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68 anos de história
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 recebeu a denominação indígena de “Cassaquera”, cujo 
significado é “Cercados Velhos”. 

A região de “Cassaquera” abrigava 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. 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. 
Foi por essa razão, aliás, que ele adquiriu, em 1862, uma fazenda localizada na hoje Mauá. A 
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 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 a Santo André. Em 1943, tanto no então Distrito de Mauá, 
quanto nos demais distritos andreenses (Ribeirão Pires, São Bernardo e Paranapiacaba), já se 
falava do desejo de emancipação. O plebiscito que permitiu a população optar pela autonomia 
ocorreu em 22/11/1953. A efetiva instalação do município se deu em 1º de janeiro de 1955. O 
aniversário de Mauá é comemorado no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição, que é a Padroeira da cidade. 
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Avenida Barão de Mauá na década de 1960

Câmara de Mauá

Primeira bomba de gasolina, em 1940
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ir além.
Isso é

A EDUCAÇÃO ADVENTISTA
PARABENIZA A CIDADE DE
MAUÁ POR SEUS 68 ANOS

Matrículas
Abertas

ENCONTRE UMA UNIDADE
PERTO DE VOCÊ!
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Marcelo Oliveira: melhorias 
demonstram que estamos 
tirando a cidade do abandono
Prefeito afirmou que está preparando vários projetos para levar 
no início do ano a Brasília: “são sonhos da nossa população”

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), está 
em seu primeiro mandato e assumiu a prefeitura em 
meio à pandemia de covid-19 e após uma administra-
ção cheia de entraves do ex-prefeito Atila Jacomussi. 
Oliveira assumiu o Paço com dívida em curto prazo de 
R$ 165 milhões e consolidada de R$ 1,4 bilhão. Em en-
trevista ao Diário Regional, o prefeito fez um ba lanço 
dos primeiros anos de mandato, falou sobre investi-
mentos e sobre o que espera do governo do presidente 
eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O sr. está em seu primeiro mandato como pre-
feito. Qual balanço faz destes quase dois anos?

Quando assumimos, tínhamos dois grandes de-

safios: a reconstrução da cidade e o enfrentamen-
to da pandemia da covid, que veio na sua onda 
mais grave. Ao mesmo tempo que trabalhamos 
na reestruturação da máquina pública, era ne-
cessário de maneira emergencial, ampliar a quan-
tidade de leitos hospitalares. E conseguimos, o 
que representou um aumento de 253%, em rela-
ção à capacidade que já existia, foram números 
nunca vistos na história da cidade. 

Realizamos todas as ações possíveis e ima-
gináveis para ofertar vacina para a população. 
Abrimos postos para aplicação de imunizantes aos 
finais de semana em mercados, tenda no centro da 

Divulgação

cidade, estação de trem, carro da vacina 
percorrendo bairros e promovemos o 
Arraiá da Vacinação, onde foram vaci-
nas quase 10.500 pessoas em 12 horas 
no estacionamento do paço municipal.
Hoje já ultrapassamos a marca de mais 
de 1 milhão e 100 mil doses aplicadas.

As sementes do bom trabalho re-
alizado ao longo de 2021, começaram 
a germinar. No final do ano passado, 
iniciamos algo inédito na história da ci-
dade, quando conseguimos a instalação 
de um mamógrafo no Hospital Nardini. 
E, já neste ano de 2022, conseguimos 
zerar a fila para mamografias em Mauá. 
Hoje, quando a mulher vai à UBS passar 
com o médico e ele indicar a necessidade 
do exame, já sai com a data marcada.

Outros resultados estão surgindo, 
por exemplo, a nossa maior capacidade 
de organização para elaborar projetos e 
investir na cidade. Por isso lançamos o 
programa “Mais Por Mauá”, onde vamos 
aplicar R$ 500 milhões em obras, ações 
sociais e serviços, que já começaram, 
com o objetivo de melhorar a qualidade 

de vida dos mauaenses.

Como estão as finanças do município, 
já que recebeu a prefeitura com dívida 
em curto prazo de R$ 165 milhões e con-
solidada de R$ 1,4 bilhão?

Quando assumimos, realmente a situa-
ção era muito precária. O antigo governo de-
ixou de pagar vários contratos, uma dívida de 
curto prazo no valor de R$ 165 milhões, um 
exemplo foi a Fundação ABC, que em dezem-
bro de 2020 não empenhou o pagamento e 
nem pagou o valor devido e ficou para a nossa 
gestão pagar. Em janeiro de 2021 pagamos R$ 
30 milhões, pois era metade que ficou de um 
mês e a outra metade referente ao primeiro 
mês de nosso mandato.

Assim que assumimos montamos uma 
equipe com pessoas de perfil técnico com 
grande experiência. Em seguida, nós re-
duzimos em os valores dos contratos e cria-
mos um comitê emergencial para analisar 
as dívidas de curto prazo e negociar esses 
valores com as empresas. Isso fez com que 
saíssemos da nota C -, no Capag (registro 
emitido pelo Tesouro Nacional), para a 
nota B, o que significa a melhora da nossa 
capacidade de pagamento.



58 de dezembro de 2022

Divulgação

Esse bom desempenho das contas públicas começa a gerar 
possibilidade de abrirmos novas frentes para a obtenção de re
cursos para investimentos e resgate da credibilidade da cidade.

O sr apresentou um pacote de obras de R$ 500 mi lhões.  
Quais ações o projeto contempla?

Algumas obras já estamos iniciando, como a reconstrução 
da UBS São João, a reforma e instalação de gramado sinté
tico nos campos do Jardim Itapeva e o Distrital José Pires de 
Arruda, na Vila Assis Brasil. Devemos começar nos próximos 
dias, as intervenções na UBS Jardim Santista e, no início de 
2023, a reforma e ampliação da UBS do Parque São Vicente 
e a revitalização do espaço que hoje abriga o CRS (Centro de 
Referência de Saúde), da Vila Vitória. Outra importante inter
venção, para o começo do próximo ano, é a construção da es
cola na Vila Nova Mauá, que estamos assinando a ordem de 
serviço na próxima semana.

A informatização será um marco em nossa cidade, ini
ciamos na UBS Zaíra I, Macuco, Magini, Kennedy e Car
lina. Temos o compromisso de levar para todas as 23 UBSs, 
as 4 UPAs e também para o Hospital Nardini, para assim, 
garantir mais comodidade, humanização e qualidade no 
atendimento à população.

Mauá foi preterida em investimentos para a Saúde pelo 
governo do Estado, assim como Diadema. Qual o impacto 
para o setor? Acredita que esse cenário pode me lhorar com 
Lula presidente e Tarcísio governador?

Nós sempre procuramos ter um bom diálogo com o Go
verno Estadual e Governo Federal, mesmo as gestões não 
sendo do mesmo partido que o nosso. Acredito em governos 
republicanos e democráticos.

O bemestar da população precisa estar acima dessas dis
cussões. Por isso sempre levamos pleitos para atender a popu
lação, como na área da Saúde, Educação, auxílio em obras de in
fraestrutura, como pavimentação e recapeamento de ruas, 
habitacionais e regularização fundiária. Algumas demandas 
foram atendidas, outras não, e vamos continuar trabalhan
do junto com a população pela nossa cidade.

Em relação ao Governo Federal, que novamente terá a lide
rança do presidente Lula, a expectativa é a melhor possível. 

Precisamos ver o país voltar à normalidade.
Acreditamos muito que o novo governo vai transformar 

para melhor a vida dos brasileiros. No que se refere a Mauá, 
temos vários projetos que estão a passos lentos junto ao 
Governo Federal, por exemplo aqueles para a recuperação 
de encostas e proteção às áreas de risco, projetos habitacio
nais. Nossa esperança é conseguirmos o mais rápido pos
sível destravar o andamento dessas ações. Também esta
mos preparando vários projetos para levarmos no início do 
ano para Brasília, são sonhos da nossa população.

Qual mensagem deixa para os mauaenses neste ani
versário do município?

Nosso objetivo é, com certeza, continuar trabalhan
do muito para transformar a vida das pessoas. Tive uma 
pequena prova do quanto nossa atuação pode mudar o 
sentimento. Esses dias estive na Estrada do Regalado, 
no Jardim Taquarussu, onde concluímos a obra de co
locação dos bloquetes da via. Presenciei a comunidade 
pintando, com as cores do Brasil, onde já tem o novo 
piso, para torcerem na Copa do Mundo. É um exemplo 
emocionante, mas deixa claro que essas melhorias e mu
danças demonstram que estamos tirando a cidade do 
abandono e a certeza do nosso caminho a ser seguido.

Estamos trabalhando cada vez mais para que a nossa 
cidade seja moderna, inclusiva e humanizada, com a par
ticipação da nossa população.

Nosso objetivo 
é, com certeza, 
continuar 
trabalhando 
muito para 
transformar 
a vida das 
pessoas. Tive 
uma pequena 
prova do quanto 
nossa atuação 
pode mudar o 
sentimento

“

Feliz Aniversário
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OBRAS    AÇÕES SOCIAIS   SERVIÇOS

O MAIOR PROGRAMA
DE INVESTIMENTOS
DA HISTÓRIA DA CIDADE
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Mais saúde
Na semana em que Mauá comemora 68 anos, os moradores da Vila Carlina ganharam de presente 

mais uma UBS (Unidade Básica de Saúde) revita lizada. As obras na área da saúde são uma promessa 
antiga do prefeito Marcelo Oliveira, que agora estão em andamento na cidade. “É uma grande alegria 
poder revitalizar mais uma unidade de saúde da cidade. Seguimos trabalhando para modernizar nos-
sos equipamentos e oferecer um ambiente mais ade quado e confortável para os profissionais de saúde 
e para população”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira. 

A UBS Carlina recebeu novas instalações hidráulicas e elétricas e pintura. A cozinha e a sala de 
atendimento para a equipe multidisciplinar foram ampliadas. Houve ainda a reforma do telhado e a 
colocação de grades de proteção nas janelas. A unidade também teve a recepção e os agendamentos 
informatizados. O equipamento contabiliza 2.100 pa cientes cadastrados e faz cerca de 500 atendi-
mentos mensais, de consultas à visitas domiciliares.

A revitalização integra o ‘Mais por Mauá’, maior programa de investimentos da história da cidade, 
no qual serão investidos quase R$ 500 milhões até 2024 em novas e futuras obras e as manutenções e 
ampliações de ações sociais e serviços.  Recentemente, a Prefeitura finalizou as obras de manutenção 
nas UBSs Macuco, Kennedy e Magini. Também começou a reconstrução e ampliação da São João, que 
terá um novo prédio. Já a unidade do Parque São Vicente será ampliada e ganhará um anexo. Também 
estão programadas melhorias nas UBSs Zaíra 3, Vila Assis e Santista.

Integrando o pacote de melhorias na Saúde por  meio do Mais Mauá está a reforma do Hospital 
Nardini. A reestruturação do complexo hospitalar contará recursos do governo federal. Ao todo, serão 
investidos R$ 23 milhões na unidade. O espaço já passou por algumas intervenções desde o início da 
nova gestão e agora terá o quarto andar todo reformado. Para reforçar o atendimento no setor, a pre-
feitura abriu novo processo seletivo visando à contratação de médicos que vão atuar na rede pública. 

“A área saúde é prioridade desde o início de nosso governo. Vamos continuar a trabalhar 
para melhorar nossos equipamentos e oferecer um atendimento mais adequado e huma nizado 
à população”, afirmou Marcelo Oliveira.

Evandro Oliveira/PMM

Prefeitura de 
Mauá entrega 
nova UBS Carlina 
à população; 
revitalização da 
unidade de saúde, 
que integra o 
“Mais por Mauá”, 
incluiu ampliação 
de salas e pintura

Prefeitura promove revitalização das unidades básicas de saúde,  
informatização da rede pública e concurso público
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Vamos celebrar mais um ano 
dessa grande caminhada, 
homenageando as pessoas 
e as instituições que, 
diariamente, fazem Mauá 
ainda melhor.

Queremos, cada vez mais, 
fazer parte dessa história  
e contribuir para  
o desenvolvimento local. 

08 DE DEZEMBRO  •  68 ANOS

PARABÉNS,

Mauá

Juntos, vamos construir uma 
sociedade mais próspera.
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Com investimentos de R$ 85 milhões, o Shopping Nova Es-
tação Mauá é aposta para fomentar a economia da cidade,  bem 
como o mercado de trabalho, com a abertura de 2 mil vagas.  O 
empreendimento deve abrir as portas em março de 2024. A 
construção é integrada ao Terminal Rodoviário principal e à Es-
tação de Trem da Linha 10-Turquesa. O empreendimento tem 
a expectativa de passagem diária de mais de 200 mil pessoas. 

O empreendimento chega a uma nova fase do projeto: a 
topografia, para estudo de toda superfície, e a terraplanagem, 
que busca nivelar o terreno antes de iniciar a estrutura metálica. 
Nessa fase ainda será feito levantamento  importante sobre a 
drenagem de água. Toda a região do terminal e da estação sofre 
com as enchentes. 

“Mauá é uma cidade que inova e se desenvolve a cada dia. 
Nosso objetivo é impulsionar empregos e entregar o polo de 
consumo localizado no coração do município”, destaca o Dire-
tor de Desenvolvimento e Gestão do Shopping Nova Estação 
Mauá, Edílson Vitallone Mota de Oliveira.

Segundo o  prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, o Nova Esta-
ção Mauá, vai fazer com que o morador da cidade resgate a au-
toestima com uma estação mais moderna e um shopping dife-
renciado. Além das operações tradicionais vistas nos shoppings, 
o Nova Estação Mauá terá como diferencial a presença de lojis-
tas que trabalham na informalidade e buscam a regularização.

Quando finalizado, o portfólio de lojistas do Nova Estação 
Mauá garantirá um verdadeiro mix de produtos e serviços, tudo 
projetado para a melhor conveniência do público que circula 
pelo terminal de transporte coletivo. Até o momento, o shop-
ping já conta com mais de 100 pontos comercializados, focados 
principalmente em fomentar os pequenos negócios, valorizan-
do os comerciantes locais.

“Pretendemos contribuir com o aprimoramento da região 
onde os moradores poderão usufruir de uma construção mo-
derna, além do retorno econômico estimado em R$ 62 mil-
hões ao município ao longo dos próximos 35 anos”, destaca 
Mota de Oliveira.

Mais 
investimentos
Construído no coração da 
cidade, Shopping Nova 
Estação Mauá  deve gerar  
2 mil postos de trabalho
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Mauá tem maior estoque de 
empregos formais desde 2013

O mercado de trabalho com carteira assinada de 
Mauá cresce pelo terceiro ano consecutivo e, após 
superar o impacto da pandemia de covid-19, deve 
encerrar 2022 com o maior estoque de trabalhadores 
formais desde 2013. É o que mostram os dados da 
Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), ambos do Ministério do Trabalho.

Em outubro, o município tinha 71.454 vínculos 
formais – total que considera os 68.403 empregos 
apurados  pela Rais no dia 31 de dezembro de 2021, 
somados aos 3.051 criados no primeiros dez meses 
deste ano, segundo o Caged. É o maior estoque desde 
o final de 2013, quando a Rais apontou a existência 
de 73.131 postos de trabalho.

A recuperação da atividade econômica explica 
os números do emprego com carteira assinada. O 
Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 0,4% 
no terceiro trimestre ante os três meses anteriores 
– quinta alta seguida nesse indicador – e, no acu-
mulado de 12 meses encerrados em setembro, o 
avanço é de 3,0%.

Aos menos nos números, o mercado de trabalho 
mauaense parece ter deixado a covid-19 para trás. 
Basta lembrar que o município perdeu quase 3,7 mil 
empregos com carteira assinada de março a julho de 
2020, período mais agudo da crise sanitária. Porém, 
desde então, foram gerados 14,9 mil postos de tra-
balho na cidade, mais do que suficientes para repor 
as perdas sofridas nos primeiros meses da pandemia.

De janeiro a outubro deste ano, os serviços de-
ram a principal contribuição para o aumento da 
ocupação  formal em Mauá, com a geração líquida 
(contratações menos demissões) de 1.686 em-
pregos no período. Vale lembrar que o setor foi o 
mais afetado pelas restrições à circulação impostas 
pela pandemia e o que mais demorou para se recu-
perar, uma vez que depende, na maioria das ativi-
dades, de atendimento presencial.

Dentro dos serviços, os subsetores que mais gera-
ram vagas com carteira assinada foram os de ativi-
dades administrativas e serviços complementares 
(1.222), educação (267) e alimentação (102).

As demais atividades econômicas também regis-
tram saldo positivo entre janeiro e outubro deste ano. 
A indústria de transformação criou 530 postos de 
trabalho formais, com destaque para os 131 abertos 
no subsetor de autopeças. Construção civil e comér-
cio geraram 460 e 369 empregos, respectivamente.

PARTICIPAÇÃO
Maior empregador do país, os serviços respon-

diam em outubro por 33,9% dos postos de traba-
lho com  carteira assinada em Mauá, quase 15 pon-
tos porcentuais acima do apurado no último dia 
de 2002 (19%). No mesmo intervalo de 20 anos, 
a participação da indústria caiu de 44,8% para 
29,4%. No final de 2013, o setor fabril empregava 
31,2 mil trabalhadores; em outubro, o contingente 
era pouco superior a 20 mil.

A redução da “fatia” do setor fabril no emprego 
formal decorre da decisão de várias empresas de es-
colher o interior para expandir ou concentrar sua 

produção. O exemplo mais recente desse processo 
de desindustrialização é o da Fundição Tupy, que 
iniciou operação na cidade em 1998 após adquirir 
a fábrica da Cofap, mas fechou as portas em setem-
bro, transferindo suas atividades para plantas em 
Joinville (SC) e Betim (MG).

Cidade tinha 71,4 mil carteiras assinadas em outubro, segundo dados combinados de Rais e Caged

De janeiro a outubro deste 
ano, os serviços deram a 
principal contribuição para o 
aumento da ocupação
formal em Mauá, com a 
geração líquida (contratações 
menos demissões) de 1.686 
empregos no período

66.218
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71.454
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Estoque de empregos formais em Mauá
Em número de vagas no dia 31 de dezembro de cada ano, exceto 2022 (31 de outubro)

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)
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A Prefeitura de Mauá lançou este ano uma importante campanha para ajudar as famílias em 
situação de vulnerabilidade social. Trata-se do ‘Natal Solidário’, ação capitaneada pelo Fundo So-
cial de Solidariedade do município. O objetivo é a arrecadação de brinquedos novos ou em bom 
estado para doar a crianças, cujas famílias estão em situação de vulnerabilidade social.

Os munícipes interessados em colaborar podem fazer as doações diretamente na Prefeitura, 
nas secretarias de Saúde e de Assistência Social ou nas 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), en-
tre outros locais. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail fundosocialdesolidariedade@
maua.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4512-7732.

VILA NATALINA
As noites de Mauá neste final de 2022 ganharam um brilho especial. Foi inaugurada, no úl-

timo dia 3, a 1ª Vila Natalina da história da cidade, a qual a prefeitura preparou de presente para 
a população, como forma de celebrar também os 68 anos de Mauá,

A atração, que começou a ser preparada no Parque da Juventude Francisco de Carvalho 
Filho desde meados do mês de novembro,  conta com decoração especial composta por luzes, 
árvore de Natal e presépio.

A 1ª Vila Natalina de Mauá poderá ser visitada até 6 de janeiro de 2023. 
O endereço é rua Francisco Ortega Escobar, sem número, Vila Noêmia.

Um Natal 
mais solidário
Ação do Fundo Social visa à 
arrecadação de brinquedos 
novos ou em bom estado para 
doar a crianças em situação 
de vulnerabilidade social

CONHEÇA O MAIS NOVO CREMATÓRIO DO ABC!

AV. DO MANACÁ, 1400 - JD. PRIMAVERA - MAUÁ - SP 
TEL: (11) 4513-3113 - WWW.VALEDOSPINHEIRAIS.COM.BR

Situado entre os municípios de Mauá e Ribeirão Pires no Grande 
ABC, o crematório foi implementado em uma área de 132.000 M2 ,  
localização privilegiada ao lado de uma belíssima reserva natural, 

oferecendo uma enorme sensação de paz e tranquilidade.

Parabenizamos a cidade 
de Mauá  pelos seus 68 anos
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Mauá celebra 68 anos com avanços 
significativos nos serviços de esgoto

Mauá celebra nesta quinta-feira, 68 anos de história, e 
a evolução nos indicadores de esgoto tem colocado o mu-
nicípio em posição de destaque na região metropolitana 
de São Paulo.   Atualmente, 55 milhões de litros de esgoto 
são tratados por dia na estação de tratamento da cidade. 
Em quase duas décadas de atuação no município, a BRK, 
concessionária responsável pelos serviços de esgoto, el-
evou de 72% para 93% o índice dos serviços de coleta e 
afastamento, além de passar de zero para 89% o índice 
de tratamento, possibilitando, além dos benefícios rela-
cionados à saúde das pessoas, uma importante evolução 
no processo de despoluição dos córregos e cursos d´água 
que cortam o município. 

Mauá conta com cerca de 500 mil habitantes e aco-
lhe a nascente do rio Tamanduateí, terceiro maior aflu-
ente do rio Tietê, que percorre aproximadamente nove 
quilômetros do município. A sua nascente foi uma das 
principais beneficiadas com a retirada do esgoto que era 
lançado no local.  

Os córregos Taboão e Itrapoã, que cortam os bair-
ros Jardim Adelina, Itapeva, Jardim Camila, Prima vera, 
Jardim Luzitano e Vila João Ramalho, no Parque São Vi-
cente, além do córrego Bocaína, que passa pela Vila Bocaí-
na, Vila Guarani e Jardim Itapark, também já apresentam 
melhorias na qualidade das águas que correm por seus 
leitos em decorrência dos avanços dos serviços de esgoto. 

“Os avanços dos indicadores de esgoto em Mauá ben-
eficiam diretamente o meio ambiente e demonstram a 
preocupação da concessionária em oferecer qualidade de 
vida e bem-estar para a população”, destaca Bruno Gra-
vatá, gerente de operações da BRK em Mauá. 

Município atingiu  
89% de tratamento de 

esgoto, um dos melhores 
do ABC e da Região 

Metropolitana
Arquivo

Parabéns Mauá pelos 68 anos
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente à Mercedes Benz

(11) 4178-9024 l 4173-1634 - www.varandao.com.br

A Churrascaria Varandão está presente em São Bernardo do Campo há mais de 40 anos, 

e traz consigo a responsabilidade de oferecer sempre o melhor para os seus clientes.


