria Cristã – JOC 
 
Endereço: Av Dom José Gaspar, 1374 - Vila Assis Brasil 
 
Tel:  11 2198-8300 
 
Horário de funcionamento: 24 horas (necessita autorização da administração da Santa Casa) 
 
A Capela fica localizada no interior da Santa Casa, com acesso pela ala neonatal. Apesar de não ser 
considerado um atrativo turístico, pode contemplar um roteiro histórico-cultural da cidade. 
 
 

            
 
1.7 Teatro Municipal Anselmo Haraldt Walendy (Teatro Municipal de Mauá) 
 
Endereço: Rua Gabriel Marques, 353 - Vila Noêmia 



 

 

 
Tel(s):  11 4555-0086 /   11 4513-8224 
  
Horário de funcionamento: 8h às 17h (segunda à sexta-feira – administração) 
 
O Teatro Municipal de Mauá foi inaugurado em 2001, para atender à necessidade da cidade por 
uma sala de espetáculos que abrigasse tanto a produção cultural local quanto as produções 
visitantes. 
 
Sendo um espaço público, a sua missão primeira é estar aberto permanentemente como um 
centro de referência e investigação artística da 
cidade.  
 
 

 
 
 
  

 

Telefones Úteis 

 

Prefeitura Municipal:  11 4512 7500 

 

Ouvidoria Prefeitura Mauá:  11 4518-8353 

 

Central de Atendimento:  11  4512-7654 / 11  4578-5222 / 11  4549-2320 

 

Guarda Civil Municipal:   11  4519-7526 

 

Delegacia da Mulher:   11  4514-1595 / 11  4514-1706 /  11  4514-1333 



 

 

 

Defesa Civil:   11  4519-7629 

 

Policia Militar: 190 

 

Procon:  11  4541-6980 

 

Delegacia de Polícia: 11 4514-1595/   11  4514-1706/  11  4514-1333 

 

Corpo de Bombeiros: 11  4555-1925 
  

 
 
Mauá 

As primeiras referências documentais específicas sobre o atual território de Mauá datam do início 

do século XVIII. Naquela época, a região que abrigava a área onde hoje se localiza Mauá recebera 

a denominação indígena de Cassaquera, cujo significado é "Cercados Velhos". Já a região vizinha, 

que ficava na parte alta do território em que se localizam Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, 

chamava-se Caguassu, cujo significado é "Mata Grande". 

A região de Cassaquera abrigava um povoamento bastante disperso, cuja existência estava 

diretamente relacionada ao caminho que ligava a então Vila de São Paulo ao litoral e que, 

atravessando o território, passava nas vizinhanças do atual leito ferroviário, às margens do rio 

Tamanduateí. Com o tempo, a localidade tornou-se passagem obrigatória para os povoados de 

Pilar e São Bernardo. O povoado de Pilar desenvolveu-se ao redor da Capela de Nossa Senhora do 

Pilar, construída em 1714, no atual Pilar Velho - Ribeirão Pires. Esse povoado também estava à 

beira de outro caminho que conduzia para a Vila de Mogi das Cruzes através dos campos de 

Taiaçupeba e Guaió. 

Em 1856 foi aprovado o decreto que permitiu a formação de uma companhia para a construção da 

estrada de ferro Santos/Jundiaí e concedeu ao Barão de Mauá, juntamente com o Marquês de 

Monte Alegre e o Conselheiro José Antonio Pimenta Bueno (que viria a ser o Marquês de São 

Vicente) o direito de construir e explorar a ferrovia por 90 anos. 

Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos primeiros idealizadores da construção de 

ferrovias que ligassem São Paulo ao litoral ou, por exemplo, ao Rio de Janeiro, foi a captação de 

recursos para a empreitada. Por isso, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, obteve do 

Imperador D. Pedro II autorização para buscar recursos fora do país. Valendo-se de seu prestígio 

social, o Barão de Mauá conseguiu que boa parte das ações fosse subscrita por pessoas de seu 



 

 

círculo de relações. Conseguiu também que os governos do Império e da Província de São Paulo 

oferecessem as garantias exigidas pelos banqueiros ingleses para o empréstimo de capital. 

A participação do Barão de Mauá na fase de construção da ferrovia foi também intensa, fato 

ilustrado pela frequência com que sua presença era exigida durante as obras. Foi por essa razão, 

aliás, que ele adquiriu, em 1862, uma fazenda localizada no atual município de Mauá. Tal fazenda 

pertencia ao Capitão João e possuía uma casa grande na qual o Barão teria morado e hoje abriga a 

Casa da Cultura e Museu Barão de Mauá. A construção da ferrovia, que começou no porto de 

Santos e seguiu em direção a São Paulo, foi iniciada em maio de 1860.  

A São Paulo Railway Company, organizada em Londres, foi formada para construir a estrada de 

ferro que ligaria Santos a Jundiaí. A inauguração da estrada de ferro em 16 de fevereiro de 1867 

melhorou significativamente o transporte de produtos agrícolas do interior para o Porto de 

Santos, em especial o café produzido na Província de São Paulo, impulsionando o desenvolvimento 

local. 

O crescimento da então chamada Vila do Pilar motivou a Superintendência da São Paulo Railway 

Company a instalar uma estação da ferrovia na localidade. Em 1883 foi inaugurada a então 

Estação do Pilar, toda construída em madeira, que viria a representar importante papel no 

processo de industrialização do futuro município. Em 1926 a Estação do Pilar passou a chamar-se 

Estação Mauá. 

Desde sua fundação, a Vila do Pilar pertencia a São Bernardo (freguesia de 1812 a 1889 e 

município a partir de então). Contudo, pela proximidade e pela facilidade de acesso via ferrovia, a 

localidade ao redor da Estação São Bernardo (mais tarde Santo André) sempre exerceu maior 

influência sobre Pilar, sobretudo nos aspectos econômicos, comerciais e administrativos. 

Em 1938, Mauá foi de fato integrada ao município de Santo André. Em 1943, tanto no então 

Distrito de Mauá, quanto nos demais distritos de andreenses (Ribeirão Pires, São Bernardo e 

Paranapiacaba), já se falava do desejo de emancipação. O plebiscito que permitiu a população 

optar pela autonomia do distrito ocorreu em 22/11/1953. 

Formação Administrativa 

Distrito criado com a denominação de Mauá, pelo Decreto-lei Estadual n.º 6.780, de 18-10- 1934, 

subordinado ao município de São Bernardo. Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e de 

31-XII-1937, o distrito de Mauá figura no município São Bernardo. Pelo Decreto-lei Estadual n.º 

9.775, de 30-11-1938, a sede foi transferida do município de São Bernardo para Santo André, 

conservando o município esta denominação. 

No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Mauá figura no município de 

Santo André (ex-São Bernardo). (Of. N.º. 1/895, de 24-VIII-1943), pelo DEE de São Paulo dirigido ao 



 

 

Secribge, prot. (SG 4611). Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Mauá 

permanece no município de Santo André. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Mauá, pela Lei Estadual n.º 2.456, de 30-

11-1953, desmembrado do município de Santo André. Sede no antigo distrito de Mauá. 

Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1955. Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, 

o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 

2009. 

Fonte: Mauá (SP). Prefeitura. 2014. Disponível em: http://www.maua.sp.gov.br. Acesso em: jan. 

2014. 

 

 

Aspectos Físicos e Geográficos  

Latitude: - Longitude:  

Altitude: ---- metros.  

Temperatura média anual: 20ºC - Clima: Subtotal 

População: 417.064 habitantes (fonte: IBGE)  

Densidade demográfica: hab./km²  

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 0,766 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita: R$ 18.124,58 IBGE 

Área Total: 61,8 km²  

Municípios Limítrofes: Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Santo André. 

Fundação: 01 de janeiro de 1954. 

Gentílico: Mauaense 

Prefeito: Donisete Pereira Braga (2013/2016)  



 

 

Vice: Helcio Silva 

Email: prefeito@maua.sp.gov.br 

Endereço: Av. João Ramalho, 205 - 2° andar – Vila Noêmia – CEP.: 09371-520.  

Telefone: 11 4512-7500 

 

RIBEIRÃO PIRES 
 

SECRETÁRIO 

CASSIANO FILHO 

 

DIRETOR DE TURISMO 

MARCELO LIOCHI 

 

COORDENADOR DE TURISMO 

VITOR BERNARDO VITIELLO 

 

ASSESSORA ESPECIAL DE GABINETE 

MARILA NUNES SIMÕES 
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES 

APRESENTAÇÃO 

 

Localizada a 40 Km de São Paulo, tem sua águas e territórios protegidos pela Lei de 

Proteção de Mananciais, o que propicia a convivência harmoniosa de sua vida urbana com a 

exuberante Mata Atlântica. Atrativos como pesqueiro, chácaras, mirantes, parques, centros 

hípicos, igrejas, feira de artesanato e os mais diversos eventos que ocorrem durante todo o ano, 

fazem de Ribeirão Pires uma excelente opção para pessoas de todas as idades. 

A edificação mais antiga é a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, tombada pelo CONDEPHAAT, 

está localizada no morro do Pilar Velho. Construída por escravos em taipa de pilão, é um valioso 

exemplar arquitetônico do século XVIII. 

As atividades de Esporte e aventura são frequentes na cidade e para os apreciadores da 

vida noturna Ribeirão Pires oferece diversas opções, destacando-se os bares do centro da cidade.    

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

PERFIL MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES 

 

ANIVERSÁRIO 19 DE MARÇO 

SANTO PADROEIRO SÃO JOSÉ 

PREFEITO SAULO BENEVIDES 

PRESIDENTE DA CÂMARA EDSON SAVIETTO 

 

HISTÓRIA DO MUNICÍPIO 

 

O território ocupado hoje pelo município de Ribeirão Pires é citado especificamente nos 

documentos a partir do século XVII. No entanto, não apareceu nesta época nenhum indício de 

formação urbana, apenas rural e esparsa. Remanescente desse período existe a capela do Pilar. 

Somente a partir do último quarto do século XIX a cidade de Ribeirão Pires vai se constituir como 

tal, sobretudo quando a região, denominada hoje Grande ABC, passa a ser estruturada como 

subúrbio de São Paulo, fornecendo produtos agrícolas, tijolos, pedras, lenhas, carvão, etc. para 

suprir as necessidades da metrópole que crescia, impulsionada pelo vertiginoso desenvolvimento 

da economia cafeeira. 

Atendendo a essas mesmas necessidades são implantados: a ferrovia, ligando Santos à 

Jundiaí, com o objetivo de escoar o café, que vinha do interior paulista para o Porto de Santos e 

núcleos coloniais nos arredores paulistanos, visando o povoamento e o abastecimento da 

metrópole. 



 

 

É a partir da construção da São Paulo Railway, inaugurada em 1867, com parada em 

Ribeirão Pires em 1887, que se dá, efetivamente, a formação de Ribeirão Pires. A cidade 

permanece com característica de subúrbio rural até a década de 50, quando as indústrias já 

haviam sido implantadas em outras cidades da região, promovendo uma nova estruturação do 

espaço metropolitano, agora como subúrbio industrial. No entanto, as grandes áreas desocupadas 

permanecem como reserva de valor, prontas para se integrarem a essa nova função, que seria 

facilitada com o estabelecimento de um poder local. Assim, Ribeirão Pires, até então distrito de 

Santo André, dele se desmembra em 1953, passando no ano seguinte a município independente, 

cuja instalação se dá em 1955 com a posse do prefeito e vereadores.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASPECTOS FÍSICO-TERRITORIAL, E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO 

 

 

Ano de Criação 1953 – Lei Estadual nº 2.456 de 30. 12. 

1953 Feriado Municipal 19 de Março 

Área do Município 107 Km² 

Limites Santo André, Mauá, Rio Grande da Serra e 

Suzano 

Altitude Máxima: 1043 metros  Mínima: 747 metros 

Geomorfologia Planalto Atlântico, situado nos contrafortes 

da serra do mar, nos limites da serra de 

Paranapiacaba. 

Geologia Área de terrenos cristalinos da Era Pré 

Cambriana, com 

Pré-domínio de xistos, filitos, migmatitos e 

granitos. 
Geotecnia Material apresenta-se normalmente em 

solos de 

Alteração  de rocha, e pequena cobertura 

de solo superficial ( Inferior a 2 metros ). 

Vegetação e Clima A vegetação constituinte é de Floresta 

Tropical, mais notadamente a Mata 

Atlântica. O clima que caracteriza é o 

Tropical de altitude.   
Temperatura Máxima: 32°     Mínima: 05°   Média: 16° 

Hidrografia Território dividido em três sub bacias 
hidrográficas: Billings ( principal afluente é o 
Rio Ribeirão Pires) 

População 115.195 Habitantes ( 2005) 

 Distância da Capital 33 Km – Rodoviária         47 Km - Ferroviária 

 

 

ASPECTOS AMBIENTAIS E ATRATIVOS NATURAIS 



 

 

 

 

REPRESA BILLINGS 

 

 

 O reservatório chamado Alto da Serra, foi aprovado em 1925, onde as águas do Rio Tietê 
foram represadas e desviadas para a geração de energia de uma usina hidroelétrica localizada no 
litoral de São Paulo. Em 1949, o reservatório foi renomeado de Billings, em homenagem ao 
engenheiro que fez o projeto para a empresa canadense a São Paulo Trainway, Light and Power 
Company Ltda. A fim de aumentar à capacidade geradora da usina hidroelétrica na década de 50, a 
empresa desviou o curso natural dos rios Pinheiro, Tietê e Tamanduateí, contaminando o 
reservatório com dejetos domésticos e indústrias não tratados. Em 1992, o bombeamento do canal 
do rio Pinheiros para a Represa foi suspenso definitivamente, aplicando o artigo 46 da legislação 
ambiental em vigor. Atualmente, o braço do Rio Grande, que banha parte da área do Parque 
Municipal tem sua qualidade de água comprometida, visto a contaminação por coliformes fecais e 
também metais pesados, bem como problemas com assoreamento e biomagnificação.  

 A Bacia Hidrográfica da Billings está dividida em 11 sub-regiões, os principais formadores 
são: Rio Grande, Ribeirão Pires, Rio Pequeno, Rio Pedra Branca, Rio Taquacetuba, Ribeirão Boraré, 
Ribeirão Cocaia, Ribeirão Guacuri, Córrego Grota Funda e Córrego Alvarenga, ocupa um território 
de 582,8 km², sendo 7 Km² em nosso município, ao longo da Rodovia Índio Tibiriça.  

 

 MATA ATLÂNTICA 

 

  

 O avanço das cidades, a expansão agropecuária e a extração de madeira, liquidaram com 
92% da imensa Mata Atlântica, restando dela apenas 8% de fragmentos isolados que registram 
altos índices de biodiversidade. Desses 8% da Mata Atlântica, 5% ainda constituí mata primária, ou 
seja, sem nenhuma intervenção. Ainda assim constitui a Floresta Tropical mais ameaçada de 
extinção no mundo. 

 Essas ilhas de Mata Atlântica se encontram ao longo da costa brasileira e Ribeirão Pires 
possui 30 Km² de cobertura vegetal de sucessão secundária, ou seja, que já sofreu algum tipo de 



 

 

intervenção.  

 É possível encontrar na região várias espécies da flora da Mata Atlântica, como a 
Samambaia-açu (umas das primeiras espécies vegetais), Ipê roxo e o Ipê amarelo (madeiras 
consideradas nobres), Manacá da Serra, Figueiras, Embaúbas, entre outros. Entre os animais 
característicos desta região temos pacas, capivaras, tatus, gatos-do-mato, saguis, jaguatirica etc. 
Entre répteis destacam-se as jararacas e entre anfíbios um tipo raro de rã, a Rã Touro. 

 Mas a beleza e a diversidade ficam por conta do enorme número de pássaros, tais como: 
passarinho – bandeirinha, pica-pau de cabeça vermelha, pica-pau de crista amarela, tucanos, 
martim-pescador, irerê, quero-quero, tiê-fogo, garça azul, garças brancas, coruja-buraqueira etc. 

 

HOSPEDAGEM 

 

 O Hotel Estância Pilar está localizado na Estrada de Sapopemba Km44, 1.100, na cidade de 

Ribeirão Pires, no Estado de São Paulo. Foi idealizado por Narciso Lage nos anos sessenta; sua 

construção teve inicio em 1964, junto com a construção do balneário. Estas obras foram 

abandonadas e somente o Hotel teve sua construção finalizada e sua inauguração em 1988.  

 

Estrada de Sapopemba, 1100-X, Km3, Ribeirão Pires/SP 

Tel: (11) 4828-7000 

www.hotelpilar.com.br 

 

 

ATRATIVOS TURÍSTICOS 

 

 

PEDRA DO ELEFANTE 

 



 

 

Acesso: Rua Miro Atilho Peduzi, R.Malvina Tavares (2 km de terra). O acesso é possível até parte do 
caminho de carro ou ônibus de turismo (dependendo do modelo), porém os últimos 500 metros 
devem ser feitos a pé, no entanto o caminho existente é extremamente úmido, devido a presença 
de densa cobertura vegetal, que deixa o terreno escorregadio. No entanto, por se tratar de um 
ponto turístico de extrema beleza, o acesso também pode ser feito através de jeep, o que torna o 
passeio ainda mais emociante. 

 A Pedra do Elefante é de formação granítica, O granito é uma rocha ígnea, de grão 
grosseiro (porfiróide), composta essencialmente por quartzo e feldspato potássico, tendo como 
minerais acessórios freqüentes, biotita, moscovita ou anfíbolas. O granito é uma rocha utilizada 
como pedra ornamental e na construção.  

   

 Localiza-se a 10 km do centro da cidade, no Bairro da 4ª Divisão, ao final da Rua Malvina 
Tavares, no topo de um morro a uma altitude de 977,7 metros, cercada de exuberante vegetação 
constituinte da Mata Atlântica.  Seu nome se deve à sua conformidade que faz lembrar o animal.  

 Seu domínio sobre terrenos adjacentes permite que, em dias claros, se transforme num 
excelente mirante e de seu topo sejam avistados enormes áreas verdes além de vários municípios 
vizinhos como Poá, Suzano, Itaquaquecetuba e a zona Leste de São Paulo. Também dela é fácil 
avistar como ocorreu a concentração urbana do município. 

 

PARQUE MUNICIPAL MILTON MARINHO DE MORAES 

 

Endereço: Marjor Cardim, nº3100, Estância Noblesse. 

 

 Criado em 1975, o antigo Camping Municipal de Ribeirão Pires tinha como alvo a atração 
de turistas interessados em acampamento e pesca, em sua grande maioria, famílias. Após fechar 
por falta de recursos financeiros, o local permaneceu desativado por 15 anos. Após reforma, sob 
Lei Municipal nº 4.757, transformou-se no Parque Milton Marinho de Moraes, cuja inauguração 
deu-se em 08 de novembro de 1998. 

 O Parque tem área aproximada de 13 ha, distribuídos entre áreas de lazer, playground, 
quadras de futebol, lanchonete, banheiros, galpão para palestras e recreação, quiosques, 
churrasqueiras, portaria, rua de acesso, CRA (Centro de Referência Ambiental), trilha da “ Biquinha 
“, fragmento de mata nativa característica de Floresta Atlântica e pequenos reflorestamentos com 
espécies de Casuarinas e de Eucaliptus, margeadas pelas águas do Braço do Rio Grande, que 
pertence á Represa Billings. 



 

 

 Milton Marinho de Moraes 

 

 Nascido em Chechéu PE, em 8 de novembro de 1930, Milton Marinho de Moraes era filho 
de José Rodrigues de Moraes. Mudou-se para Santo André em 1955 e para Ribeirão Pires em 1961. 

 Formou-se em Farmácia e Direito, foi oficial de justiça em Ribeirão Pires, lecionou Direito 
do Trabalho e presidiu a Guarda Mirim de Ribeirão Pires até a data do seu falecimento, ocorrido 
em 22 de outubro de 1982.  

 

PARQUE MUNICIPAL PÉROLA DA SERRA  

 

 

Endereço: Rua Diamantino de Oliveira, 220, Vila Pastoril 

  

 Em 1945 José Gomes Fernandes iniciou a construção de uma casa em propriedade 
recentemente adquirida no Jardim Pastoril, acesso através da atual avenida Francisco Monteiro, 
começava a nascer a Chácara Preferida, futura Chácara Pérola da Serra, que levou quatro anos para 
ficar pronta. Foi projetado jardim, gruta. À época José Gomes Fernandes tinha pouco mais de 30 
anos. 

 O caramanchão foi construído por um artista Italiano, o único no Brasil, totalmente feito de 
concreto, com aparência de madeira das mais diversas, reproduzindo até mesmo a cor exata. 

 A residência tem estilo colonial mexicano, com varanda coberta por samambaias e flores. 
O interior da casa é bem arejada no verão, e para o inverno possui na sala uma lareira. 

Todo o abastecimento da propriedade é diretamente da água da nascente que é escoada através 
de um túnel, de 100 metros de comprimento, que sai desta nascente até a residência. O túnel é 
alto podendo-se, atravessá-lo a pé. Apesar de ter sido construído após a Segunda Guerra Mundial, 
José Gomes Fernandes, garantiu que o túnel não foi idealizado por receio de novas guerras. 

 Em 1986 a prefeitura desapropria a Chácara Preferida e em 27 de março a Prefeitura 
entrega oficialmente o Parque Municipal Pérola da Serra. 

 



 

 

MIRANTE SANTO ANTÔNIO 

 

 

Endereço: R. Bela Vista, 190, Jd. Mirante  

 

 Em 13 de junho de 1919 é inaugurada a Capela de Santo Antônio no alto de um morro 
central, propriedade da família Oliva que muitos anos foi cartão postal de Ribeirão Pires. 

 A capela foi construída pelos carregadores da estrada de ferro a pedido de Laura Duarte, 
esposa do Chefe da Estação e em cumprimento de uma promessa feita quando de um acidente 
sofrido pelo filho, manobrista da ferrovia. 

 Os carregadores frequentavam a Capela de Santo Antônio, e anos depois, 
desentendimentos com os proprietários das terras fizeram com que em 1945 os moradores 
construíssem outra capela em um outro morro onde se tem uma vista panorâmica da cidade, 
possuindo 807,2 metros de altitude. Deste ponto avistamos a Represa Billings e o centro da cidade.  

 Ribeirão Pires passava a ter em dois morros centrais, duas capelas dedicadas ao mesmo 
Santo Antônio. A capela de Santo Antônio mais antiga seria demolida no início dos anos 70. A 
última missa nessa capelinha foi celebrada em 11 de junho de 1972. 

 

Santo Antônio de Pádua 

 Também conhecido como Santo Antônio de Lisboa, nascido no ano de 1195 em Lisboa, 
com o nome de Fernando de Bulhões y Taveira de Azevedo. È contemporâneo de outro grande 
santo, São Francisco de Assis. 

 Em 1231, seu sermão alcançou o ápice da intensidade, mesmo ano que o santo foi 
acometido de uma doença inesperada, e ele veio a falecer em Arcella, no dia 13 de junho, aos 36 
anos de idade. 

Santo Antônio foi canonizado em 30 de maio de 1232, o povo costuma invocá-lo para encontrar 
objetos perdidos e auxiliar moças solteiras a encontrar noivos. 

 

MIRANTE SÃO JOSÉ 



 

 

 

Endereço: Rua Joaquim Moreno, 52, Jd. Panorama  

 

 Mirante localizado a 801,4 m de altitude que possibilita uma vista de 180º da cidade. O 
Mirante leva o nome do Padroeiro da cidade, São José, que conta com uma imagem em concreto, 
em louvor ao Santo. 

 Em Ribeirão Pires pode se contemplar as três faces do São José. A primeira, a face 
paternal, como é universalmente representado, com o menino Jesus nos braços. A segunda de um 
São José retirante, fugindo para o Egito para salvar o seu filho Jesus da perseguição do Rei 
Herodes, assim como está retratado no altar da Igreja Matriz. E a terceira face, São José firme e 
resoluto, com um grande cajado em uma de suas mãos (símbolo de proteção de um bom pastor e 
condutor) e com a outra mão erguida para o céu. Podemos relatar que é a única no mundo, pois só 
aqui, assim foi construída, no pedestal que segura a imagem, existem figuras em alto relevo dos 
bandeirantes, índios, além de São José com a Virgem Maria e o menino Jesus. Esculpida pelo 
artista da cidade Gildo Zampol, foi inaugurada em 15 de maio de 1976. 

 

Gildo Zampol 

  

 Nasceu em Ribeirão Pires, em 21 de maio de 1911, cursou o Liceu de Artes e Ofícios de São 
Paulo, tornando-se professor e escultor. Atuou junto aos atelieres dos professores Eugênio Pratti e 
Armando Zago, além de ter desenvolvido trabalhos junto ao escultor Hélio De Giusti. Faleceu em 
1995, com 84 anos, tendo deixado centenas de obras. 

 

IGREJA MATRIZ SÃO JOSÉ 

 

 

Endereço: Rua Dr. Jorge Tibiriçá, 02, Centro Alto 

 

 Por volta do ano de 1.887, uma das 40 famílias de colonos italianos que aqui haviam se 



 

 

radicado, decidiram construir uma capela onde pudessem se reunir e praticar a sua religião. 

 A fim de dar assistência religiosa a essas famílias, vinha de São Paulo, dentro de suas 
possibilidades, um sacerdote Jesuíta, para celebrar os cultos religiosos, batizar as crianças, 
oficializar casamentos e rezar as santas Missas. 

 Por volta do ano de 1.893, já com a capela coberta, decidiram os membros daquelas 
famílias, escolherem o santo protetor para a nova capela. E um movimento unindo essas 40 
famílias, decidiram, por consenso, escolher como padroeiro, São José, o santo protetor das 
famílias. 

 Com o aumento da população, foi conseguido junto às autoridades religiosas de São Paulo, 
a criação da Paróquia de São José de Ribeirão Pires. A primeira missa foi celebrada pelo Arcebispo 
de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo em 1° de Janeiro de 1.912. 

 De 1.912 à 2.003, passaram pela Paróquia cerca de 20 vigários, sendo o que mais tempo 
ficou (aproximadamente 13 anos), o saudoso Padre Marcos Simoni. 

 

IGREJA NOSSA SENHORA DO PILAR 

 

 

Acesso: Av. Santa Clara, s/n, Bairro Santa Clara 

 

 Pelos costumes religiosos católicos europeus, uma capela deveria situar-se no local mais 
elevado da região, por isso foi escolhido o alto de uma colina, para a sua construção, de onde 
poderia se avistar ao longe. Acredita-se que a Capela de Nossa Senhora do Pilar tenha sido erguida 
em 1714 pelo Capitão Mor Antônio Corrêa de Lemos, seguindo estes conceitos, e segundo a Cúria 
Metropolitana, neste ano a igreja já estava construída e foi abençoada pelo Frei Pacífico no dia 25 
de Março, porém não existem documentos que comprovem a veracidade destas informações. 

Construção simples; constitui-se de um galpão central para a realização de cultos e duas cazullas 
frontais, sendo que uma ainda hoje é utilizada como sacristia, prevalecendo sempre a simplicidade 
tanto interna como externamente. Alguns afirmam terem sido utilizadas mão de obra escrava em 
sua construção, fato contestado por outros estudiosos. Porém o que se pode afirmar com certeza, 
é que a mesma possui paredes em taipa de pilão, com 40cm de espessura, tendo sido utilizado em 
sua construção materiais como o granito, rocha em abundância na região. As telhas eram feitas de 
argila e talvez confeccionadas nas coxas dos escravos e a cal foi utilizado para pintura. Em 1809 foi 
adicionado á construção uma torre feita de alvenaria de pedra. 



 

 

 Seguindo os costumes católicos, a Capela foi também usada como cemitério para o 
sepultamento de moradores da região. Supõem-se que, o primeiro tenha sido o da esposa do 
Capitão Antônio Corrêa Lemos em 1724 e posteriormente o dele em 1739. Aos fundos da Capela 
foi determinado um espaço que serviria como cemitério para a região. Entre os sepultados 
estavam indígenas amistosos, negros, moradores e trabalhadores da região. 

 Devido a morte do Capitão Mor e a grande distância entre um vilarejo e outro, a Capela 
permaneceu abandonada por alguns anos, mesmo sob os cuidados de Francisco Corrêa de Lemos, 
seu filho. 

 Por volta do ano de 1888, quando se inicia a imigração italiana, ocorreu a retomada da 
Capela que passa a ser Matriz, juntamente com a preservação atenciosa do cemitério o qual foi 
desativado pela Prefeitura do Município em 1965. 

 Por se tratar de um patrimônio histórico, a Capela foi tombada pelo CONDEPHAAT em 
1975 juntamente com o processo de revitalização da mesma. Além da Capela, cerca de 45.000 m 
quadrados de terreno coberto pela vegetação também são considerados área de preservação. A 
igreja é um valioso e importante exemplar arquitetônico do século XVIII. 

 

 

Festa de Nossa Senhora do Pilar 

 

 A festa em homenagem a Nossa Senhora do Pilar é a mais tradicional do município e 
originou-se da promessa de um morador de Santo André, Sr. José Obeda de realizar romarias 
periódicas á primeira igreja que encontrasse em louvor a Nossa Senhora do Pilar. 

 Assim, o devoto ao conhecer em 1936 a Capela em Ribeirão Pires dá início a uma 
peregrinação que acabaria por resultar na festa de hoje.  

 A festa conta com programação profano-religiosa, envolvendo os atos de fé como missa e 
procissão, atingindo seu ponto alto no dia 1º de Maio, quando é realizada uma missa campal e a 
procissão. 

 Já os atos profanos, se desenvolvem através de apresentações de grupos populares locais e 
da região, grupos musicais locais, recreação infantil e shows ao ar livre com artistas populares 
ligados a música popular brasileira. Ainda completam a parte profana da festa cinquenta barracas 
de artesanato e produtos industrializados, além de comidas e bebidas variadas e um parque de 
diversão. 

 



 

 

JARDIM ORIENTAL 

 

Endereço: Rua Miguel Prisco, 288, Centro 

 

 Localizado a poucos passos do centro comercial da cidade, junto ao estacionamento da 
Prefeitura Municipal, este belo e calmo lugar é um marco da presencia da colônia japonesa em 
nosso município.  

 

VILA DO DOCE 

 

Endereço: Rua Boa Vista, s/n, Centro 

 

 Inaugurada em 19/01/2008, passou a ser mais uma opção de lazer para a população da 
Estância Turística de Ribeirão Pires e região. Os quiosques, incluindo alimentação e artesanato, 
também são atrativos para turistas e movimentam a economia da cidade. Segundo o presidente, 
na época, da ACIARP - Associação Comercial Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires, Nonô Nardelli, 
os quiosques criam oportunidade. “Foram gerados mais de 200 empregos. Além disso, são mais 
comércios ampliando a economia da cidade”, explicou Nardelli. O custo da obra - R$ 400 mil - foi 
coberto pelo DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, órgão estadual 
que financia projetos com potencial turístico. 

Funcionamento: De domingo à quinta-feira das 10h às 22h. Sextas-feiras e sábados das 10h às 24h. 

 

CONHEÇA  AS LOJAS DA VILA DO DOCE: 

 

VILA RETRÔ - LOJAS 01 E 05 

Lanches Prensados, Massas, Bar e Shows ao vivo. 

4823-6677  

ATELIER DO SORVETE - LOJA 02 



 

 

Sorvetes de massa com coberturas diversas. 

4828-1660 

 

TATA BATATA - LOJA 03 

Batatas recheadas com sabores como carnes, queijos, molhos e coberturas especiais. 

4823-7294 

 

 

OBENTO DO JAPA - LOJA 04 

Comida Japonesa. 

4824-0313  

TOCA DO AÇAÍ - LOJA 06 

Além do tradicional açaí, lanches naturais, saladas frescas acompanhando grelhados, salgados 

assados, saladas de frutas, vitaminas com cereais, sucos e refrescos energéticos. 

4828-2039  

BARRACA DA TEREZA - LOJA 07 

Bolos em pedaços ou inteiros, doces diversos, salgados assados, sorvetes de fabricação própria, 

café e cappuccino.  

4828-2635  

CREPE WAY - LOJA 08 

Crepes doces e salgados com variedade de sabores. Também com delivery. 

4828-3536  

CHOPERIA HAVANA - LOJA 09 

Porções. 

4828-2040  

 

MR. MIX - LOJA 11 



 

 

São mais de 40 sabores de milk shake com inúmeras combinações, além de donuts. 

4827-6056  

TABACARIA HAVANA - LOJA 12 

Produtos como cachimbos e charutos importados e nacionais, cigarros, fumos, bebidas, isqueiros e 

pedras, licores e outros tipos de bebidas, além de água, sucos, energéticos e refrigerantes. 

4828-2040  

RESTAURANTE HAVANA - LOJAS 13, 14 E 15 

Restaurante por quilo. 

4828-2040  

PASTEL BERTIOGA - LOJAS 16 E 17 

55 tipos de pastel, sendo 44 salgados e 11 doces, em dois tamanhos (20 e 30 centímetros), sucos 

naturais, chopp, refrigerantes e o tradicional caldo de cana. A loja atenderá toda a cidade com o 

sistema Delivery. 

4823-3884  

ÁGUA NA BOCA - LOJA 18 

Lanches quentes, como calabresa à vinagrete, x-salada, americano, churrasco, hot-dog e hot-

frango, entre outros, sucos naturais, refrigerantes e água. 

4823-8007 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 

Endereço: Rua Capitão José Galo, s/n, Centro 

 

A São Paulo Railway foi a primeira estrada de ferro construída em solo paulista, entre 1862 
e 1867, por investidores ingleses. Em 1946, com o final da concessão governamental, passou a 
pertencer a União sob o nome de E. F. Santos – Jundiaí (EFSJ). O nome é usado até hoje, embora 
nos anos 70 tenha passado a pertencer à REFESA, e, em 1997, tenha sido entregue a 
concessionária MRS, que hoje a controla. A estação de Ribeirão Pires foi inaugurada em 01 de 
março de 1885 

 

 

RESTAURANTES / LANCHONETES 

 

Canoa Quebrada 

Rua Miguel Prisco, 240, centro 

(11) 4827-6745 

Tio Gê 

 Rua Miguel Prisco, 162, centro 

(11) 4828-6243 

Vialle Fortuna 

 Avenida Fortuna, 19, centro 

4828-1668 

 



 

 

Dom Luca 

 Avenida Fortuna, 327 - centro 

(11) 4824-6218 

Naru Sushi 

Av Fortuna , 30 - centro  

(11) 4824-0362 

Castelo Azul 

Rua Padre Marcos Simoni, 76, centro 

(11) 4824-4211 

Monte Castelo 

 Rua Euclides da Cunha, 142, centro 

(11) 4827-8405 

Big Burguer 

Rua Do comércio, 33, centro 

(11) 4823-6571 

Restaurante Coqueiro 

Rua Miguel Prisco, 96, centro 

(11) 4823-6698 

Eiras 

Rua Euclides da Cunha, nº. 91, centro 

(11) 4828-1176. 



 

 

Rancho do Arthur 

Rod. Indio Tibiriça, 2661, Ouro Fino 

(11) 4827-0674 

Taga 

Rod. Sp-031 - Índio Tibiriçá , 2231 , Pouso Alegre 

(11) 4827-0051   

Santo Sabor 

R. FELIPE SABAG ,175 , centro 

(11) 4825-7913 

Portal 127 

R. do Comércio , 127 , Centro 

(11) 4828-4697 

Nostro Beco 

Rua Do Comércio,58, centro 

(11) 4825-8925 

Nipon 

Rua Sttela Bruna Cecchi Nardelli , 167, Centro   

(11) 4828-3715 

Bar do Vado 

Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 235, Vila Sueli 

(11) 4823-3386 



 

 

Mané dos Caldos 

Rua Felipe sabag, 75, centro 

(11) 4825-1870 

Forney 

Endereço: Rua José D'abreu Paulino 6, Bocaina 

(11) 4828-4746 

Braseiro da Estância 

Rua Felipe Sabbag , 164 , Centro 

(11) 4823-8135 

Consulado da Carne 

Rua Miguel Prisco, 222, centro 

(11) 4828-5871 

Damasco 

Rua Miguel Prisco, 625, centro 

(11) 4824-6927  

Araki 

Rua Doutor Felicio Laurito, 24, centro 

(11) 4828-1917 

Buteco Brasileiro 

Rua Felipe Sabbag, 33-A, Centro 

(11) 4828-2396 



 

 

Transval 

R. Cidade Santos, 11, centro 

(11) 4825-8496 

Lanchonete São Lucas 

Rua Renato Andreoli, Jardim Itacolomy 

(11) 4825-0424 

Priscila Sucos e Lanches 

Rua do Comércio, 152, Centro 

(11) 4828-5422 

Rancho Parada da Pamonha 

 Rod. Indio Tibiriça, 2015, Ouro Fino 

(11) 4827-0235 

Consulado das Massas 

Rua Francisco Monteiro, 800, centro 

(11) 4825-7769 

ENTRETENIMENTO 

  

Castelo de Robson Miguel – Rua do Castelo, 310 – 4º Divisão 

Tel: 4824-7670 / 4823-0378 

www.robsonmiguel.com.br 

 

http://www.robsonmiguel.com.br/


 

 

Centro Hípico Amarelinho – Rua Miro Atilio Peduzzi, 945 – 4° Divisão 

Tel: 4829-3313 

www.amarelinho.com.br 

 

Rainbow Falls Complexo de Lazer – Rua Eduardo V. Nardelli, 900 – Ouro Fino 

Tel: 4827-0275 

www.rainbowfalls.com.br 

 

Tahiti Náutica Clube – Avenida Palmira, 450 – Bairro Palmira 

Tel: 4828-3545 

www.tahiticlub.com.br 

 

 

Mundo Encantado Pilar – Estrada do Sapopemba, 1300 – 4º Divisão 

Tel: 4824-4079 

www.pilarpark.com  

 

Ribeirão Pires Futebol Clube – Avenida Brasil, 330 – Centro 

Tel: 4828-1500 

www.rpfc.com.br 

 

http://www.amarelinho.com.br/
http://www.rainbowfalls.com.br/
http://www.tahiticlub.com.br/
http://www.rpfc.com.br/


 

 

 

CHÁCARAS E SÍTIOS 

 

TURISMO RURAL 

 

A Organização Mundial do Turismo estimou que pelo menos 3% de todos os turistas do 
mundo orientam suas viagens para o universo rural, sendo uma das atividades potenciais das 
próximas décadas. Com crescimento anual de aproximadamente 6% responde a uma nova 
tendência global, onde o turista não mais deseja ser um mero expectador de sua viagem, mas sim, 
o protagonista, que efetivamente vivencia a cultura e a experiência nos novos destinos visitados 
No Brasil, as pesquisas detectam um percentual muito maior de crescimento, tanto no número de 
empreendimentos quanto ao de consumidores, e também prevê que o número de produtos 
ofertados aos turistas aumentará notadamente nos próximos anos.  

Ribeirão Pires possui inúmeros atrativos voltados para o turismo rural incluindo chácaras, sítios e 
pesqueiros. Com isso foi criado a ADETTUR (Associação dos Empreendedores do Turismo, Turismo 
Rural e Similares do Bairro de Ouro Fino Paulista, e da Estância Turística do Município de Ribeirão 
Pires e Adjacências).  

Contato: (11) 99986-4867 / (11) 4828-98461) 

 9 9986-486site: www.adettur.com.br 

Sítio São Conrado – Estrada da Sandália, 650 – 4º Divisão 

Tel: 4827 – 9102 

www.sitiosaoconrado.com.br 

 

Recanto do Pilar – Estrada do Sapopemba, 1500 – 4º Divisão 

Tel: 4828-3843 

www.recantodopilar.com.br 

 

http://www.sitiosaoconrado.com.br/
http://www.recantodopilar.com.br/


 

 

Rancho dos Sonhos – Rua Egídio Del Couto, 100 – 4º Divisão 

Tel: 4827-9381 

 

Chácara Chiclete – Rua Ana Lacevita Amaral, 475 – Jardim Valentina  

Tel: 4828-1756 

www.chacarachiclete.com.br 

 

Sítio Nardelli – Rua Eduardo Valeriano Nardelli, 722 – Ouro Fino  

Tel: 4827-0089 

www.sitionardelli.com.br.com.br 

 

Família Bueno -   Rua Eduardo Valeriano Nardelli, 1407 – Ouro Fino 

Tel: 4822-2209 

www.familiabueno.com.br 

 

Portal dos Sonhos – Avenida Marginal, 220 – Bairro Jardim Luzitano 

Tel: 4825-9093 

www.sitioportaldossonhos.com.br 

 

Chácara Nossa Senhora  Aparecida – Estrada do Soma, 01 – Barro Branco 

Tel: 4828-1428 

http://www.chacarachiclete.com.br/
http://www.sitionardelli.com.br.com.br/
http://www.familiabueno.com.br/
http://www.sitioportaldossonhos.com.br/


 

 

 

Chácara Santo Antônio – Avenida Vereador Rubens Maziero, 525 – Ouro Fino 

Tel: 4827-0186 

www.chacarastoantonio.com.br 

 

Chácara Jardim – Rua das Laranjeiras, 193 – 4º Divisão 

Tel: 4828-1282 

www.chacarajardim.com.br 

 

Chácara Primavera – Rua Monte Pascoal, 1150 

Tel: 4825-9592 

www.chacaraprimavera.site.br.com 

 

Chácara Rosa Com Pimenta – Av. João Batista de Campos, 143, Jd. Rancho Alegre 

Tel: 4822-2052 

 

CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

ANIVERSÁRIO DA CIDADE: 19 de março. 

Durante todo o mês tem atrações culturais, city tours, eventos esportivos, atos religiosos. Dia 19 

de março é comemorado o aniversário da cidade e do padroeiro São José, neste dia é realizado a 

Missa no Mirante São José e desfile cívico. 

http://www.chacarastoantonio.com.br/
http://www.chacarajardim.com.br/
http://www.chacaraprimavera.site.br.com/


 

 

 

PAIXÃO DE CRISTO: Abril 

Evento religioso que reúne cerca de 17 mil pessoas. Apresentações musicais e teatrais são 

destaque no evento.  

 

FESTA DE NOSSA SENHORA DO PILAR: 1° de maio. 

Acontece na última semana de abril ou primeira semana de maio, tendo o dia 1° de maio dia do 

trabalhador e da Padroeira da festa. A festa tem caracter popular e religioso, realiza-se  missas, 

procissões e shows variados.  

FESTA DE SANTO ANTÔNIO: Junho. 

Realizada no final de semana que antecede o dia de Santo Antônio, a festa é de caráter religioso. 

Tem como atrações quermesse, missas, procissões e shows regionais e apresentações locais. 

 

FESTIVAL DO CHOCOLATE: Julho/Agosto 

Evento realizado aos finais de semana, que oferece gastronomia de inverno, chocolates e 

artesanato. A festa possui atrações para todas as idades, como recreação infantil, parque de 

diversões, e uma programação variada de shows.   

 

FESTA DO MIGRANTE: Agosto 

Festa realizada pela Igreja Matriz de São José, com o objetivo de divulgar e difundir as diversas 

culturas existentes na cidade, com comidas típicas de regiões e países, oferece ainda diversos 

shows e apresentações características, missas e procissões. 

 

FESTIVAL DO CAMBUCI: Data móvel 

Resgate do cultivo e consumo do cambuci, fruta nativa da Mata Atlântica, como estratégia de 



 

 

conservação das matas e geração de renda para os produtores da região da Serra do Mar Paulista.  

 

FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA: 12 de outubro 

Festa em homenagem a padroeira de Ouro Fino Paulista, distrito de Ribeirão Pires, com missas, 

procissões,e quermesse e shows regionais. 

 

CONSCIÊNCIA NEGRA: 20 de novembro 

 

FESTAS NATALINAS: Dezembro 

 

TELEFONES ÚTEIS 

 

Polícia Militar 

Avenida Valdirio Prisco, 245, Centro – Ribeirão Pires 

(11) 4828-1166 

 

Guarda Civil 

Rua João Domingues de Oliveira, 320 – Centro 

(11) 4825-2318 

 

Prefeitura: (11) 4828-9800 

 



 

 

Turismo: (11) 4828-9846 

 

Cultura: (11) 4828-2028 

 

Defesa Civil: (11) 4825-1830 

 

Bombeiro: (11) 4828-3244 - 193 

 

SAMU: 192 

 

Rodoviária: (11) 4825-4554 

 

CPTM: (11) 4823-2710 

 

Pontos de Taxi: Centro Alto (11) 4828-1690, Centro Baixo (11) 4828-1518 

 

site: www.ribeiraopires.sp.gov.br 

 

 



 

 

 

RIO GRANDE DA SERRA 

 

Informações de Rio Grande da Serra para Guia Turístico Regional  
 
Aspectos Físicos e Geográficos 

  
Latitude: 23º44'39"   
Longitude: 46º23'54"  
Altitude: 780 metros.  
Temperatura Média Anual: 18ºC  
Clima: Subtropical  
Média de Índice Pluviométrico Anual: 1.400 mm  
População: 43 974 habitantes (fonte: IBGE 2010)  
Densidade Demográfica: 1 202,15 hab./km²  
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 0,764 6  
Produto Interno Bruto (PIB): R$ 351 817,070 mil IBGE/2008[7] 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita: R$ 8 536,14 IBGE/2008[7]  

Área Total: 36, 341 km²  
Municípios Limítrofes: Ribeirão Pires; Suzano e Santo André.  
Fundação: 3 de maio de 1964  
Gentílico: rio grandense da serra / serrano  
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira – “Maranhão” (2013 2016)  
Vice – Prefeito (a): Marilza Aparecida de Oliveira Silva  
E-mail: prefeitura@riograndedaserra.sp.gov.br  
Endereço: Avenida Dom Pedro I, 10 – Centro – CEP 09450-000.  
Telefone: 11 4820-8010 / 4820-8200 ] 
 
 
BREVE HISTÓRICO 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_da_Serra#cite_note-IBGE_PIB-7
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_da_Serra#cite_note-IBGE_PIB-7


 

 

A história de Rio Grande da Serra teve sua origem em 26 de maio de 1560, quando 
houve a divisão de terras nos campos de Jeribatiba, que também era conhecida como Caaguaçu 
ou Caguassu, após Martin Afonso de Souza doar a Brás Cubas (seu criado pessoal e um de seus 
principais colaboradores), uma sesmaria, que era a concessão de terras no Brasil pelo governo 
português com o objetivo de desenvolver a atividade rural, onde hoje é a cidade de Santos. Essa 
sesmaria foi-lhe dada em carta de doação por Ana Pimentel (esposa de Martin Afonso de Souza) e 
incluía as terras de Jeribatiba.  

Devido às primeiras povoações nas vilas de Mogi e Piratininga no início do século XVII, 
viu-se necessário o fornecimento de sal vindo dos portos de Santos e São Vicente. Os tropeiros 
que realizavam o transporte do sal, feito em lombos de burros, fundaram um povoado no 
chamado Caminho de Zanzalá, às margens do Rio Grande. 

O Caminho de Zanzalá era o preferido dos tropeiros para realizarem suas paradas, já 
que nele encontravam boa pastagem e ainda, segurança contra o ataque de animais ferozes e 
indígenas. O local foi à terceira aldeia construída pelos jesuítas, depois que chegaram ao litoral 
paulista. 

Por volta de 1640, a vila de Jeribatiba passou a ser denominada Rio Grande pelo 
Marquês de Alegretti. 

Inicialmente, o município de Rio Grande pertencia a São Bernardo do Campo, e 
depois a Ribeirão Pires. Em 1964, o município alcançou sua emancipação político-administrativa 
de Ribeirão Pires, quando foi acrescido o “Serra”, por estar próxima a Serra do Mar, passando, 
portanto para o nome atual de Rio Grande da Serra.  

Rio Grande da Serra está inserido em área 100% de proteção aos mananciais e Mata 
Atlântica que é formada predominantemente de floresta e capoeira e possui potencial de 
crescimento na área de Turismo em diversos segmentos (Ecoturismo, Turismo de Aventura, 
Turismo de Base Comunitária, Turismo Rural, entre outros) com suas matas e várzeas 
consideradas muito bem preservadas, com alguns animais e pássaros silvestres, e oferece aos 
munícipes e visitantes caminhadas pela mata, rapel, escalada, entre outros atrativos. Além disso, 
oferece um clima muito agradável, perfeito para tomar uma bebida quente na presença da neblina 
ou no frio intenso do inverno. É um município agradável para aqueles que nele vivem e 
convidativo para aqueles que o visitam.  

 
 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE HOSPEDAGEM 
 
 

Pousada Recanto dos Amigos 
 
Desde 1991, a Pousada Recanto dos Amigos localiza-se próximo ao trevo de Rio 

Grande, ao lado do posto de gasolina. Possui 16 quartos equipados com TV e ventilador. A área 
social apresenta uma lanchonete, estacionamento e sala de TV. Não há local para eventos, 
adaptação para deficientes físicos e área de recreação. 



 

 

E-mail: pousadarecantodosamigos@yahoo.com.br 
Endereço: Rua Ana Leite Figueiredo, 25 – Vila Lavínia. 
Telefone: 11 4820-1638 / 97455-5118 

 
Secret Garden Motel  

 
Possui 21 quartos com um leito cada. 

Site: www.secretgardenmotel.com.br 
Endereço: Rua Bernardino de Campos, 20 – Parque do Governador. 
Telefone: 11 4821-1264 

 
 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS 
 
 

Restaurantes  
 
 

Restaurante Rio Grande 
 
Em funcionamento desde 1997, o estabelecimento serve comida brasileira (paulista e 

mineira), lanches e bebidas. Os tipos de serviços são buffet e fast food.  
Horário de Funcionamento: de Segunda à Sábado das 11h00min às 17h30min 
Endereço: Rua José Maria Figueiredo, 76 – Centro. 
Telefone: 11 4820-2764 

 
 

Restaurante Sergius  
 
Localizado na região central de Rio Grande da Serra, 50m do Supermercado Serrano, 

com comércios em seus arredores. 
O estabelecimento apresenta música ao vivo, acesso principal adaptado a deficientes 

físicos (rampa) e estacionamento. Em funcionamento desde 1989, o restaurante oferece comida 
brasileira (buffet, por quilo, fast food). Tem capacidade para 70 pessoas sentadas.  
Horário de Funcionamento: de Segunda à Sábado das 11h00min às 15h00min 
Endereço: Rua Pedro Braciali, 79 – Centro. 
Telefone: 11 4820-2088 

 
Restaurante e Pizzaria Renna 

 
O estabelecimento possui música ambiente. Oferece comida brasileira (paulista e 

http://www.secretgardenmotel.com.br/


 

 

baiana) e italiana. O serviço é do tipo “Prato Feito”. O restaurante conta também com pizzaria e 
não é adaptado a deficientes físicos. Tem capacidade para 50 pessoas sentadas.  
Horário de Funcionamento: de Segunda à Sábado das 11h00min às 15h00min (Restaurante) e de 
Terça a Domingo das 18h00min às 23h00min (Pizzaria) 
Endereço: Rua Venâncio Orsini, 72 – Centro. 
Telefone: 11 4821-2775 

 
Restaurante Kzebre.com  

 
O estabelecimento oferece comida caseira, em regime Self–Service, conta com vários 

tipos de salgados, lanche, porções e bebidas. 
Horário de funcionamento: de Segunda a Sexta das 07h00min às 17h00min e Sábado e Domingo 
das 07h00min às 22h00min. Aceita cartões de crédito e débito, Visa, Mastercard e Amex. 
Endereço: Rua Prefeito Carlos José Carlson, 247 – Centro. 
Telefone: 11 4820-1380 

 
Restaurante e Lanchonete Loriato  

 
A lanchonete oferece salgados, bebidas (incluindo alcoolicas), e comida caseira no 

serviço Self-Service, com cardápios tradicionais e pratos especiais em cada dia da semana.  
Horário de Funcionamento: de Segunda a Sábado das 07h00min às 20h00min 
Endereço: Rua Prefeito Carlos José Carlson, 200 - Centro.  
Telefone: 11 4821-4225 / 96020-7075 (OI) / 94129-9957 (VIVO) 
 
Pizzarias 
 
Pizzaria di Família  

 
O estabelecimento oferece comida italiana, especificamente pizzas doces e salgadas.  

Horário de Funcionamento: de Terça a Domingo, das 17h30min às 23h00min. Aceita os cartões.  
Endereço: Avenida Santa Tereza, 409 – Santa Tereza. 
Telefone: 11 4820-3832 / 4821-1549 

 
 

Pizzaria Mais Mais 
  
Serve somente pizzas e faz entrega em domicílio. 

Horário de funcionamento: de Terça a Domingo, das 17h00min às 23h30min. Aceita os cartões de 
Visa e Redecard (Master Card, Rede Shop, Maestro e Dinners Clube). 
Endereço: Rua José Maria de Figueiredo, 07 – Centro.  
Telefone: 11 4821-2850 / 11 97572-9422 



 

 

 
 

Pizzaria Vapt Vupt 
 
Serve pizzas salgadas e doces, faz entrega em domicílio. 

Horário de funcionamento: de Terça a Domingo, das 17h00min às 23h30min. Aceita os cartões de 
Visa e Redecard (Master Card, Rede Shop, Maestro e Dinners Clube). 
Endereço: Rua José Maria de Figueiredo, 540 – Centro.  
Telefone: 11 4820-1337 / 11 4821-2682 

 
Pizzaria e Esfihas Farol 

 
Possui o serviço delivery. 

Horário de funcionamento: de Domingo a Domingo, das 18h00min às 23h00min.  
Endereço: Praça Getúlio Vargas, 234 – Vila Figueiredo. 
Telefone: 11 4821-5420 / 4821-2211 / 97170-5052 

 
Pizzaria Bella Duda 

 
Possui pizzas pequena, média e grande, doces e salgadas.  

Horário de funcionamento: de Terça a Quinta das 17h30min às 23h00min e de Sexta a Domingo 
das 17h30min às 23h30min.  
Endereço: Rua Bandeirantes, 106 – Vila Arnoud.  
Telefone: 11 4821-4079 / 4821-2641 

 
 

Pastelarias  
 

Pastelaria e Chopperia do Bijú 
 
Pastelaria e chopperia, conta com música ambiente, serve pastéis salgados (sendo 

simples, semi-especiais e especiais), pastéis doces, porções e bebidas.  
Horário de funcionamento: de Terça a Domingo, das 10h00min às 22h00min.  
Endereço: Av. Jean Lieutaud, 135 – Santa Tereza.  
Telefone: 11 97305-6411 

 
Pastel da Villa 

 
Serve pastéis salgados simples e especiais, lanches no prato, panquecas, salgados, 

porções e pratos expressos.  
Horário de funcionamento: de Terça à Sábado das 12h00min às 23h00min.  



 

 

Endereço: Rua Joaquim Lopes, 68 – Vila Lopes. 
Telefone: 11 4821-4448 

 
 

Bares / Lanchonetes / Cafeterias  
 

Cafeteria Cravo e Canela 
 
Em pleno clima frio e aconchegante de Rio Grande da Serra, a Cravo e Canela é 

conhecida pelo chocolate quente e o “choconhaque”, a cafeteria também serve chopp em tulipa 
ou na torre, muito pedido pelos clientes no verão. Para comer, as porções são variadas: camarão, 
calabresa, azeitona, queijo, batatas fritas, mandioca e polenta. Os pratos grelhados são ótimas 
opções para quem deseja fazer um almoço saudável e saboroso. Apesar de não ter 
estacionamento, o local onde a cafeteria se encontra é calmo e o cliente consegue estacionar o 
carro na rua sem complicações. Aceita cartões. 
Horário de funcionamento: de Segunda à Sexta, das 07h30min às 20h00min / Sábado das 
08h00min às 18h00min.  
Endereço: Av. Dom Pedro I, 165 – Centro.  
Telefone: 11 4821-4724. 

 
Lanchonete São João 

 
A lanchonete serve comida brasileira, especificamente paulista. Conta com cervejaria, 

sanduicheria e snack bar.  
Horário de Funcionamento: de Segunda a Segunda das 04h00min às 00h00min 
Endereço: Rua Prefeito Carlos José Carlson, 68 - Em frente à Estação Ferroviária – Centro.  
Telefone: 11 4820-2704 

 
Cantinho do Lanche 

 
A lanchonete oferece lanches, salgados, doces: mousses e bolos confeitados, bebidas 

(não alcoolicas).  
Horário de Funcionamento: de Segunda a Sexta das 09h30min às 17h00min 
Endereço: Av. Dom Pedro, I – 576 – Centro. 
Telefone: 11 99635-3690  

 
Delícias da Nete 

 
A lanchonete oferece salgados e doces como mousses, tortas e bolos confeitados, 

bebidas (não alcoolicas).  
Horário de Funcionamento: de Segunda a Sábado das 10h00min às 18h30min 



 

 

Endereço: Rua José Maria de Figueiredo, 310 – Centro.  
Telefone: 11 99836-9870 

 
Foca na Fofoca  

 
O estabelecimento oferece doces, salgados, lanches, porções, pizzas, sorvetes 

(inclusive de Cambuci), bebidas em geral. Acomoda aproximadamente 35 pessoas.  
Horário de Funcionamento: de Terça a Domingo das 10h00min às 19h00min 
Endereço: Rua José Maria de Figueiredo, 714 – Centro.  
Telefone: 11 4821-2433 

 
Sabor da Serra  

 
A lanchonete oferece lanches, caldos e bebidas. 

Horário de Funcionamento: de Segunda a Sábado das 07h30min às 20h00min. 
Endereço: Rua Dom Pedro I, 499 – Centro.  
Telefone: 11 4821-2859 

 
 

Sorveteria 
 

Sorvetes Q Mel  
 
Oferece vários sabores de sorvetes, inclusive de Cambuci, sendo em picolés e de 

massa, por atacado, varejo e self-service.  
Horário de Funcionamento: de Segunda a Sábado das 09h00min às 19h30min. Domingos e 
Feriados das 09h00min às 16h00min. 
Endereço: Rua São João, 08 – Santa Tereza.  
Telefone: 11 4820-1140 

 
 

Mercados e Mercearias 
 

Supermercado Serrano 
Horário de Funcionamento: de Segunda das 09h00min às 19h00min / Terça a Sábado das 
08h00min às 20h00min  
Endereço: Rua do Progresso, 51 – Centro.  
Telefone: 11 4820-4512 

 
Mercado Ishihara  
Horário de Funcionamento: de Segunda a Sábado das 08h00min às 18h30min 



 

 

Endereço: Rua Agostinho Cardoso, 97 - Centro.   
Telefone: 11 4820-1005 

 
Mercado e Hortifruti Golden  
Horário de Funcionamento: de Segunda a Sábado das 07h00min às 20h00min e Domingo das 
07h00min às 14h00min 
Endereço: Av. Jean Lieutaud, 104 – Santa Tereza.   
Telefone: 11 4821-1533 

 
 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE AGÊNCIA DE TURISMO  
 

Agências de Viagem  
 

MAC Travel Turismo  
 
Comercializa pacotes de viagens nacional e internacional, cruzeiros, passagens 

rodoviárias e aéreas.  
E-mail: contato@actravelturismo.com.br 
Site:  www. actravelturismo.com.br 
Horário de Funcionamento: de Segunda a Sexta das 09h00min às 18h00min e Sábado das 
09h00min às 15h00min 
Endereço: Av. Dom Pedro I, 649/651 – Centro.  
Telefone: 11 4821-1788  

 
 

ATRATIVOS HISTÓRICOS 
 
 

Estação Ferroviária  
 
Inaugurada em 15 de fevereiro de 1867, a Estação Ferroviária de Rio Grande da Serra 

foi a segunda a ser construída no Estado de São Paulo. Ao seu lado, em 1887, foi erguido um 
armazém com telhas provenientes da França. O armazém da estação, no início do século XX, servia 
de palco para os melhores bailes carnavalescos da região.  

É tombada pelo CONDEPHAAT e é ícone do berço ferroviário do município, a estação 
tem grande relevância turística, sendo alvo de projetos importantes como futuro atrativo turístico 
da cidade, marca historicamente o início do crescimento e desenvolvimento do município.  

Localizada no centro da cidade, até hoje, a estação preserva a arquitetura inglesa e 
funciona como um dos principais meios de transporte de acesso ao município.  
Endereço: Rua da Estação, s/nº, Centro – Localiza-se próxima à Capela de São Sebastião e à Pista 



 

 

de Skate Sandro Dias “Mineirinho”.  
Telefone: 11 4820-1051  

 
 
Capela de São Sebastião  

 
Erguida em 1611 por tropeiros que traziam sal de Santos para o Planalto. Era o 

primeiro local de parada dos tropeiros. Em uma das paradas um tropeiro veio a falecer e no local 
do sepultamento foi construída uma orada à qual deram o nome de Santa Cruz e, posteriormente 
São Sebastião.  

É conhecida como Capela de São Sebastião por conter uma imagem de São Sebastião 
que foi esculpida em 1906 por um peregrino desconhecido que após ser acolhido pela família 
Pandolfi, partiu deixando a imagem do santo padroeiro como forma de gratidão. Na década de 
1970 foi tida pelo CONDEPHAAT como patrimônio histórico e atualmente encontra-se restaurada.  

É uma das mais antigas capelas do Grande ABC. Constitui-se de uma obra simples, de 
características jesuíticas, em pedra assentada com barro e encamisamento de tijolos, em técnica 
chamada de taipa de mão, telhado em duas águas, coberta por telhas “capa – canal” e o seu teto 
em madeira. É o marco zero da cidade e está ao lado da Igreja Matriz.  
Horário de Funcionamento: Terça a Sábado, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 
18h00min.  
Endereço: Largo da Matriz, 40 – Centro.  
Telefone: 11 4820-1247  

 
Igreja Nossa Senhora das Graças  

 
Foi erguida em 1949 pela Prefeitura Municipal de São Paulo em parceria com a 

comunidade local. As imagens que adornam a igreja foram esculpidas pelos próprios moradores, 
com pedra maciça retirada da Pedreira.  

No dia 27 de novembro de cada ano é realizada a tradicional festa da padroeira.  
Muitos fiéis, como pagamento de promessas, sobem de joelho os mais de 100 

degraus da escadaria da Igreja Nossa Senhora das Graças, em função disso a igreja se tornou um 
ícone do catolicismo regional.  

Ocorre uma missa no primeiro domingo de cada mês, e no restante do tempo, a igreja 
permanece fechada. Para realizar visitas fora deste horário de celebrações religiosas, é necessário 
agendar com o responsável. Além das missas, são realizadas na igreja as seguintes atividades: 
catequese, grupo de oração e encontro de jovens.  

A Igreja é mantida pela Paróquia de São Sebastião (centro). Localizada próxima à 
Pedreira de Rio Grande da Serra, há aproximadamente 3 km do centro do município. O acesso é 
realizado por vias caminho da pedreira, passando por algumas praças públicas e canteiros. Para 
conhecer a parte interna da Igreja é necessário agendamento.  
Endereço: Av. José Belo, 100 – Pedreira.  



 

 

Telefone: 11 4820-1247  
 
 
Igreja Matriz  

 
Com 50 anos de existência, a Igreja da Matriz tem conservação geral muito boa, 

sendo este conceito aplicado também à estrutura, condição higiênica, interior, cobertura e 
elementos secundários. Possui uma portaria principal e é adaptada com rampa para portadores de 
deficiências ou mobilidade reduzida.  

As atividades do atrativo são religiosas e de formação. Seu maior fluxo de visitação é 
durante o mês de Janeiro, quando ocorre a festa do padroeiro, e seu fluxo é de 3000 pessoas por 
final de semana.  
Horário de Funcionamento: Domingo a Domingo das 08h00min as 18h00min  
Endereço: Largo da Matriz, s/nº - Centro.  
Telefone: 11 4820-1247  

 
 

Centro de Referência da Educação Básica (CREB) 
  
O Centro de Referência da Educação Básica é um espaço de convivência, capacitação 

e formação de professores, além de funcionar como um memorial da cidade. Lá se encontra a 
Biblioteca Municipal Monteiro Lobato que possui um acervo bem variado, vários periódicos 
(jornais, revistas) acervo de DVDs, mapas, CD-ROM, material em Braille, numa área com 150 m² 
com espaço arejado, bem iluminado com espaço criança todo ambientado para atender o público 
infantil com gibis e materiais infantis.  

No mesmo espaço, podemos encontrar também o Bonde da Pedreira que foi utilizado 
na década de 1930, para o transporte de moradores entre a Vila da Pedreira e a Estação 
Ferroviária.  Nos anos 70, todo o complexo da Pedreira foi desativado. O antigo Bonde da Pedreira 
foi restaurado e hoje se encontra em exposição no CREB.  
Horário de Funcionamento: de Segunda à Sexta das 08h15min às 16h45min  
Endereço: Rua do Progresso, 251 – Centro.  
Telefone: 11 4820-3214  

 
 

ARTESANATOS 
 

Fibras da Serra  
 
A Associação Fibras da Serra surgiu de um projeto de responsabilidade 

socioambiental criado pelo grupo químico Solvay Indupa, juntamente com a população da região 
com o propósito de geração de empregos e renda de forma solidária e ecologicamente correta. O 



 

 

grupo realiza confecção de objetos artesanais a partir da palha e fibra da bananeira, uma das 
principais culturas presentes no local. São produtos como bonecas, bijuterias, bolsas, dentre 
outros que agregam valor ambiental e garantem uma viabilidade mercadológica.  

Na sede do projeto, os visitantes podem conferir demonstrações de extração de 
fibras e produção das peças artesanais, exposição e comercialização de peças, além de oficinas de 
produção. As oficinas e demonstrações devem ser agendadas. Aos finais de semana funciona a loja 
de comércio solidário, onde o visitante encontra uma vasta gama de produtos artesanais 
produzidos também por outros artesãos que não trabalham com as fibras de bananeira.  

A missão do projeto é: “produzir beleza sem destruir a natureza, gerando trabalho, 
renda e ingressando no mercado nacional e internacional”.  
Horário de Funcionamento: Segunda das 10h00min às 17h00min / Quinta das 09h00min às 
16h00min / Sábado e Domingo das 09h00min às 16h00min  
Endereço: Rua dos Autonomistas, 357 – Vila Figueiredo.  
Telefone: 11 4821-5176  
ATRATIVOS ECOLÓGICOS E PARQUES MUNICIPAIS 

 
 

Biquinha Matarazzo  
 
Biquinha do Matarazzo, local onde os tropeiros faziam suas paradas para se 

abastecerem com água.  
Hoje, os moradores da região vêm buscar a mesma água da biquinha, porém fora da 

área particular de onde ela se encontra.  
Endereço: Avenida José Bello, s/nº - Recanto Alpino.  

 
 

Parque dos Ipês  
 
Em maio de 2008, Rio Grande da Serra recebeu o Parque dos Ipês no bairro da Santa 

Tereza que revitalizou e trouxe qualidade de vida à população. Trata-se de espaço com áreas 
ajardinadas, com pista de caminhada e playground à beira de um córrego da cidade. Foi o primeiro 
parque inaugurado na cidade. Com 30 mil m², vai desde o fim da Rua Espírito Santo até a Avenida 
Jean Lieutaud. Em 2013 foi contemplado com uma academia ao ar livre. Entrada Gratuita.  
Endereço: Av. Jean Lieutaud, s/nº - Santa Tereza.  

 
 

Parque do Cambuci  
 
O estabelecimento é de natureza pública e localização urbana, iniciou suas atividades 

em 2010. O local fica em área aberta, funciona como espaço de lazer para a comunidade. O 
espaço tem pista de cooper, playground e aparelhos de ginástica. A inauguração deste local 



 

 

melhorou a vida de quem mora no bairro e trouxe mais segurança, por conta da instalação de 
iluminação pública. Além disto, o nome Cambuci tem referência de grande apelo ecológico pelo 
fruto de mesmo nome que é nativo da região e riqueza da cidade. Entrada gratuita.  
Endereço: Rua Prefeito Cido Franco, s/nº - Vila Arnoud / Parque Indaiá - Próximo ao UBS Central.  

 
 

Praça Lídia Pollone  
 
Em frente ao Supermercado Serrano e rodeada pelo comércio e serviços locais, une 

paisagem e descanso a uma área de desenvolvimento da cidade. É um local de realização de 
eventos, como o evento Natal dos Sonhos. Foi inaugurada em Maio de 2008 com chafariz, bancos 
e área ajardinada em especial pela linda flora local.  
Endereço: Av. D. Pedro I, s/n° - Centro.  

 
 
Praça da Bíblia  

 
Praça pública localizada próxima à Capela Santa Cruz e à Estação Ferroviária (Centro), 

é o local onde se encontra a Pista de Skate Sandro Dias “Mineirinho”, estrutura destaque no ABC. 
Possui um campo de areia, bancos, área ajardinada e palco para a realização de eventos (como a 
comemoração de 1º de Maio). É um espaço ocupado inclusive pelos jovens e famílias unido às 
lanchonetes e espaços musicais que circundam a praça. Área social.  
Endereço: Av. D. Pedro I, s/nº – Centro.  
 
 
Atrativos Gastronômicos 

 
 

Cooper Cambucy da Serra  
 
A Cooper Cambucy da Serra é uma cooperativa dedicada à produção e 

comercialização de produtos do Cambuci. A cooperativa tem como produto principal a produção 
de cachaça de Cambuci, que é comercializada em garrafas de 500ml e a versão “pocket” (150ml), 
um souvenir. Além da cachaça, a cooperativa também produz: geleia, polpa de suco, suco, 
Cambuci “Ice” (novo produto fermentado de Cambuci, semelhante a um frisante), sorvetes de 
Cambuci ao leite, Cambuci com raspas de chocolate e Cambuci com passas ao licor de Cambuci, 
trufa, pão-de-mel, dentre outros.  

No local só há a exposição dos produtos, a comercialização é realizada principalmente 
em feiras e eventos, como nos festivais da Rota do Cambuci, além de alguns restaurantes da 
região. Para visita no local é necessário agendamento.  
Endereço: Rua Prefeito Cido Franco, 245 – Centro.  



 

 

Telefone: 11 4821- 7438  
 
 

Atrativos de Lazer e Esportes 
 
 

Pesque e Pague Aquário  
 
Possui 3 tanques de pescaria, churrasqueira, playground infantil e bar lanchonete. 

Local amplo e coberto.  
Endereço: Estrada do Rio Pequeno, 1451 – Jardim Palmira. Encontra-se em área de fácil acesso, 
próximo à escola Cora Coralina.  
Telefone: 11 4821-4424  

 
 
Pesqueiro Laguna  

 
O estabelecimento de natureza privada e localizada em área urbana possui 

estacionamento com 20 vagas, 3 tanques para pescaria, mesa de sinuca e pebolim. O local, ainda é 
possível alugar varas e comprar iscas para pescar. O local possui um restaurante com capacidade 
para 80 pessoas, que serve comida tradicional brasileira e também porções. Acontecem no local 
eventualmente shows musicais.  
Endereço: Estrada do Maratona, 377 – Próximo ao mercado Rio Grande.  
Telefone: 11 4821-5488 
 
 
Pista de Skate Sandro Dias “Mineirinho”  

 
A Pista de Skate de Rio Grande da Serra, localizada na área central da cidade ao lado 

da Praça da Bíblia, é um sucesso desde a sua inauguração onde milhares de pessoas puderam ver 
de perto vários skatistas ilustres, entre eles o tetracampeão mundial Sandro Dias, o Mineirinho, 
que inclusive deu seu nome ao espaço.  

É uma pista semi-profissional, com 400m de área e pode receber competições, 
fazendo com que os jovens da cidade e região participem de campeonatos e se destaquem no 
cenário do esporte.  

Após sua inauguração, em Maio de 2006, a pista “Sandro Dias Mineirinho”, continuou 
sendo um sucesso, pois todos os dias muitos jovens se reúnem no local para praticar a 
modalidade.  
Endereço: Av. Dom Pedro I, s/nº - Centro (Ao lado no Largo da Matriz).  

 
 



 

 

Infraestrutura Básica  
 

 
UBS Central – “Hospitalzinho” (Vereador Avelino Valério Sobrinho)  
Endereço: Rua Prefeito Cido Franco, 500 – Vila Arnoud.  
Telefone: 11 4820-1044  
Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira das 08h00min às 17h00min  

 
Delegacia de Polícia  
Endereço: Av. Dom Pedro I, 272 – Centro.  
Telefone: 11 4820-1530  
Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira das 09h00min às 19h00min  

 
Prefeitura  
Endereço: Avenida Dom Pedro I, 10 – Centro. 
Telefone: 11 4820-8200 (PABX) 
Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira das 08h00min às 17h00min  

 
Bureau Municipal de Turismo  
Endereço: Rua do Progresso, 700 – Jd. Progresso – Bloco D 
Telefone: 11 4820-8200 Ramal 231 / 4821-4610 
Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira das 08h00min às 17h00min  

 
Estação Ferroviária  
Endereço: Rua Guilherme Pinto Monteiro, s/nº. / Linha 10 – Turquesa (CPTM) 
Telefone: 11 4820-1051 / Central de Relacionamento CPTM 0800 055 0121 
Horário de Funcionamento da Estação: Segunda a Segunda das 04h00min às 00h00min  

  
Posto de Gasolina Caracas 
Horário de Funcionamento: 24 horas  
Endereço: Rua Prefeito Francisco Arnoni, 33 – Vila Lavínia. 
Telefone: 11 4820-1015 

 
 

REFERÊNCIAS 
 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
FUNDAÇÃO SEADE – Sistema Estadual de Análise de Dados  
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra 
 



 

 

 

BREVE HISTÓRICO DA REGIÃO 
Para contar a história da região na qual Santo André está inserida, temos que retomar, de maneira 

sucinta, parte da história do Brasil Colonial. Nos primeiros anos dessa história os portugueses 

tinham grande preocupação em defender as costas brasileiras de possíveis invasões de franceses e 

holandeses, pois estes dois países não compartilharam da divisão expressa pelo Tratado de 

Tordesilhas que dividiu o Novo Mundo, a terra a ser descoberta, entre portugueses e espanhóis.  

No início do século 16 os países que tivessem terras onde pudessem explorar as riquezas minerais, 

em especial ouro e prata, estavam à frente dos demais, pois essas eram as moedas correntes, 

indicadoras de riqueza. Explica-se por aí o interesse pelas terras dessa vasta colônia portuguesa. 

Devido a vários ataques às suas terras, a partir de 1530 Portugal intensificou a colonização das 

costas brasileiras. Nesse contexto é enviado para cá, por ordem de Dom João III, rei de Portugal, 

Martim Afonso de Souza com a incumbência de fundar vilas para fortificar o litoral. 

Aliada a essa história está a figura de João Ramalho, português que representava, nesse momento, 

uma porta de entrada para o contato com os índios e para a colonização, pois ele conhecia 

algumas tribos e conseguia se comunicar com elas. 

Em contrapartida a sua ajuda, João Ramalho solicitava, desde o início, que o local em que vivia, 

situado acima da Serra do Mar, fosse transformado em vila. Sua petição foi negada durante vários 

anos, pois pretendia-se povoar o litoral e não o interior. Seu pedido foi atendido apenas em 8 de 

abril de 1553, quando foi criada a vila pelo Governador Geral Tomé de Souza. Seu nome era Santo 

André da Borda do Campo. 

Nesse período, a busca de metais impulsionou as entradas para o interior e a vila foi se 

desenvolvendo. Os jesuítas, instalados em São Vicente, tinham interesse em transferir seu colégio 

para próximo dessa região, nos campos de Piratininga, pois havia uma grande evasão de pessoas 

do litoral para o interior. Tal fato ocorreu a 25 de janeiro de 1554, com a criação da Aldeia de São 

Paulo de Piratininga. 

Dificuldades de subsistência e de proteção fizeram com que a vila de Santo André fosse transferida 

para São Paulo de Piratininga em 1560, através de proposta do Padre Manoel da Nóbrega ao 

Governador Geral Mem de Sá.  



 

 

A partir de então, Santo André deixou de existir enquanto unidade administrativa, passando a ser 

um bairro de São Paulo.  A região passou por um período de estagnação, tornando-se local de 

passagem entre o Porto de Santos, a capital e o interior. No entanto, já em 1561, grande parte das 

terras foi concedida como sesmaria a Amador de Medeiros, ouvidor da Capitania de São Vicente. 

Boa parte dessa sesmaria foi repassada, em 1637, à Ordem de São Bento, formando-se ali a 

Fazenda São Bernardo, área atualmente ocupada em grande parte pelo município de São 

Bernardo do Campo. Outra área importante de domínio dos beneditinos era a Fazenda São 

Caetano, doada à Ordem em 1.631, pelo Capitão Duarte Machado e sua esposa Joana Sobrinha. As 

outras terras eram menores e foram passando por vários donos até o início do século 20, quando 

foram loteadas. 

Nesse período a atividade econômica ficou restrita à subsistência e à locação de pastagens para as 

tropas. As duas fazendas dos beneditinos – São Bernardo e São Caetano – tinham uma atividade 

mais regular: a primeira produzia gêneros alimentícios e na segunda fabricavam-se tijolos e 

artefatos de cerâmica. Essas fazendas ficaram sob a propriedade dos beneditinos até 1870, 

quando foram compradas pelo Estado para a criação de colônias de imigrantes. Antes disso, 

porém, ao redor da fazenda São Bernardo foi se criando um pequeno núcleo urbano, que mais 

tarde iria garantir a criação do município de São Bernardo.  

Um outro fator importante no contexto de modernização da região em meados do século 19, foi a 

instalação da ferrovia nas proximidades do Rio Tamanduateí. Esse empreendimento visava a 

melhoria do transporte de produtos agrícolas do interior para o Porto de Santos, em especial o 

café que começava a ser produzido em larga escala na Província de São Paulo. Tal situação 

começou a atrair indústrias que se aproveitavam das facilidades de transporte, da disponibilidade 

de áreas próximas à linha férrea e ao rio, além dos incentivos fiscais apresentados pelo município.  

Em 1889, quando foi criado o município de São Bernardo, este nasceu sob a marca da 

industrialização, utilizando, predominantemente, a mão de obra de imigrantes. Este município 

abrangia toda a região do Grande ABC. 

As indústrias que se instalavam na nova cidade eram em geral ligadas à produção química, têxtil e 

de móveis. Além disso, foram surgindo pequenos negócios como carpintarias, funilarias, 

sapatarias, barbearias, pequenas pensões e restaurantes, que foram dando uma feição mais 

urbana à região.  

Nesse contexto ressurge o termo Santo André, nomeando o distrito criado em 1910 e que 

compreendia áreas próximas à Estação. 



 

 

A expansão industrial remonta ao final do século 19 e caracterizou-se por muito tempo por um 

misto de produção industrial e artesanal. As primeiras indústrias foram a Tecelagem Silva Seabra & 

Cia, conhecida também como Fábrica Ypiranguinha por estar sediada na região conhecida por esse 

nome. Foi inaugurada em 1885 e  produzia brim de algodão. Esta indústria operou até a década de 

1970. Outra tecelagem instalada ainda no século 19 foi a Bergman, Kowarick & Cia que iniciou suas 

atividades em 1889 e fabricava casemiras. A primeira fábrica de móveis foi a Companhia Streiff de 

São Bernardo, inaugurada em 1897 e produzia, principalmente, cadeiras. 

Além disso, outras tecelagens menores foram se instalando no início do século 20, como a Fiação e 

Tecelagem Santo André (1908), a Fábrica de Tecidos de Algodão (1920), a Fábrica de Tecidos São 

Geraldo (1926), o Jutifício Maria Luiza Ltda (1933), entre outras. Essas empresas eram, em sua 

maioria, pequenos empreendimentos gerenciados por seu proprietário. Todas já desapareceram, 

principalmente por não conseguirem se impor às inovações tecnológicas, após a década de 1950. 

Outras, porém, fundadas nesse mesmo período modernizaram-se, como a Companhia Chimica 

Rhodia S/A e a Companhia Brasileira de Seda Rhodiaseta. 

O distrito de Santo André abrigava na década de 1930 várias indústrias importantes, possuía a 

Estação de São Bernardo por onde era transportada grande parte dos produtos aqui produzidos e 

tinha entre seus moradores vários políticos influentes. Tal situação levou à transferência da sede 

do município de São Bernardo para Santo André, em 1939. Toda a região do Grande ABC, 

composta por vários distritos, passou, então, a ser denominada pelo nome Santo André. 

 No entanto, já na década de 1940 iniciaram-se vários movimentos emancipacionistas e os 

distritos foram tornando-se municípios. Em 1945 foi a vez de São Bernardo do Campo, em 1949 

São Caetano do Sul e em 1953 Mauá e Ribeirão Pires. 

Nos anos 90 a produção industrial continuou desacelerada, com os incentivos fiscais voltados para 

outras áreas do estado de São Paulo, além das dificuldades de transporte e o custo de mão de 

obra. O ABC e, em especial Santo André, perdeu várias indústrias. Hoje em dia, há um grande 

esforço do setor público e da sociedade para a manutenção das indústrias existentes. Além disso, 

tem-se observado um aumento de atividades nos setores de serviços e no comércio. O desafio do 

início deste século 21 está relacionado à criação de novas alternativas para a cidade que vai se 

transformando, garantindo melhores condições de vida a seus moradores. 

Fonte: Texto produzido por Suzana Cecília Kleeb, historiadora do Museu de Santo André, PSA. 

 



 

 

 

ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 007/2014. 

 

          DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS 

REF: (Identificação do TERMO DE REFERÊNCIA) 

................................................................................., inscrito no CNPJ nº 

.............................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................ e 

do CPF nº .................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz          (      

).* 

................................................................. 

Data: 

...................................................................................... 

(nome e número da identidade do declarante) 

*(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 007/2014. 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

_________________________________(nome da empresa), CNPJ nº_________________, 

sediada à (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, 

.........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº..........., 

inscrito(a) no CPF sob o nº............, declara, sob as penas da lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente TERMO DE REFERÊNCIA  e que 

está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

  ,   de   de 2014. 

 

 

 

(nome completo,  

 

 

(assinatura do 

declarante) 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO IV  

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 004/2014 - PROPOSTA COMERCIAL 

 

Descrição do Produto: Formato 13,5 x 20,5 cm, Estrutura: 112 páginas miolo + capas, Páginas 

editoriais: 84 páginas, Páginas de publicidade: 7 páginas simples, sendo uma por Município da 

Região do Grande ABC, Papel capa: papel cartão 250g com Laminação Brilho, Papel miolo: Couchê 

Brilho 90g, Lombada: quadrada, Bilíngue (Português/Inglês), Tiragem: 10.000 (dez mil) 

exemplares. 

 

Valor unitário por GUIA: R$..................(................................). 

 

Valor total da proposta (10.000 exemplares): R$......................(...............................). 

Prazo de Entrega: Até 30/09/14. 

Condição da Pagamento: 28 dias da data da emissão da Nota Fiscal. 

Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

Os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias à plena execução do serviço 

objeto deste Termo de Referência, incluindo todos os tributos, nada mais sendo lícito pleitear a 

esse título. 

Desde já nos declaramos cientes de que a Agência  de Desenvolv imento Eco nômico do 

Grande ABC procederá à retenção de tributos e contribuições nas situações previstas em lei. 

 



 

 

 

Dados da Empresa: 

Nome: 

Endereço: 

CEP: 

CNPJ: 

Telefone: 

Fax: 

Pessoa de contato: 

e-mail: 

Banco: 

Conta Corrente: 

Agência: 

 

Santo André,...../........................../2014. 

 

__________________________________. 

Assinatura do Responsável indicado no Contrato Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº _____ / 2014. 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 007/2014. 

 

CONTRATANTE:  

A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE ABC, Associação Civil de Direito 

Privado com fins não econômicos, com sede na Av. Ramiro Colleoni, 05, Centro, CEP: 09040-160, 

Santo André, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.986.678/0001-10, pelo Presidente do Conselho 

Diretor, RAFAEL MARQUES DA SILVA JUNIOR, .....................e pelo  Vice Presidente JOAQUIM 

CELSO FREIRE SILVA, ......................................... 

CONTRATADA:  

..........................................., empresa inscrita no CNPJ sob o nº ..........., com sede social à Rua 

...................................., representada por......................................., inscrito no CPF/MF sob nº 

..................................., com RG nº..............................,  

CELEBRAM  o presente Contrato, decorrente do TERMO DE REFERÊNCIA nº 007/2014, sujeitando-

se às condições do Edital que originou esta contratação, mediante as Cláusulas e condições a 

seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Contratação de Pessoa Jurídica especializada na criação de projeto gráfico, produção do conteúdo 

e impressão do GUIA ABCTUR, do Grupo de Trabalho de Turismo do Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, de acordo com as especificações que seguem: Formato 13,5 x 20,5 cm, Estrutura: 112 

páginas miolo + capas, Páginas editoriais: 84 páginas, Páginas de publicidade: 7 páginas simples, 



 

 

sendo uma por Município da Região do Grande ABC, Papel capa: papel cartão 250g com 

Laminação Brilho, Papel miolo: Couchê Brilho 90g, Lombada: quadrada, Bilíngue 

(Português/Inglês), Tiragem: 10.000 (dez mil) exemplares. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

Este Instrumento de Contrato guarda inteira conformidade com os termos do Edital do Termo de 

Referência nº 007/2014 e seus Anexos, os quais integram este contrato, independente de 

transcrição. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, obriga-se a: 

3.1) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários nos serviços até o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial e atualizado 

do contrato; 

3.2) Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no Termo de Referência nº 007/2014; 

3.3) Responsabilizar-se integralmente pelo bom andamento dos serviços, não transferindo a 

outrem, no todo ou em parte, o objeto deste certame; 

3.4) Prestar os serviços descritos na proposta de preços apresentada no Termo de Referência, em 

conformidade com as especificações e nas condições previstas no Contrato, zelando pela boa 

qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência e eficácia em suas 

atividades; 

3.5)  Discutir previamente com a CONTRATANTE a sequência dos trabalhos a serem 

desenvolvidos, bem como qualquer alteração que se faça necessária; 

3.6) Realizar os trabalhos sem qualquer interrupção, no período programado e apresentado no 

Cronograma da proposta, comunicando sempre à CONTRATANTE a eventual necessidade de 

paralisação, nos casos de comprovado justo motivo, caso fortuito e força maior, ficando a 

CONTRATADA obrigada a concluir os procedimentos conforme proposta, em tempo hábil, sem 



 

 

prejuízo para a CONTRATANTE; 

3.7) Facilitar as ações de supervisão e acompanhamento pela CONTRATANTE; 

3.8) Realizar as devidas correções em caso de ocorrências constatadas pelo acompanhamento e 

supervisão, dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE; 

3.9) Apresentar junto com a fatura, cópia dos comprovantes  de recolhimento das guias do INSS e 

FGTS, dos empregados e do empregador, conforme Lei nº 9.032 de 29/04/95. 

3.10) A liberação dos valores relativos à fatura apresentada pela contratada fica condicionada ao 

atendimento do previsto no item anterior; 

3.11) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e pessoais, 

causados por culpa, dolo, negligência ou imprudência por seus funcionários ou prepostos; 

3.12) Manter, durante o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a 

contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal e qualificação técnica; 

3.13) Responder por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e os 

demais encargos previstos na legislação específica, além de não transferir à contratante os seus 

pagamentos, observando a não utilização da mão de obra de menor; 

3.14) Cumprimento de todas as normas regulamentares sobre medicina e segurança no trabalho; 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

A contratante obriga-se a: 

4.1) Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as 

formalidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência  nº 007/2014; 

4.2.) Deduzir e recolher , quando devidos, os tributos na fonte sobre os pagamentos efetuados à 

CONTRATADA; 

4.3) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos 

da proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais; 

4.4) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA; 



 

 

4.5.) supervisionar e acompanhar a execução das ações, assessorando, exigindo o fiel 

cumprimento e eficiência dos serviços prestados pela CONTRATADA; 

4.6.) notificar a CONTRATADA, da ocorrência de quaisquer imperfeições ou irregularidades na 

execução dos serviços contratados, fixando prazo para sua correção; 

4.7.) atestar a execução dos serviços e receber as notas fiscais dos débitos correspondentes, 

quando apresentados na forma estabelecida no contrato; 

4.8) Notificar a CONTRATADA, por escrito, das faltas, irregularidades ou imperfeições  constatadas 

nos serviços prestados, a fim de que sejam tomadas as medidas corretivas pertinentes. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1.  Pela execução do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA  o 

valor de R$ __________, (__________________________),  os quais serão pagos com verba 

oriunda do Convênio nº 02/2014, firmado entre a Agência de Desenvolvimento Econômico do 

Grande ABC e o Consórcio Intermunicipal Grande ABC. 

 

5.2. Os preços objeto do presente Contrato são irreajustáveis. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

 

6.1. A empresa deverá apresentar à CONTRATANTE, a  Nota Fiscal contendo a descrição dos 

serviços, bem como o valor unitário e total. 

6.2.  Juntamente com a Nota Fiscal a empresa deverá apresentar: 

6.2.1. Cópia dos comprovantes de recolhimento das guias do INSS e FGTS; 

6.2.2. Comprovação do recolhimento do ISS (Imposto Sobre Serviços), quando for o caso. 

6.2.3.  A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação dos documentos exigidos 

nos itens 6.2.1. e 6.2.2. 



 

 

6.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal de Serviços,  

serão os mesmos restituídos à empresa para as correções necessárias, não respondendo a 

Agência por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 

7.1. Os serviços de que trata esta contratação serão acompanhados e fiscalizados pela Agência de 

Desenvolvimento Econômico do Grande ABC., pelo Secretário Executivo do Conselho Diretor, Sr. 

Giovanni Rocco Neto. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO  

Este contrato vigorará a partir da data de assinatura da Ordem de Serviços até a quitação total 

das obrigações pelas partes. 

 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

9.1. Será dispensada a garantia contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 - Se a empresa vencedora recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, os demais 

proponentes serão chamados, na ordem de classificação, sujeitando-se o proponente desistente 

às sanções seguintes, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis: 

14.1.1. Multa de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor total da contratação, valor este que 

deverá ser depositado na conta corrente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande 

ABC, no Banco Santander, Agência 0725, conta corrente nº 13.000092-1, no prazo de 05 (cinco) 

dias após a notificação, sob pena de protesto e posterior cobrança judicial, sem prejuízo do 

disposto no item 10.1.2. 

10.1.2. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Agência de Desenvolvimento do Grande ABC  por prazo de até 02 (dois) anos. 

10.1.3. Atraso na entrega do objeto:  

10.1.3.1. Multa de  30% (trinta por cento), sobre o valor total da contratação, valor este que 



 

 

deverá ser depositado na conta corrente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande 

ABC, no Banco Santander, Agência 0725, conta corrente nº 13.000092-1, no prazo de 05 (cinco) 

dias após a notificação, sob pena de protesto e posterior cobrança judicial, sem prejuízo do 

disposto no item 10.1.2. 

10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o a Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Grande ABC e Administração Pública e associados da Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Grande ABC. 

10.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto, após assinatura do contrato, a Agência poderá, 

garantida prévia defesa, rescindir o Contrato, caso a empresa venha a incorrer em uma das 

situações previstas no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, e segundo a gravidade da falta 

cometida, aplicar as seguintes penalidades: 

10.2.1. Advertência; 

10.2.2. Multa de 50% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

10.2.3. Suspensão temporária de participação de novas contratações da Agência de 

Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, por prazo de até 02 (dois) anos. 

10.2.4. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública e demais 

associados da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, inclusive esta, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a Agência, que será concedida sempre que a empresa ressarcir a Agência pelos prejuízos 

causados, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

10.3.  As sanções poderão ser  aplicadas cumulativamente, dependendo da gravidade da 

conduta/falta cometida, facultada a defesa prévia da empresa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

contados da notificação. 

10.4. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento de 

Fornecedores- SICAF dos sete municípios da região do Grande ABC. 

10.5. As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e 

força maior, ou na ausência de culpa da empresa, devidamente comprovada perante a Agência de 

Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1 São motivos para a rescisão do presente Contrato, independentemente da aplicação das 

multas elencadas na cláusula décima: 

I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 



 

 

II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III. A lentidão de seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 

conclusão do serviço; 

IV. O atraso injustificado no início do serviço; 

V. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

VI. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 

no contrato; 

VII. O desatendimento às determinações regulares do gestor designado para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

IX. A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

X. A dissolução da sociedade, ou falecimento do representante legal da CONTRATADA; 

XI. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 

prejudique a execução do contrato; 

XII. Razões de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 

autoridade da esfera administrativa a que se refere o contrato; 

XIII. A supressão, por parte da CONTRATANTE de serviços, acarretando modificação do valor 

inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo 1º do art. 65 da lei nº 8.666, de 1993; 

XIV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, 

decorrentes de serviços já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação e ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela 

suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação; 

XV. A não liberação, por parte da CONTRATANTE, do objeto para execução do serviço, no prazo 

contratual; 

XVI. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do Contrato; 



 

 

 

11.2 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

11.3 A rescisão do contrato poderá ser: 

11.3.1 Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII, XVII e XVI desta cláusula; 

11.3.2 amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 

conveniência para a CONTRATANTE; 

11.3.3 Judicial, nos termos da lei 8666/93; 

11.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada do Gestor do Contrato,  acolhida pelo Presidente do Conselho Diretor da 

CONTRATANTE; 

11.5 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XIII a XV desta cláusula, sem que haja culpa 

da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver  

sofrido, tendo ainda direito a: 

11.5.1 Pagamento devido pela execução do contratado até a data de rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

12.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato serão decididos 

pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na lei nº 8.666/93 (em razão de receber 

verba pública) bem como na Legislação Civil  Brasileira, as quais fazem parte desta avença, 

independente de suas transcrições. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Eventuais reuniões entre  a contratada e contratante serão sempre  realizadas nas 

dependências da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, à Avenida Ramiro 

Colleoni, 05 – Centro  - Santo André –SP. 



 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

O Foro para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente instrumento contratual é o da 

Comarca de Santo André,  com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 03 (três)  vias, de 

igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo 

qualificadas. 

 

Santo André, _____de _____________________de 2014. 

 

PELA CONTRATANTE: 

 

RAFAEL MARQUES DA SILVA JUNIOR 

Presidente do Conselho Diretor da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC. 

 

JOAQUIM CELSO FREIRE SILVA 

Vice  Presidente do Conselho Diretor da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC. 

 

 

PELA CONTRATADA: 

 

____________________________________________________. 

 

TESTEMUNHAS: 

1) ................................................. 

NOME: 



 

 

RG: 

2) ................................................. 

NOME: 

RG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO VI – TERMO DE RETIRADA DO EDITAL 
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 07/2014. 
 
Declaramos  haver retirado cópia integral do Termo de Referência nº 07/2014 
diretamente no site da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC 
(www.agenciagabc.com.br), bem como possuir  interesse em participar do certame.  
 
 

Nome da Empresa: 
Endereço: 
CEP: 
CNPJ: 
Telefone: 
Fax: 
e-mail para comunicações: 
 
 
Santo André,...../........................../2014. 
 
 
__________________________________. 
Nome do Responsável 

http://www.agenciagabc.com.br/

