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1. ATRATIVOS TURÍSTICOS 

1.1 O TURISMO INDUSTRIAL 
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1.2 HISTÓRIA 

 Alguns países desenvolvidos já estão consolidados com experiências deste 

segmento de turismo que cresce a cada dia, dentre eles a França, Japão e os 

Estados Unidos já praticam a atividade desde o século passado.  

 Desde agosto de 2013, a Prefeitura de São Bernardo do Campo atua neste 

segmento turístico, buscando consolidar a atividade no município como identidade 

turística. 

 O Turismo Industrial consiste, na sua concepção básica, em uma visita 

monitorada a uma determinada empresa, onde os empreendedores abrem as suas 

portas para receber grupos de pessoas interessadas em conhecer a estrutura das 

unidades produtivas, a forma de produzir e a tecnologia empregada. 

 As visitas às empresas ocorrem de forma sistemática, através de roteiro 

específico, elaborado pela própria empresa, que determina, de forma muito flexível, 

as áreas a serem visitadas, os melhores dias e horários, quantidade de pessoas, 

restrições a imagens e outros itens que julgar importante para que ocorram em total 

segurança.  

 Além de ter um roteiro específico, a visita pode contemplar um histórico da 

empresa e demais informações institucionais relevantes para criar uma imagem 

positiva junto aos visitantes. Pode-se também disponibilizar material institucional ou 

brindes. 

 Algumas empresas mais consolidadas no mercado optam por criar uma 

espécie de um pequeno “museu”, onde os visitantes podem conhecer mais de 

perto a história e a evolução dos processos fabris da organização. Nesse espaço é 

possível colocar, por exemplo, imagens de pessoas, como os fundadores, 

primeiros trabalhadores, fotos históricas, documentos históricos e até mesmo 

máquinas antigas.  

 Essa ação contribui para criar uma imagem positiva junto ao turista, pois 

permite que ele, como visitante, possa visualizar o crescimento e a evolução do 

negócio, posicionando o empreendimento como organização de sucesso. 
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 Ao final das visitas, a empresa terá conseguido o fortalecimento da marca, 

podendo, inclusive comercializar algo que lembre o empreendimento. Materiais 

como camisetas, chaveiros, bonés, entre outros produtos, que vão agregar valor à 

marca. Em outros casos, pode-se oferecer, por exemplo, um coffee-break e algum 

tipo de brinde, o que melhora ainda mais a percepção de ser bem recebido. 

 No Brasil, diferentemente da Europa e Estados Unidos, normalmente essa é 

uma ação institucional e não há cobranças pela visita. Pensando-se em médio 

prazo é possível imaginar cobranças de valores simbólicos no intuito de propiciar a 

contratação de mão de obra especializada para a condução das visitas (guias de 

Turismo industrial), cumprindo destra forma o papel desenvolvimentista de criação 

de emprego e geração de renda. 

 Busca-se com a iniciativa o fortalecimento institucional da empresa e de seu 

mix de produtos.  O fundamental do Turismo Industrial é ter bons produtos, 

processos bem definidos, uma história para contar e souvenires para comercializar. 

Grupos de estudantes técnicos e universitários, empresários, idosos, crianças e 

pessoas interessadas formam a demanda para o referido segmento turístico. 

1.3 EVOLUÇÃO 

 O projeto teve início no mês de agosto de 2013 com a primeira visita à 

indústria de vidros para os setores de perfumaria, cosméticos e farmacêuticos, 

WHEATON BRASIL VIDROS. Um ano mais tarde se juntou ao projeto a indústria 

de injeção de plásticos ZURICH TERMOPLÁSTICOS, além de renomadas 

montadoras como a SCANIA LATIN AMERICA e MERCEDES-BENZ DO BRASIL. 

No final de 2014, quatro empresas já atuavam na condição de parceiras oficiais. 

              Já, no início de 2015, cinco novas empresas se juntaram ao 

programa, foram elas: BASF - WE CREATE CHEMISTRY (Tintas Suvinil), 

FUNDAÇÃO ESPAÇO ECO (Sustentabilidade), FRIOZEM LOGÍSTICA (Armazéns 

Frigoríficos), OMNISYS ENGENHARIA (radares, sonares, peças embarcadas em 

satélites e mísseis) e MASIPACK (máquinas para embalagens dos ramos 

alimentício e farmacêutico).  

               Por conta da realização do 2º Congresso Brasileiro de Turismo Industrial, 

ocorrido em novembro de 2017, nas dependências do Senac São Bernardo, e que 
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contou com a participação de cerca de 500 pessoas oriundas de 5 estados e 41 

cidades brasileiras, foi anunciada a adesão de duas novas empresas, que 

passaram a fazer parte do Turismo Industrial de São Bernardo do Campo, foram 

elas: CERVEJARIA BALMANN (bebidas) e TOYOTA DO BRASIL (automotiva). No 

primeiro semestre de 2018, também passou a figurar como parceira oficial do 

programa a ECOVIAS. 

Em razão da realização da 3ª edição do Congresso Brasileiro de Turismo 

Industrial, juntamente com sua primeira edição internacional, que contou com 

representantes da França, Argentina e Portugal, em agosto de 2019, também nas 

dependências do Senac São Bernardo, e que contabilizou quase 600 pessoas de 

79 cidades diferentes, foram assinadas 5 novas parcerias: UNIPAR 

CARBOCLORO (indústria química), SANKONFORT (colchões), B.GROB DO 

BRASIL (metalúrgica automotiva), BRASKEM (indústria química) e a tradicional e 

histórica VOLKSWAGEN DO BRASIL (automotiva). Atualmente, 18 empresas 

fazem parte do programa. 

 A EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA, com 

visitas à Usina Henry Borden (Seções Externa e Subterrânea), localizada na divisa 

entre São Bernardo do Campo e Cubatão, também recebe turistas pelo programa 

desde fevereiro de 2015. 

1.4 NÚMEROS 

 Início do programa em agosto de 2013; 

 Atualmente 18 empresas participam do programa na condição de 

parceiras oficiais; 

 Em 2013 a oferta mensal de vagas era de 15 e, atualmente são 

ofertadas cerca de 470 vagas por mês; 

 52% dos turistas são provenientes de outros estados do Brasil; 

 79% dos participantes são estudantes universitários ou técnicos; 

 6 a cada 10 participantes são mulheres; 

 O programa já recebeu pessoas de quase todos os estados 

brasileiros e de muitos países (Peru, Portugal, Paraguai, Estados 
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Unidos, Uganda, Índia, Holanda, México, Taiwan, República Tcheca e 

Colômbia); 

1.5  CURIOSIDADES 

São Bernardo do Campo abriga a 1ª fábrica da: 

                                        

                        fora da                   

                               

                    fora da 

                                             

                               fora da 

                 

                      fora da  

 

1.6 PARCERIA COM O TRADE TURÍSTICO LOCAL 

 Foram estabelecidas parcerias com hotéis, restaurantes, bares, 

estabelecimentos de entretenimento e empresas de transportes para fomento de 

políticas de preços diferenciadas aos participantes do Turismo Industrial em São 

Bernardo do Campo. 

 Também foi firmada uma parceria com costureiras do programa “Costurando 

o Futuro”, desenvolvido pela Volkswagen do Brasil, onde as profissionais criaram 

uma linha de produtos oficiais do Turismo Industrial (porta moeda, bolsas, sacolas, 

mochilas, lixeiras de carro etc), tudo confeccionado com sobras de uniformes de 

funcionários e restos de tecido de bancos e tapeçaria usados na planta Anchieta da 

Volkswagen em São Bernardo do Campo.  



 

7 
 

1.7 COMUNICAÇÃO 

  Tendo em vista a grande procura por informações, foi lançado em 

outubro de 2015 um site específico para o Turismo Industrial 

(WWW.TURISMOINDUSTRIALSBC.COM.BR), onde os interessados encontram 

informações detalhadas sobre as empresas parceiras, requisitos para as visitas, 

bem como o calendário de visitação, acordado em parceria da Prefeitura com as 

próprias empresas parceiras.  

O Turismo Industrial de São Bernardo do Campo também está 

presente nas mídias sociais, contando com contas no facebook e instagram. 

1.8 REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA 

 Entre os diversos grupos de trabalho do Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, São Bernardo do Campo atualmente participa do GT Turismo, que tem entre 

suas metas replicar a experiência do Turismo Industrial de São Bernardo nas 

demais cidades do Grande ABC Paulista, dada a similaridade da atividade fabril 

nas demais cidades irmãs. 

1.9 PARCERIAS INTERNACIONAIS 

 São Bernardo do Campo organizou uma Missão a Portugal, em setembro de 

2015, nas cidades de São João da Madeira e Marinha Grande e assinou com cada 

município um Termo de Cooperação Técnica Internacional, no intuito de trocar 

experiências sobre a atividade de Turismo Industrial tão presente naquelas 

cidades. Marinha Grande atua com o Turismo Industrial nas áreas de vidro, plástico 

e moldes e São João da Madeira atua nas áreas de feltros, chapéus, pelos, 

sapatos masculinos e femininos e lápis de cor. 

 

Localização: Welcome Center do Turismo Industrial de São Bernardo do Campo 
                     Departamento de Turismo e Eventos 
                     Praça Samuel Sabatini, 50 – 11º andar – Paço Municipal “Tancredo    
Acesso: Rodovia Anchieta – saída 18 B 

 

 



 

8 
 

Empresa Localização Vias de acesso 

Basf  Av. Angelo Demarchi, 123 – Bairro 

Demarchi 

Rodovia Anchieta Km 23 A Sul ou Km 25 

Sul ou Km 25 Norte (Jardim Silvina) 

B. Grob do 

Brasil 

Av. Caminho do Mar, 1811  -  Vila 

Mussolini 

Rodovia Anchieta Sul saída Km 16B ou Km 

15,5 Norte 

Braskem Av. Pres. Costa e Silva, 400 – 

Parque Capuava – Santo André 

Avenida dos Estados – sentido Mauá/São 

Mateus 

Ecovias Rodovia dos Imigrantes – altura do 

Km 28 (Sentido Baixada Santista) 

Rodovia dos Imigrantes – saída Km 28 

Friozem 

Logística 

Rua Makita Brasil, 300 – Bairro 

Cooperativa 

Rodovia Imigrantes Km 20 Sul 

Fundação 

Espaço Eco 

Estrada do Ribeirão do Soldado, 

230 – Bairro Botujuru 

Rodovia Anchieta Km 23 A Sul ou Km 25 

Sul ou Km 25 Norte (Jardim Silvina) 

Masipack Rua MMDC, 20 – Bairro Paulicéia Rodovia Anchieta Km 16 A Sul ou Km 16 

Norte (Rudge Ramos/Paulicéia) 

Mercedes-Benz 

do Brasil 

Av. Alfred Jurzykowski, 562 – 

Bairro Paulicéia 

Rodovia Anchieta Km 16 A Sul ou 16 Norte 

(Rudge Ramos/Paulicéia) 

Omnisys 

Engenharia 

Rua Prof. Rubião Meira, 50 – Bairro 

Planalto 

Rodovia Anchieta Km 18 C Sul ou Km 22 

norte 

Refrigerantes 

Convenção 

Av. R. Cel. Rodovalho, 170 – Jardim 

Vera Tereza - Caieiras 

SP-332 e Rodovia. Pres. Tancredo de 

Almeida Neves 

Sankonfort 

Colchões 

Estrada particular Sadae Takagi, 

2290 – Bairro Cooperativa 

Rodovia Anchieta Saída Km 20 A Sul 

Scania Latin 

America 

Av. José Odorizzi, 151 – Vila Euro Rodovia Anchieta Km 21 A Sul ou Km 22 

Norte 

Toyota do 

Brasil 

Rua Max Mangels Sênior, 1024 – 

Bairro Planalto 

Rodovia Anchieta Saída Km 18 Sul / Norte 

Unipar 

Carbocloro 

Rodovia Cônego Domênico 

Rangoni  s/nº - Perequê - Cubatão 

Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-

055) - Perequê  

Usina Henry 

Borden (EMAE) 

Av. Bernardo Geisel Filho, 2606 – 

Jardim das Indústrias - Cubatão 

Rodovia Anchieta Sul saída 270B ou 

Rodovia dos Imigrantes Sul saída 57 B 

Vogler 

Ingredients 

Estrada Fukutaro Yida, 1155/1173 – 

Bairro Cooperativa 

Rodovia Anchieta Saída Km 20 A Sul 

Volkswagen do 

Brasil 

Rodovia Anchieta – SP150 – Km 

23,5 

Rodovia Anchieta  - Km 25 Sul ou Km 25 

Norte (Jardim Silvina) 

Wheaton Brasil 

Vidros 

Av. Álvaro Guimarães, 2502 – Vila 

Euro 

Rodovia Anchieta- Km 21 A Sul ou Km 22 

Norte 

Zurich 

Termoplásticos 

Av. Nicola Demarchi, 180 – Bairro 

Demarchi 

Rodovia Anchieta  - Km 23 A Sul ou Km 25 

Sul ou Km 25 Norte (Jardim Silvina) 
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2. 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.  

2.1 POLO ECOTURÍSTICO 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. 

 

    

Localização: Estrada Velha de Santos (SP-148) – Km 40 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – trevo Km 29 Sul (Riacho Grande); Rodovia 
Índio Tibiriçá (Trevo do Km 31 Sul) 
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2.2 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. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização: Praça da Matriz, s/nº (Rua Marechal Deodoro) - Centro 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – Km 18 B Sul ou Km 21 B Sul ou KM 22 Norte 
 

2.3 CAPELA SANTA FILOMENA 

 

 Com a chegada dos imigrantes, principalmente dos italianos, foi trazido para 

São Bernardo o culto a Santa Filomena. A Capela foi construída em 1881, pelos 

seus fiéis, à Rua Principal (hoje Marechal Deodoro), na esquina da Avenida 

Imperatriz Leopoldina.  
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 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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localização: Rua Marechal Deodoro, 637 - Centro 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – Km 18 B Sul ou Km 21 B Sul ou KM 22 Norte 

 
 
 

2.4 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. 
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Localização: Rua Xavier de Toledo, 190 – Bairro Paulicéia 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – Km 16 A Sul ou Km 16 Norte (Rudge 
Ramos/Paulicéia) ou Corredor ABD (ambos sentidos) 
 

2.5 MESQUITA ABU BAKR ASSIDIK 

 A Mesquita de São Bernardo do Campo foi construída em 1984, possui uma 

torre típica de monumentos árabes, com ponta arredondada e medindo 27 metros 

de altura. Abriga um tapete de 800 m² e um parlatório voltado em direção a Meca. 

São Bernardo do Campo também conta com uma das maiores colônias islâmicas 

da América Latina.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização: Rua Henrique Alves dos Santos, 205 – Jardim das Américas 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – Km 18 B Sul ou Km 22 Norte 
 

2.6 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 

atualmente ocorrem anualmente a céu aberto na própria Rua Jurubatuba. 
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 A Rua Jurubatuba, localizada no Centro de São Bernardo do Campo, 

concentra, em cerca de dois quarteirões, aproximadamente 80 estabelecimentos 

comerciais especializados no segmento moveleiro, alguns deles com produtos de 

fabricação própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização: Rua Jurubatuba - Centro 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – Km 18 B Sul ou Km 19 Norte 
 

 

3. 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. 

 

3.1 REPRESA BILLINGS 

 Entre 1925 e 1933 foi construído o reservatório Billings com a finalidade de 

produzir energia elétrica para alimentar a Usina Henry Borden, em Cubatão. 

 

  Em 1950, com o crescimento populacional da Região Metropolitana de São 

Paulo, a Represa Billings passou a servir como manancial de abastecimento. Mais 

da metade do território do município está inserido na Área de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais da Billings. Em muitos trechos a represa ainda é 
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cercada por fragmentos da Mata Atlântica, o que a torna um atrativo para o turismo 

de natureza e o ecoturismo. Além disso, oferece espaços para lazer, contemplação 

e prática de esportes náuticos. 

 

 

Localização: Distrito de Riacho Grande 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – Trevo do Km 29 Sul ou Km 29 Norte; Rodovia 
Índio Tibiriçá – trevo Km 31 Sul 
 

 

3.2 PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL 

 O parque possui uma área de aproximadamente 373 mil m², sendo que a 

maior parte é coberta por vegetação nativa, servindo de abrigo para inúmeras 

espécies da flora e da fauna do bioma Mata Atlântica. No parque, que em 2013 se 

tornou a primeira Unidade de Conservação do Município, são desenvolvidas 

atividades de educação ambiental, recreação e turismo ecológico. Além disso, o 

parque conta com diversos atrativos, com destaque para o teleférico e o Zoológico 

Municipal (especializado na fauna da Mata Atlântica). Localizado às margens do 

Reservatório Billings, a cerca de 2km da Rodovia Anchieta, o parque ainda oferece 

opções de atividades aquáticas, com aluguel de pranchas de stand up paddle e 

caiaques. Também é possível locar pedalinhos para passeios na represa. A 

infraestrutura local conta com quiosques que oferecem lanches e refeições, 

vestiários, sanitários, academia da terceira idade e exposição de arte permanente. 
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Localização: Rua Portugal, 1100 – Bairro Estoril - Riacho Grande 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – Trevo do Km 29 Sul ou Km 29 Norte – sentido 
SP-148 (saída Parque Estoril) 
 

3.3 ZOOLÓGICO MUNICIPAL 

Localizado no Parque Natural Municipal Estoril, mantém em exposição cerca de 

270 animais de 70 espécies da Mata Atlântica, como anta, tamanduá mirim, 

papagaio de peito roxo, tucano de bico verde, jacaré de papo amarelo, jiboia e 

jaboti, e espécies ameaçadas de extinção como a jaguatirica, eleita mascote do 

parque, e o tamanduá bandeira. 

 

 

 

 

 

 

Localização: Rua Portugal, 1100 – Bairro Estoril - Riacho Grande 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – Trevo do Km 29 Sul ou Km 29 Norte – sentido 
SP-148 (saída Parque Estoril) 
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3.4 PARQUE ESTADUAL SERRA DO MAR 

 O Parque Estadual Serra do Mar é a maior Unidade de Conservação de toda 

a Mata Atlântica, com 332 mil hectares que se destinam à preservação e 

conservação dos recursos naturais. O parque também possui grande importância 

para a manutenção do clima e estabilização das encostas. 

 

 Além disso, o parque está inserido na Reserva da Biosfera do Cinturão 

Verde de São Paulo, cuja biodiversidade é das mais ricas do planeta. Sua função é 

servir como corredor ecológico entre fragmentos isolados dos ecossistemas 

originais, além de preservar e recompor outras porções da Mata Atlântica.              

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização: Rodovia SP-148 – altura Km 38 (Portaria) 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – Trevo do Km 29 Sul ou Km 29 Norte – sentido 
SP-148  

 

3.5 PARQUE ECOLÓGICO IMIGRANTES 

Com área de 484 mil m² de mata preservada, o parque foi criado para promover a 

preservação do meio ambiente através da contemplação da Mata Atlântica e o 

estudo desse ecossistema. Os visitantes têm a oportunidade de compreender, 

através de atividades de educação ambiental, as relações do homem com a 

natureza. O parque é completamente adaptado para recepcionar visitantes de 

baixa mobilidade. De propriedade privada, o Parque Ecológico Imigrantes é gerido 

pela Fundação Kunito Miyasaka. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Biodiversidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corredores_ecol%C3%B3gicos
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Localização: Rodovia dos Imigrantes (SP-160) – Km 34,5 - Bairro Curucutu 
Vias de acesso: Rodovia dos Imigrantes saída Km 34,5 
 

 

3.6 ROTA ECOTURÍSTICA CAMINHO DO SAL 

 O Caminho do Sal é uma rota ecoturística intermunicipal, de cerca de 50km, 

situada entre São Bernardo do Campo, Santo André e Mogi das Cruzes, no Estado 

de São Paulo, lançada em junho de 2014. Seus três trechos resgatam a história 

dos primeiros caminhos do Planalto Paulista. Percorrê-los possibilita aos visitantes 

o entendimento da dinâmica dos deslocamentos durante a exploração colonial.  
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 Trecho do Zanzalá: resgata parte de um caminho de tropeiros aberto em 

1640, para transporte de sal do porto de Santos até Mogi das Cruzes, mais tarde 

também utilizado para contrabando de pedras preciosas. Margeia o Parque 

Estadual da Serra do Mar e o Oleoduto da Serra, primeiro do gênero no Brasil. 

 

 Trecho dos Carvoeiros: a inauguração da estação ferroviária do Campo 

Grande, em 1889, pela São Paulo Railway Company, criou as condições 

necessárias para o extrativismo de madeira para os fornos das olarias dos núcleos 

coloniais de Ribeirão Pires e de São Caetano do Sul; e também contribuía com o 

atendimento a demandas do crescimento da capital paulista e de Santos. Este 

trecho resgata o papel dos carvoeiros na criação dos caminhos abertos nessa 

região, e sua importância no suporte do desenvolvimento industrial. 

 

 Trecho do Bento Ponteiro: conhecido como “Ponteiro” por ser construtor de 

pontes na mocidade, Bento José da Silva foi um dos primeiros habitantes do Alto 

da Serra, atual Paranapiacaba. De origem portuguesa, o comerciante e 

empreendedor, construiu uma estrada entre a região de Quatinga e o 

acampamento das obras da ferrovia, concluindo seu projeto em 1862. 

 

 Os visitantes são encorajados a realizar o percurso de forma autoguiada ou 

por meio de agências/guias de turismo nas modalidades caminhada, mountain 

biking ou cavalgada. O roteiro é apropriado para turismo e práticas esportivas.  

 
Localização: Distrito de Riacho Grande 
Vias de acesso: Rodovia Caminho do Mar (SP-148) – altura do Km 38,1 
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3.7 ROTA ECOTURÍSTICA CAMINHOS DO CAPIVARY 

 Lançada em dezembro de 2015 pelo Município, a rota fica localizada nas 

margens sul do Reservatório Billings e para acessá-la, a partir de São Bernardo do 

Campo, é necessário atravessar pontes ou balsas. Esta extensa área é ainda 

desconhecida por muitos moradores da cidade. 

 

 A rota tem aproximadamente 25km, a maior parte de estradas de terra, e 

conta com outros 14km de rotas adjacentes, que levam aos demais atrativos da 

região, se conectando, inclusive, com o Polo de Ecoturismo de São Paulo. Cercada 

por Mata Atlântica, a área incorpora parte do Parque Estadual da Serra do Mar e 

da Área de Proteção e Recuperação de Mananciais. Insere-se, ainda, no Cinturão 

Verde da RMSP, além de abrigar terras em processo de demarcação de Reserva 

Indígena. Sua colonização, por imigrantes europeus, remonta ao final do século 

XIX. 

 

 Os visitantes são encorajados a realizar o percurso de forma autoguiada ou 

por meio de agências/guias de turismo nas modalidades caminhada (em trechos 

específicos), mountain biking, cavalgada, veículo automotor próprio com tração 4x4 

ou mesmo de transporte público. O roteiro é apropriado para turismo e práticas 

esportivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização: Distrito de Riacho Grande (Pós Balsa) 
Vias de acesso: Rodovia dos Imigrantes – sentido São Paulo – saída Km 37; 
Rodovia Anchieta – sentido litoral – saída Riacho Grande Km 29 – seguindo placas 
para Balsa João Basso, após cruzar a balsa, seguir pela Estrada do Rio Acima. 
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3.8 PESQUEIROS SUSTENTÁVEIS 

 O programa Pesqueiro Sustentável, desenvolvido pela Prefeitura de São 

Bernardo em parceria com oito pesqueiros do município, tem o objetivo de 

promover a pesca como atividade turística na região do Riacho Grande e Pós 

Balsa. Para isso, promove melhorias nos pesqueiros por meio da avaliação de 

aspectos sociais, ambientais, sanitários e de gestão do negócio, além de ofertar 

contrapartidas que favorecem a proteção do meio ambiente, atendem às 

expectativas dos turistas e fomentam a economia local. Conhecer os pesqueiros do 

município é uma excelente opção de lazer para a família, tanto para quem gosta de 

pescar quanto para quem só quer tranquilidade e curtir a natureza. Os locais 

oferecem estrutura para prática da pesca esportiva, com diferentes espécies de 

peixes, além de outras atividades como trilhas, cavalgadas, restaurantes e 

lanchonetes, camping, playground e muito mais. Tudo isso em meio à paisagem da 

Mata Atlântica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização: Distrito de Riacho Grande 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta (SP-150) / Rodovia Caminho do Mar (SP-148)  
 

3.9 PARQUE SALVADOR ARENA 

 Com mais de 15 mil m², aberto todos os dias das 6h às 22h, o Parque conta 

com pista de caminhada de 400 metros, lago com chafariz e cachoeiras 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 
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maior de exposição de peixes do país, com 24 metros de extensão e 2,10 metros 

de altura. 

    

Localização: Av. Caminho do Mar, 2980 – Bairro Rudge Ramos 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta (SP-150) Km 18 B Sul ou Km 16 Norte (Rudge 
Ramos/Paulicéia) ou Km 17 Norte  
 

3.10 PARQUE RAPHAEL LAZZURI 

 Localizado em uma das áreas mais nobres da cidade, aberto todos os dias 

das 6h às 22h, 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 

e playground.  

       

Localização: Av. Kennedy, 1111 – Parque São Diogo 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta (SP-150) Km 18 B Sul ou Km 16 Norte (Rudge 
Ramos/Paulicéia) ou Km 19 Norte  
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4. 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.  

4.1 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.  

 

 

Localização: Rua Marechal Deodoro, 1325 - Centro 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – Km 18 B Sul ou Km 21 B Sul ou KM 22 Norte 
 
 

4.2 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.   
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Localização: Rua Kara, 105 – Jardim do Mar 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – Km 18 B Sul ou Km 19 Norte 
 

4.3 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 prioritariamente para gravações de 

programas de televisão (The Wall - Tv Globo, Canta Comigo e The Four Brasil – 

Rede Record) e para comercias, além de sediar grandes feiras e eventos.  

 
Localização: Av. Lucas Nogueira Garcez, 756 – Jardim do Mar 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – Km 18 B Sul ou Km 19 Norte 
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5. LOCAIS TOMBADOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

 

 Podem ser considerados atrativos turísticos também alguns bens tombados 

definitivamente pelo COMPAHC-SBC:  

 Área da Antiga Chácara Lauro Gomes; 

 Árvore dos Carvoeiros; 

 Capela de São Bartolomeu; 

 Capela Santo Antônio; 

 Casa do Comissário do Café; 

 Chácara Silvestre; 

 Chaminé da Av. Pery Ronchetti; 

 Edifício Alfa da Universidade Metodista de São Paulo; 

 EMEB Santa Terezinha; 

 Igreja Presbiteriana Independente; 

 Igreja Santa Maria; 

 Jatobá da Vergueiro; 

 Obelisco do Soldado Constitucionalista; 

 Painel “ Memória de Uma Cidade”; 

 Painel de Azulejo da Fonte Água Mineral São Bernardo; 

 Torre da Elni; 

 Cine São Bernardo; 

 Área Verde da Antiga Indústria de Embalagens Matarazzo; 

 Chácara Columbia; 

 Terreiro Ilê Alaketu Asé Airá; 

 Imóvel da Família Setti (Posto de Saúde); 

 Bar Expresso; 

 Mizuho; 

 Capela dos Quaglia; 

 Capela Família Impliglia (Capela Santa Cruz); 

 Edifício Wallace Simonsen (Banco Noroeste); 

 Terreiro Ilê Olá Omi Asé Aràkà. 
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6. 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 apoia grupos folclóricos tradicionais como a Congada 

do Parque São Bernardo, a Folia de Reis de Baeta Neves, entre outros. 

Eventos organizados pelo Departamento de Turismo e Eventos: 

 

6.1 FESTIVAL DO CAMBUCI 

  

Evento familiar norteado pelo tripé: preservação do meio ambiente, 

alimentação saudável e slow food. Ocorre normalmente no mês de abril e 

contempla palestras técnicas e oficinas gastronômicas na “Casa do Cambuci” e 

apresentações artísticas e culturais na “Tenda do Cambuci”, além de praça de 

alimentação temática. Já foram realizadas duas edições, em 2018 e 2019, com 

público estimado de 7 mil e 10 mil pessoas, respectivamente. 
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Localização: Av. Caminho do Mar, 2980 – Bairro Rudge Ramos 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta (SP-150) Km 18 B Sul ou Km 16 Norte (Rudge 
Ramos/Paulicéia) ou Km 17 Norte  
 

6.2 CONGRESSO BRASILEIRO E INTERNACIONAL DE TURISMO INDUSTRIAL 

 
Evento direcionado a gestores públicos, empresas privadas e meio 

acadêmico, onde são apresentados em palestras, painéis, mesas redondas, salas 

temáticas e visitas técnicas o inovador Turismo Industrial, introduzido como 

segmento pela experiência de São Bernardo do Campo, que atualmente conta com 

19 empresas parceiras do programa, que permite ao visitante/turista conhecer a 

estrutura das empresas, a forma de produzir bem como a tecnologia empregada no 

processo produtivo. A última edição, das três já realizadas (2016, 2017 e 2019), 

também contemplou sua primeira internacional, que contou com representantes da 

França, Argentina e Portugal, trazendo experiências com o Turismo Industrial nos 

continentes americano e europeu. 
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Localização: Av. Vergueiro, 400 – Centro (SENAC SÃO BERNARDO) 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta (SP-150) Km 18 B Sul ou Km 19 Norte – saída 
Av. Barão de Mauá  
 
 

  6.3 FESTIVAL BON ODORI 

Evento familiar que teve sua primeira edição em 2019, concebido para 

homenagear a comunidade japonesa da cidade e da região. Faz parte de uma das 

artes populares mais estimadas pelos japoneses, realizada por meio de danças 

baseadas em costumes étnicos. Dança-se ao som de vários tipos de música 

tocada ao vivo, seja apenas voz, apenas taiko (tambores japoneses), ou incluindo 

outros instrumentos, como a flauta e o shamisen (instrumento de cordas japonês). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização: Av. Caminho do Mar (Praça dos Meninos) –  Bairro Rudge Ramos 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta (SP-150) Km 18 B Sul ou Km 16 Norte (Rudge 
Ramos/Paulicéia) ou Km 17 Norte  
 

 



 

28 
 

6.4  TURISMO INDUSTRIAL NO DESFILE CÍVICO MILITAR 

Tradicional desfile cívico militar realizado no dia 20 de agosto, aniversário da 

cidade, passou a contar desde 2019, com a Carreata do Turismo Industrial. 

Caminhões, vans e carros das indústrias parceiras desfilam pela Rua Marechal 

Deodoro, reafirmando o Turismo Industrial como identidade turística de São 

Bernardo do Campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Localização: Rua Marechal Deodoro - Centro 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – Km 18 B Sul ou Km 21 B Sul ou KM 22 Norte 
 

Demais eventos geradores de fluxo turístico: 

6.5 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. 
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Localização: Rua Portugal, 1100 – Bairro Estoril - Riacho Grande 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – Trevo do Km 29 Sul ou Km 29 Norte – sentido 
SP-148 (saída Parque Estoril) 
 

6.6 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, pelas 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). 

 

Localização: Distrito de Riacho Grande (Prainha – Procissão Náutica) 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – Trevo do Km 29 Sul ou Km 29 Norte – sentido 
Riacho Grande 
 

6.7 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.  

 

Localização: Rua Marechal Deodoro - Centro 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – Km 18 B Sul ou Km 21 B Sul ou KM 22 Norte 
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6.8 ROTA CICLOTURÍSTICA MÁRCIA PRADO 

 

 A Rota Marcia Prado tem ocorrido anualmente como evento voltado ao 

cicloturismo, à mobilidade ativa e à proteção da vida no trânsito, desde o ano de 

2009. Tem se configurado como maior evento de cicloturismo do país, em número 

de participantes. O nome da rota presta uma homenagem à uma ciclista que se 

tornou ícone da violência no trânsito. O percurso é inspirado no trajeto da última 

viagem de Márcia. Além de se configurar como evento, a rota é uma proposta de 

caminho para cicloturismo entre os Municípios de São Paulo, São Bernardo do 

Campo, Cubatão e Santos, totalizando aproximadamente 100 km de ruas, estradas 

asfaltadas e de terra entre os três municípios.  

 

Localização: Rodovia Anchieta (SP-150) – percurso ciclístico 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta (SP-150) 
 

6.9  NATAL LUZ DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Instituído em 2019, o “Natal Luz” de São Bernardo do Campo foi montado na 

nova esplanada do Paço Municipal. Além da tradicional árvore de Natal com 17m 

de altura, contou com presépio em tamanho real e diversos bonecos, como ursos 

polares, pinguins, soldados de chumbo, bonecos de neve e do próprio bom 

velhinho. 
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Localização: Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro (Esplanada do Paço Municipal) 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta (SP-150) Km 18 B Sul ou Km 19 Norte – saída 
Av. Barão de Mauá  
 

6.10 FESTIVAL DE VERÃO 

Festival realizado nos meses de janeiro ou fevereiro, anualmente, ocorre em 

um ou mais finais de semana. Evento operado por empresa privada, patrocinado, 

que conta com apoio efetivo da Administração Municipal no tocante aos segmentos 

de Trânsito, Segurança (GCM), Cultura, Saúde, Comunicação, Jurídico, Meio 

Ambiente, Serviços Urbanos (limpeza e fiscalização) e Turismo 1 a 2a e 3 a edição 

realizada no Riacho Grande e 4a edição realizada pela primeira vez na Esplanada 

do Paço Municipal, o evento atraiu 120 mil pessoas . 

 

 

 

 

Localização: Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro (Esplanada do Paço Municipal) 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta (SP-150) Km 18 B Sul ou Km 19 Norte – saída 
Av. Barão de Mauá  
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7. ATRATIVOS DE LAZER E ESPORTES 

 

 A cidade conta com diversos espaços para lazer e para prática de esportes, 

tanto amadores quanto profissionais. Os parques da cidade 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, futebol, tênis de 

mesa, entre outros.  

 

7.1 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, exibida pela 

extinta TV Excelsior. Reaberta em 2010, com a proposta de resgatar os seus reais 

valores, lazer e turismo, conta com brinquedos que marcaram época, como o 

submarino e teleférico, além de sediar um dos Centros de Informações Turísticas 

do Município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização: Rua Tasman, 301 – Jardim do Mar 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta (SP-150) Km 18 B Sul ou Km 19 Norte – saída 
Av. Barão de Mauá  
 

 



 

33 
 

7.2 PARQUE DA JUVENTUDE CITTÁ DI MAROSTICA 

  

Inaugurado em agosto de 2007, com cerca de 22 mil m², abriga de forma 

inédita no país, diferentes modalidades de esportes radicais, entre elas: skate, 

patins, BMX e escalada. Apesar de ser um espaço voltado para a prática de 

esportes radicais, o local também contempla o público de um parque comum, que 

vem para passear, fazer exercícios ou pequenas caminhadas/corridas, pois conta 

com uma pista de 600 metros no seu entorno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização: Av. Armando Italo Setti, 65 – Bairro Baeta Neves 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta (SP-150) Km 18 B Sul ou Km 19 Norte – saída 
Av. Barão de Mauá  
 

7.3 GINÁSIO POLIESPORTIVO 

 O Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib é um dos mais modernos do 

estado. O espaço com capacidade de público para 7 mil pessoas 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. 
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Localização: Av. Keneddy, 1155  – Parque Anchieta 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta (SP-150) Km 18 B Sul ou Km 19 Norte – saída 
Av. Barão de Mauá  

 

7.4 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. 

 

 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, deu nome ao Estádio.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Localização: Rua Olavo Bilac, 240 – Jardim Olavo Bilac 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta (SP-150) Km 18 B Sul ou Km 19 Norte – saída 
Av. Barão de Mauá  
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7.5 PARQUE DAS BICICLETAS 

 

Com área aproximada de 13 mil m², o Parque conta com academia ao ar 

livre, bicicletário, playground, área de convivência, pista de caminhada e ciclovia, 

espaço pet, basquete de rua, iluminação, banheiros, entre outras benfeitorias, além 

da compensação ambiental de mais de 400 árvores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Localização: Av. Aldino Pinotti - Centro 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta (SP-150) Km 18 B Sul ou Km 19 Norte – saída 
Av. Barão de Mauá  

 

8. 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.  
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8.1 ROTA DOS RESTAURANTES (ANTIGA ROTA DO FRANGO COM POLENTA) 

  

A Rota do Frango com Polenta, identidade gastronômica da cidade, que 

contempla os bairros Demarchi e Battistini é uma herança da colonização italiana 

em São Bernardo, que empresta o nome a vários bairros e que tem suas raízes 

fincadas na cultura são-bernardense. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Localização: Av. Maria Servidei Demarchi 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta (SP-150) Km 23 Sul / Norte  
 

8.2 ROTA DO PEIXE 

 Além das belezas naturais e do clima ameno e tranquilo, 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 cardápio variado à base de peixes e frutos do mar. 

  

 

Localização: Distrito de Riacho Grande 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta – Trevo do Km 29 Sul ou Km 29 Norte – sentido 
SP-148 ou Riacho Grande 
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8.3 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 frequentados por pessoas que buscam uma opção de lazer e 

entretenimento sem sair da cidade, além de um atendimento de cordial. 

  

 Dentre os bares localizados na Avenida Kennedy e imediações, estão alguns 

dos mais premiados de São Paulo. 

 

Também se destacam novas e pujantes ruas e avenidas com outros expressivos 

bares e restaurantes: 

- Av. Antártico (Jardim do Mar); 

- Av. Prestes Maia (Centro); 

- Av. Imperatriz Leopoldina (Nova Petrópolis); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização: Av. Kennedy- Jardim do Mar 
Vias de acesso: Rodovia Anchieta (SP-150) Km 18 B Sul ou Km 19 Norte – saída 
Av. Barão de Mauá  
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São Bernardo do Campo, 19 de junho de 2020. 

 

 

 

Fernando Bonisio 
Diretor do Departamento de Turismo e Eventos 

 

 

 

Valter Moura Junior 
Secretário de Desenvolvimento Econômico,  

Ciência, tecnologia, Trabalho e Turismo 
 

 

 

Orlando Morando Junior 
Prefeito 

Município de Interesse Turístico de São Bernardo do Campo 


