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São Bernardo do Campo tem uma
das maiores frotas urbanas de ônibus
do País em relação ao tamanho de sua
população, estimada em quase 800 mil
habitantes. O município é amparado por
430 veículos e a empresa de transporte
que opera na cidade, SBCTrans, entregou 75 novos ônibus no início deste
ano. A principal novidade foram as 25
unidades articuladas, que são equipadas
com tecnologia Wi-Fi, permitindo aos
passageiros o acesso gratuito à internet.
O futuro corredor de ônibus LesteOeste de São Bernardo do Campo, que
deverá ligar a Praça dos Bombeiros até
o km 22 da rodovia dos Imigrantes,
também facilitará muito a vida da população. O trajeto total deverá ter cerca de
20 quilômetros, percorrendo diversas
vias importantes de São Bernardo, como
Francisco Prestes Maia, José Odorizzi e
Samuel Aizemberg. A obra tem como
principal objetivo desafogar o trânsito

do centro da cidade e nela estão sendo
investidos R$ 420 milhões.
A cidade será diretamente beneficiada pela futura Linha 18 – Bronze do
Metrô, que deverá ter 15,4 quilômetros
de extensão e 13 estações, ligando a
Estação Djalma Dutra, em São Bernardo, à Estação Tamanduateí, que pertence à Linha 10 – Turquesa, da CPTM,
e Linha 2 – Verde, do Metrô. Outro
destaque na área de transporte público
é o Terminal Ferrazópolis, da Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos
(EMTU), que interliga o município a
Santo André, Diadema e o Terminal
Jabaquara, na capital.
Os moradores ainda têm acesso
fácil às Rodovias Anchieta e Imigrantes,
o que torna rápida a chegada à Baixada
Santista e à capital. Também fica muito
próximo o acesso ao trecho Sul do
Rodoanel Mário Covas, que corta a
cidade.

Foto: Divulgação

Mobilidade urbana, um dos
destaques de São Bernardo

São Bernardo conta com uma boa oferta de transporte público para a população
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Dormitório elegante e confortável

Na suíte, os móveis planejados garantem o melhor aproveitamento de espaço.

Um quarto confortável, aconchegante, prático e espaçoso é o
sonho de muitos consumidores.
Para conseguir uma decoração
que provoque este efeito, alguns
cuidados são essenciais. Para começar, a decoração do quarto de
casal deve ser um projeto a dois.
Definido o estilo, é hora de escolher tudo: armário, cama, criado
-mudo, cores, tapetes etc. Antes de
comprar qualquer peça, confira as
medidas do ambiente e do produto. Nada mais desconfortável e
de mau gosto do que um móvel
grande demais para um ambiente.
O primeiro passo, portanto, é
consultar uma empresa especia-

lizada em móveis planejados. A
Fábrica D’Marco, por exemplo,
oferece uma infinidade de opções
neste segmento, com apoio de arquitetos e designers experientes, e
produtos de qualidade. Os móveis
planejados garantem a o melhor
aproveitamento de espaço para o
consumidor, proporcionando mais
conforto, praticidade e elegância
aos ambientes.
Outro capítulo importante são
as cores de paredes, cortina, roupas de cama. E como combiná-las
com a mobília? Alguns decoradores
sugerem não ultrapassar o limite
de três cores num dormitório para
conseguir um visual equilibrado. Se
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você busca uma atmosfera de bem
estar e aconchego, avalie o uso de
uma composição mais clara com
diferentes tons de bege ou marrom.
A roupa de cama faz toda a
diferença na hora de dormir. Neste
caso, não é apenas a cor que conta, mas principalmente a qualidade
dos tecidos, sua textura e maciez.
Outro elemento importante é a
iluminação, que deve ser suave
e agradável, para não incomodar
quem está deitado.
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São Bernardo: cidade em crescimento
que oferece muita qualidade de vida

Paço Municipal de São Bernardo do Campo, uma das atrações do município.

Morar em São Bernardo, acima de
tudo, representa uma opção inteligente
para quem busca qualidade de vida. É
uma cidade moderna, altamente industrializada e que não para de crescer.
Distante somente 22 quilômetros da
capital, o município é a quarta cidade
mais rica do estado e conta com cerca
de 800 mil habitantes, segundo dados
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatísticas).
São Bernardo do Campo é um município constituído por descendentes
dos primeiros imigrantes italianos que
chegaram ao Porto de Santos. Lá se
estabeleceram e construiram suas vidas.
A cidade abriga também milhares de
pessoas oriundas de todas as partes do
País, atraídas pela indústria automobilística, que a tornou conhecida como a

Capital do Automóvel no Brasil.
E os investimentos locais não param.
São Bernardo foi oficializada, por exemplo, como sede da fábrica da empresa sueca Saab, que fabricará os caças
comprados pelo governo brasileiro. Os
investimentos da instalação estão estimados em cerca de R$ 363 milhões. As
primeiras aeronaves estão previstas para
serem entregues em 2018.
Outras características marcam a cidade no cenário nacional, como o fato
de ser conhecida como a Capital dos
Móveis, ter a primeira companhia cinematográfica do Brasil - a Vera Cruz - e ser
considerada um das cidades que fazem
parte do Circuito das Águas, devido à
Represa Bilings ter 70% da sua área
dentro de São Bernardo. Outro destaque
é a famosa Rota do Frango com Polenta,

na qual mais de 15 restaurantes instalados nos bairros Demarchi e Batistini

recebem cerca de 25 mil pessoas todos
os finais de semana.
Localizada a Sudoeste da Região
Metropolitana de São Paulo, a cidade é
uma das integrantes da região do Grande
ABC e o meio ambiente está muito caracterizado em seu território, pois 53,7% de
sua área são de proteção aos mananciais.
Escolhida como uma das subsedes
da Copa do Mundo de 2014, a Prefeitura de São Bernardo do Campo está focada em transformar a cidade em estância
turística, por isso está investindo muito para divulgar o turismo e promover
festas e eventos anuais. Além disso,
estão sendo revitalizados equipamentos
e atrações turísticas locais.
Um dos investimentos recentes que
vem trazendo mais qualidade de vida e
conveniência aos seus moradores foi a
ampliação do tradicional Shopping Metrópole, que ganhou uma nova alameda
de serviços. A área ganhou 12 operações, entre lotérica, casa de câmbio,
esmalteria, caixas eletrônicos e novas
lojas de suplementos e games. Além
disso, um espaço de 1.500 m2 abrange
a primeira unidade da academia Bio
Ritmo da região.

Igreja Matriz: exemplo do cuidado da cidade com sua história.

