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Editorial

    Nas páginas a seguir você terá uma pequena demonstração de como uma cidade pode abraçar sua vocação 

para a prosperidade. Digo pequena porque são poucas páginas para mostrar tudo o que Barueri faz e todos os 

setores nos quais investe com responsabilidade e pioneirismo. Mesmo assim, dá para ter uma ideia do quão 

grandioso é esse projeto, retomado desde 2017 com tanto empenho e comprometimento por parte do poder 

executivo desta cidade. 

      Apesar de manter aquele ar aconchegante de cidade interiorana, graças ao seu povo amistoso e gentil e uma 

localização privilegiada, Barueri é uma cidade de grandes negócios. Principal retrato disso é nosso polo 

empresarial Alphaville, bairro que tornou a cidade conhecida em todo país por reunir grandes empresas e, 

consequentemente, ofertar vastas vagas de emprego, além de ser símbolo de qualidade de vida, com seus 

condomínios e moradas de alto padrão. 

     Barueri desponta como uma das grandes promessas brasileiras no setor econômico – e isso já vem se 

solidificando, conforme mostram pesquisas e rankings nos quais a cidade se destaca -, mas também nos 

setores de serviços, tecnologia, saúde, educação, meio ambiente, segurança e muito mais. 

       A vocação do município para receber empresas de todos os portes e estreitar relacionamento com elas ao 

ponto de tê-las como aliadas na construção de sua própria história e evolução ficou ainda mais explícito 

quando, em 2017, foi a primeira cidade a ter um estande na Feira do Empreendedor Sebrae: o maior evento de 

empreendedorismo da América Latina!

      Participar desse evento como uma opção para novos negócios e outras inovações mostrou que a cidade não 

tem medo de crescer mais e mais e assumir seu papel na alavancagem econômica do Brasil. Essa participação, 

inclusive, inspirou outros municípios que, nos anos seguintes, têm seguido nosso exemplo marcando presença 

nessa feira tão importante e enriquecendo a experiência.  

     Delicie-se com o conteúdo que preparamos para você e com tudo que Barueri, essa cidade tão abençoada, 

tem a oferecer. Inspire-se nela e, se tiver oportunidade, faça parte dessa história também, porque aqui há 

sempre lugar para mentes inovadoras e iniciativas audaciosas. 

Joaldo Macedo Rodrigues (Magoo)

Secretário de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri
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AQUELE 
EMPURRÃOZINHO
QUE FALTAVA...

Barueri é uma das cidades com o IPTU mais baixo do Estado: chega a ser até 10 vezes 
menor do que o cobrado por outros municípios da Grande São Paulo. Isso graças à política 
de baixa tributação adotada pelo poder público. 

Transitar é fácil em Barueri. A cidade possui  cinco terminais de ônibus, é atendida por 
quatro estações de trem da CPTM, é cortada pela rodovia Castello Branco e conta ainda 
com 13 helipontos.

A cidade tem o 5º maior PIB do Estado de São Paulo e o 14º maior PIB do Brasil, de acordo 
com levantamento do IBGE 2016.

Em 2018 o ranking da revista Exame classificou Barueri em 1º lugar em Desenvolvimento 
Econômico, a 5ª melhor cidade para se fazer negócio e a 15ª em Capital Humano.
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MAPA
Barueri

BRASIL
BARUERI - SP

MARGINAL TIETÊ

RODOANEL MÁRIO COVAS 

RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT 

SÃO PAULO

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CUMBICA

AEROPORTO VIROCOPOS 

PORTO DE SANTOS

13 KM

7,3 KM

16,2 KM

30,2 KM

53 KM

91,3 KM

97,2 KM

Distância



Saiba mais sobre 
70 anos de emancipação político-administrativa em 2019
População estimada (2019): 274.182 pessoas
População no Censo 2010: 240.749 pessoas 
Densidade demográfica (2010): 3.665,21 hab/km²

Território e Ambiente:

Área da unidade territorial: 65,701km² 

5º lugar em sua microrregião

Esgotamento sanitário adequado: 95,4%

Arborização de vias públicas: 72,7%

Urbanização de vias públicas: 71,5%

Trabalho:

Salário médio mensal dos trabalhadores formais: 

4,6 salários mínimos – 1º lugar em sua microrregião / 

5º lugar no Estado / 20º lugar no Brasil

Pessoal ocupado: 269.840 pessoas / 100,9%

Educação: 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos 

de idade: 97,8% 

1º lugar em sua microrregião

Economia:

PIB R$47.088.302.000

PIB per capita: R$184.460,35

5º maior PIB do Estado e 14º maior PIB do Brasil

Informações 
da cidade

Barueri
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A CIDADE
QUE NÃO 
PARA DE
CRESCER

Contrariando os índices nacionais, que ressaltam a crise 
financeira e de empregabilidade, Barueri segue crescendo, 
como é de sua natureza. Em apenas dois anos o município 
registrou aumento de 30% em novos negócios. Até 
setembro de 2019 a cidade possuía 30.826 inscrições ativas. 

Em 2018 foram feitas 4.549 inscrições de novas empresas. 
Isso corresponde a uma média de 379 novos negócios por 
mês chegando à cidade: 29,49% a mais em comparação com 
2016 e 22% acima de 2017. 

Como se pode ver, o crescimento é gradual: em 2016 foram 
3.513 novos registros, enquanto em 2017 o número saltou 
para 3.726 (média mensal de 311 novos negócios).

Dentre as atividades mais cadastradas em 2018 figuram 
apoio comercial, financeiro e administrativo, com 431 
empresas; construção civil, com 236; e escritório adminis-
trativo, com 218. O crescimento na arrecadação do ISS 
(Imposto Sobre Serviços) comprova a expansão: em 2016 o 
montante foi de R$ 879 milhões; em 2017 foi de R$ 1 bilhão; 
e em 2018 chegou a R$ 1,2 bi.
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9

Alphaville é o bairro que lidera na lista de localização mais 
escolhida por esses novos negócios. Atualmente o bairro 
abriga 9.987 empresas no total. 

Com relação à empregabilidade Barueri também não fica 
atrás: figura entre as cidades com menor taxa de desem-
prego do Estado de São Paulo (15% considerando a Sub-
Região Oeste da Grande São Paulo), segundo pesquisa feita 
pela Fundação Seade. 

O que tem contribuído bastante para tais resultados, ainda 
segundo a pesquisa, é a vinda de novas empresas, especial-
mente na área de tecnologia. 

Hoje Barueri conta com uma média de 3 mil empresas ou 
profissionais autônomos nessa área.

Barueri: 
Destaque 
do Brasil

5º maior PIB do Estado de SP e 14ª 
maior PIB do País (IBGE 2016)

1º lugar em Economia no Ranking 
Connected Smart Cities (Urban 
Systems/2018)

1º lugar em Desenvolvimento 
Econômico (Revista Exame/ 2018)

5ª melhor cidade para se fazer ne-
gócio (Revista Exame/2018)

15º lugar em Capital Humano 
(Revista Exame/2018) 

Prêmio internacional por empre-
g a b i l i d a d e  p a ra  p e s s o a  co m 
deficiência (Bloomberg Mayors 
Challenge/2018)



ALPHAVILLE

No dia 21 de setembro Alphaville, o bairro mais 
famoso de Barueri, completou 46 anos. 

Pioneiro em seu formato, foi idealizado pelos 
engenheiros Yojiro Takaoka e Renato de Albu-
querque. O local reúne hoje 75 mil moradores 
espalhados entre os seus oito mil prédios e 35 
condomínios de casas, além de ser passagem 
para mais de 200 mil pessoas todos os dias. 

Ambiente multifaceta, reúne o melhor de dois 
mundos: qualidade de vida - com seus condo-
mínios de alto padrão, áreas verdes, shoppings e 
várias opções de lazer e gastronomia – e palco 

para as mais diversificadas atividades profi-
ssionais, uma vez que oferece milhares de 
empregos.

Alphaville abriga empresas de todos os portes, 
tamanhos e segmentos. É o local mais escolhido 
pelos empreendimentos que chegam à cidade. 
Das 30.826 empresas ativas no município hoje, 
9.987 estão em Alphaville. Além disso, outras 
3.564 estão no Tamboré, bairro-irmão de Alpha-
ville que segue o mesmo modelo empresarial. A 
região toda não para de crescer!

Em Alphaville é que estão localizadas as 
principais escolas e universidades particulares. 
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UM 
CONCEITO 
ÚNICO

Lá também ficam os três principais shoppings da 
cidade: Flamingo, Tamboré e Iguatemi.  A maior 
área verde pública da cidade também está lá, o 
Parque Ecológico de Barueri. As franquias mais 
famosas do país gostam bastante do local, onde 
crescem cada vez mais as opções de nichos 
bastante específicos, dentre elas clínicas, 
academias, clubes, restaurantes, hotéis, 
organizações financeiras etc. 

Resumindo: os principais confortos e a maior 
gama de serviços você encontra em Alphaville e 
Tamboré. 

Principais negócios 
da região
Alphaville:
Total de empresas – 9.987 empresas
Prestação de serviços comuns – 6.461
Prestação de serviços com comércio 
e/ou indústria – 1.622
Comércio / indústria – 1.066

Tamboré:
Total de empresas – 3.564
Prestação de serviços comuns – 1.560
Prestação de serviços com comércio 
e/ou indústria – 827
Comércio / indústria – 637
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Secretaria 
de Indústria, 

Comércio e 
Trabalho 

trabalhando
Presença. 

Parceria. 
Apoio. 

Acompanhamento. 



É fácil dizer às empresas: venham! Difícil é manter 
um relacionamento saudável e contínuo com elas, em 
uma parceria de mão dupla em que ambos os lados 
crescem juntos. Afinal, quando uma empresa 
prospera, toda a cidade prospera junto com ela: que 
gera mais e mais empregos, que eleva o nome do 
município perante o país e o mundo, que movimenta a 
economia e que atua em causas essenciais para a 
sociedade. 
Muito consciente disso, a Secretaria de Indústria, 
Comércio e Trabalho (SICT) batalha incansavelmente 
não apenas para atrair empresas à cidade, mas 
principalmente para mantê-las aqui, melhorando as 
condições para se trabalhar e ampliando as 
possibilidades. Para tanto, muitos esforços são 
empreendidos. 
Além de ser o elo entre o empresário e a Prefeitura, a 
SICT mantém diversos serviços que direta ou 
i n d i ret a m e nte  fa c i l i t a m  o  d e s e nvo l v i m e nto 
empresarial.

Programa Meu Futuro
Preocupada em ampliar as vagas de emprego aos 
moradores de Barueri e suprir a demanda existente 
na própria cidade, a SICT criou, em março de 2018, o 
P r o g r a m a  M e u  Fu t u r o .  R o b u s t o,  e l e  ofe r t a 
gratuitamente 25 cursos de qualificação profissional, 
selecionados com base em pesquisas feitas junto aos 
empresários da região, que indicaram as maiores 
carências com relação à mão de obra. 

O Programa tem aberto as portas do mercado de 
trabalho a muita gente ao mesmo tempo em que tem 
suprido boa parte das necessidades das empresas 
presentes por aqui. 

Além da qualificação, o aluno que está desempregado 
recebe subsídio da Prefeitura para locomoção até o 
curso. Fora isso, a SICT também tem intermediado a 
aproximação de seus ex-alunos com as empresas, 
oportunizando visitas técnicas e apresentando esses 
profissionais a recrutadores.

Qualificando Pessoas

O setor amarelo do Ganha Tempo Municipal é todo 
gerenciado pela SICT. Lá ela reúne serviços muito 
importantes de apoio ao empreendedor, como:

Apoio ao Empreendedor

- Sebrae Aqui – Barueri
- Procon
- Banco do Povo
- Jucesp

O setor mais frequentado do Ganha Tempo Municipal 
aproxima empresas e trabalhadores em busca de 
melhores oportunidades. A Casa do Trabalhador 
também é canal para o Programa Jovem Cidadão, além 
de firmar parcerias com empresas, instituições, 
sindicatos, associações na realização de recrutamento 
de pessoal. 

Casa do Trabalhador

O Centro de Qualificação 
Profissional da SICT também 
oferece ao longo do ano cursos 
gratuitos de informática básica 
e intermediária a adolescentes 
e adultos que desejam se 
inserir nesse mundo conectado. 

Informática

A Feira de Arte e Gastronomia 
de Alphaville leva cada vez mais 
pessoas a conhecerem o 
trabalho dos artesãos locais. Ela 
ocorre no início e no final de 
cada mês, de quarta a sábado 
das 9h às 19h na praça 
Oiapoque. A Feira conta com 
uma média de 70 barracas que 
trazem artigos de arte e 
artesanato, além de opções de 
lazer para crianças e 
gastronomia. A cada edição, 
cerca de 5 mil pessoas passam 
por lá.

Apoio ao artesão
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ONDE A 
EDUCAÇÃO É
PRIORIDADE
Barueri é uma das cidades que mais investem em educação no 
Brasil. Ela é também  a 1ª cidade do País a implantar a moderna 
plataforma Google for Education em toda a sua rede de 
ensino, o que possibilitou a cada aluno seu próprio chrome-
book. Aqui, a preocupação com a educação começa logo cedo, 
tanto que em 2019 a Prefeitura colocou em funcionamento o 
Centro de Referência Pela Primeira Infância, que garante 
serviços voltados às crianças e seus familiares. 

O município também prioriza a formação profissional e técnica, 
por isso faz questão de aproximar os principais centros de 
educação pública de sua população. Um bom exemplo é a FIEB 
(Fundação Instituto de Educação de Barueri), autarquia da 
Prefeitura que oferece gratuitamente, há mais de 25 anos, 
cursos técnicos de nível médio a seus jovens, além de outros 
serviços de referência em toda a região. 
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Uma rede de 
ensino completa:

- 32 maternais
- 21 escolas de educação infantil
- 55 escolas de ensino fundamental
- 1 Centro de Referência da Primeira Infância

- 3 escolas de Ensino Fundamental e Médio
- 6 Institutos Técnicos com oferta de 
   23 cursos técnicos de nível médio
- 1 Curso Pré-Vestibular
- 1 Faculdade Municipal

Fieb - Fundação 
Instituto de 
Educação de 
Barueri 

E mais:

1 Etec 1 Fatec 1 Senai
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Um espetáculo de cidade!
Uma cidade não é completa se não proporcionar a seu povo boas opções em cultura e lazer. A 
Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri tem se destacado nesse papel, ampliando cada vez mais o 
acesso da população às mais diversificadas formas de arte, não apenas em apresentações culturais, 
mas principalmente no oferecimento de concursos artísticos, festivais, bem como cursos e oficinas 
que beneficiam públicos de todas as faixas etárias. 

A cidade mais geek
Barueri ocupa a 5ª posição no ranking das cidades mais geeks do Brasil. O dado vem da 
Amazon, que realiza a pesquisa em ocasião do Dia do Orgulho Nerd, celebrado em 25 de 
maio. Não é a toa que o município tem até gibiteca toda na pegada nerd e geek. 
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Praça das Artes
E um mundo de sonhos se tornará realidade para todos os baruerienses em 2020, quando será 
concluída a Praça das Artes: um complexo cultural moderno, sustentável e totalmente propício à 
criatividade, projetado pelo arquiteto Ruy Ohtake com capacidade para receber até 10 mil pessoas 
e abrigar uma imensa variedade de projetos.

- Núcleo de Dança 
- Núcleo de Música
- Teatro
- Desenho e pintura
- Mangá e caricatura

Espaços 
para ampliar 
o imaginário

- 8 bibliotecas municipais
- 1 gibiteca
- 1 Centro de Eventos 
- Museu da Bíblia
- Museu Municipal
- 14 monumentos
- Feirarte
- Caminhão da Cultura
- Samba na Praça
- Shows com artistas do circuito 
   nacional e internacional
- Cultura no Parque
- Rodas de leitura
- Exposições 

Principais
oficinas
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Prêmio Learning & 
Performance Brasil 

Edições 
2018/2019 e 
2019/2020

Barueri recebeu, por duas vezes consecutivas, o Prêmio Learning & Performance Brasil na categoria Destaque 
Nacional. O projeto apresentado pelo município foi o Barueri Cidade Inteligente, sendo os destaques desta iniciativa 
o Alô Barueri + Chatbot (24h), o App Servidor + Processos Digitais. 
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Todo mundo já sabe: Barueri é uma cidade 
inteligente! E não só porque dispõe de mais 350 
quilômetros de fibra ótica que possibilitou a 
unificação de seus órgãos e secretarias, internet 
banda larga de qualidade, mais de 40 pontos de 
wi-fi totalmente grátis, semáforos inteligentes, 
implantação do Detecta, monitoramento por 
câmeras em toda cidade, dentre outros serviços. 
Mas também porque suas inovações tecnológicas, 
feitas para dar mais segurança, acessibilidade e 
facilitar a vida do munícipe, além de aproximá-lo 
cada vez mais do poder público, têm recebido 
prêmios sem parar

Barueri
Cidade
Inteligente



Inova Cidade 
Julho 2019

O APP Alô Barueri rendeu o prêmio “Inova Cidade” 
durante a 7ª edição do Smart City Business por 
oferecer uma solução completa para a Ouvidoria 
Geral do município. Foi desenvolvido um robô de 
atendimento que está disponível 24 horas por dia. 
O chatbot é um assistente virtual que atende e 
registra todas as demandas em um sistema de 
ouvidoria on-line de forma humanizada e sem 
burocracias. 

Prêmio Projeto Inovador 2018
Novembro 2018

Com poucos meses após seu lançamento, o 
Chatbot – robô de atendimento empregado 
no APP Alô Barueri  foi premiado durante o 
2º Congresso Gaúcho de Cidades Digitais. Na 
ocasião, Barueri ficou entre as 11 cidades 
agraciadas por criarem projetos tecnológicos 
inovadores e, de todas as premiadas, foi a 
única de fora do território gaúcho. 

Prêmio internacional 
“Cidades e Assentamentos 
Humanos Sustentáveis” 
Outubro 2018

Com poucos meses após seu lançamento, o 
Chatbot – robô de atendimento empregado 
no APP Alô Barueri  foi premiado durante o 
2º Congresso Gaúcho de Cidades Digitais. Na 
ocasião, Barueri ficou entre as 11 cidades 
agraciadas por criarem projetos tecnológicos 
inovadores e, de todas as premiadas, foi a 
única de fora do território gaúcho. 

“As 100 + 
Inovadoras 
no Uso de TI” 
Outubro 2018

O APP Barueri foi o case apresentado nessa 
compe�ção que ocorreu durante o IT Fórum 
Expo, na qual o município classificou-se em 
37º lugar no ranking geral e em 2º lugar em 
sua categoria: Setor Público, ficando à frente 
da Receita Federal, atrás apenas da Prefei-
tura de São Paulo.
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A questão ambiental está diretamente ligada à 
qualidade de vida. Em Barueri o meio ambiente é 
levado a sério e, portanto, recebe o respeito que 
lhe é merecido. O município se destaca em diversos 
fatores nesse sentido: da proteção e promoção das 
áreas verdes ao cuidado e amor pelos animais, 
passando, é claro, por políticas públicas de cons-
cientização e educação ambiental. O município, 
inclusive, realiza coleta seletiva em 100% dos 
bairros e conta com uma cooperativa que realiza a 
separação e o reaproveitamento de todo o lixo 
reciclável da cidade.

MEIO AMBIENTE

Parque 
Ecológico
O Parque Ecológico está localizado 
no bairro de Alphaville e possui 
cerca de 1 milhão de m² divididos 
entre o Centro de Lazer e a Área do 
Russo e destinados à preservação 
ambiental. Com uma média de 20 
mil visitantes por mês o Parque 
Ecológico oferece muitas áreas 
verdes e lagos, além de diversos 
espaços de lazer, com trilhas, 
campos de futebol, playground, 
teatro de arena e quiosques com 
churrasqueiras.

Com uma área de 95 mil metros qua-
drados, o Parque Municipal Dom 
José oferece muito lazer e diversão. 
Possui diversos equipamentos, 
como a minicidade, playground, 
pista de skate, centro de eventos, 
quadras poliesportivas etc. Nos 
finais de semana um amplo teatro 
de arena coberto traz atrações 
musicais para toda a família.

O Parque Recreativo Taddeo Almei-
da Cananéia da Silva fica no Pq. 
Imperial e conta com estaciona-
mento, pista de caminhada, apa-
relhos de ginástica, pista de skate, 
quadras de futebol de campo e de 
quadra, playground, área com 
tabela de basquete, dentre outros.

Parque Municipal 
Dom José

Parque Recreativo
Taddeo Cananéia
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Em breve a cidade deve ganhar três unidades de conservação 
ambiental, conforme previsto no Plano Municipal de Mata 
Atlântica. Com isso, devem ser criados mais 14 parques urbanos 
no território, tornando Barueri uma cidade cada vez mais verde. 

E vem 
mais 
por aí
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Barueri é a primeira cidade da região a disponibilizar o “Resgate Animal”. Para tanto, 
providenciou uma ambulância semi-UTI equipada com o que há de mais moderno para 
socorrer animais de rua feridos. 

UTI animal

A cada dois meses a Prefeitura realiza campanhas de castração gratuitas. Cerca de 
600 vagas são disponibilizadas por edição da campanha. Além da castração, o serviço 
também inclui a microchipagem do animal. De 2017 até meados de 2019 o serviço já 
atendeu mais de 10 mil animais.

Castração gratuita

Amor pelos animais

Referência em toda a região por sua infraestrutura 
ampla e completa, o Cetas Barueri tem o objetivo 
de atender a demanda de animais silvestres 
doentes, provenientes de apreensão, entrega 
voluntária ou vítimas de maus tratos no município 
e região. Ao chegar, o animal recebe todo o cuidado 
necessário até a reabilitação e soltura em seu 
habitat natural.

Cetas
Centro de Triagem de Animais Silvestres

O Cepad abriga animais domésticos vítimas de 
maus tratos, agressores, em situação de risco ou 
feridos. Enquanto aguardam um novo lar, além de 
serem castrados e contarem com acompanha-
mento veterinário contínuo, os cães e gatos 
recebem também um tratamento especial, focado 
no bem-estar animal que visa sua reintegração em 
uma nova família. Banhos, passeios, brincadeiras e 
ações para promover a socialização fazem parte da 
rotina desses animais.

Cepad
Centro de Proteção ao Animal Doméstico

Em Barueri, a Lei 2.588, 
de 18 de dezembro de 
2017 determina que os 
donos de animais 
domésticos residentes 
no município coloquem 
em seus pets microchips 
que armazenam 
informações sobre seu 
responsável, a serem 
acessadas em casos de 
perda ou abandono.

Lei
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[CIDADE INCLUSIVA]
Inclusão na prática Incluir está no DNA de Barueri. Para se ter uma 

ideia, foi a pioneira a criar e manter uma Secretaria 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) e 
uma exclusiva Secretaria da Mulher. Cada uma 
coordenada delas projetos focados e imprescin-
díveis para seus públicos, alcançando resultados 
bastante significativos. 

SDPD
Prêmio Mayors Challenge / 2019
A SDPD já é referência internacional graças à 
premiação Mayors Challenge, destinada a ideias 
inovadoras voltadas a melhorar a qualidade de vida 
das pessoas.  Além da honraria, a cidade ganhou 
prêmio em dinheiro no valor de U$50 mil dólares. 

O município conta com sede própria para a prática 
da Equoterapia, serviço que utiliza o cavalo como 
instrumento de reabilitação, oferecendo estímulo 
para munícipes com deficiência a partir dos dois 
anos de idade.

Centro Municipal de Equoterapia

O Programa Incluir realiza o acompanhamento da 
pessoa com deficiência, da família e da empresa 
durante todo o processo de contratação. O 
Programa conta com o LabMob -  unidade móvel iti-
nerante que  faz busca ativa de pessoas com 
deficiência em idade produtiva.

Além da Oficina de Libras, aberta aos servidores e à 
comunidade em geral, a SDPD mantém um 
profissional intérprete para auxiliar em eventos 
oferecidos pelas demais secretarias do município, 
além do acompanhamento ao usuário surdo dentro 
da unidade.

Dispõe apoiadores para realização de ativi-dades 
de rotina na residência de munícipes com quadros 
complexos, visando o acesso a serviços e à 
circulação social.

Empregabilidade 

Libras

Programa de apoio
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A secretaria da Mulher é referência regional 
no acolhimento de mulheres vítimas de 
violência. O local também incentiva o 
empoderamento feminino por meio de 
diversas oficinas e eventos de cunho cultural, 
esportivo, criativo etc. 

Atenção integral à mulher

Mulher

Oferece suporte a mulheres que enfrentam 
a doença por meio  terapias alternativas, 
palestras, rodas de conversa, doação de 
lenços e sutiãs pós-mastectomia, 
momentos de embelezamento, oficinas de 
alimentação saudável e passeios.

Núcleo de 
Combate ao 
Câncer de Mama

Com academia, biblioteca, espaços 
gourmet e de estética e beleza, piscina, 
quadra, sala de dança, Delegacia da 
Mulher e muitas outras opções, a 
Secretaria oferece amplas possibilidades 
a suas frequentadoras. 

Serviços
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Com o objetivo de incentivar as empresas na 
contratação e valorização da mulher no 
mercado de trabalho, a Prefeitura de Barueri 
criou o Selo Social Empresa Amiga da Mulher.

Selo Empresa Amiga da Mulher

Mulheres vítimas de qualquer tipo de 
violência têm todo um acolhimento, com 
atendimento psicológico e social gratuito, 
orientação, encaminhamento jurídico e 
acompanhamento dos casos. 

Atendimento integral

E M P R E S A A M I G A D A

ULHERULHER



- 1 arena multiuso - uma das 
  primeiras a ser inaugurada 
  no Brasil
- 8 campos de futebol
- 14 ginásios poliesportivos
- 9 pistas de skate
- 4 canchas de Bocha
- 32 quadras descobertas

Conheça a 
estrutura:

Polos esportivos
Escola de artes marciais (judô, karatê, 
kung fu, jiu jítsu e muay thai, capo-
eira), handebol, basquete, vôlei, 
futsal, futebol, tênis compõem um 
poderoso polo esportivo que já 
formou diversos atletas de destaque 
no cenário mundial, inclusive entre as 
pessoas com deficiência. 

Futebol
A cidade possui uma arena multiuso 
com capacidade para mais de 31 mil 
espectadores. O local sedia diversos 
eventos, inclusive partidas de futebol 
nacionais e internacionais.

Vôlei
Sediou a Liga das Nações de vôlei 
feminino. O time da casa disputa o 
Paulistão e a Super Liga Nacional. 

Jiu jítsu
Sedia os campeonatos regionais, 
nacionais e internacionais de jiu jítsu.

São Silveira
A corrida tradicional disputada há 43 

anos em Barueri atrai corredores de 
todo o Brasil e até internacionais. 
CBF Social
Barueri é a segunda cidade do Brasil a 
implantar o projeto CBF Social, 
projeto em parceria com a Confe-
deração Brasileira de Futebol que 
visa educar através do futebol. 

Vida Ativa
Projeto desenvolvido com as Unida-
des Básicas de Saúde no qual pre-
paradores físicos detectam a melhor 
forma de trazer qualidade de vida 
através de condicionamento físico a 
pessoas de todas as idades. 

Academias ao ar livre
Com diversas praças e pistas de ca-
minhada, Barueri oferece espaços 
com equipamentos ao ar livre para 
realização de exercícios físicos. 

Campeonato Amador
Um dos maiores de todo o Estado, 
atrai centenas de clubes e milhares 
de atletas de diferentes regiões. 
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Capital do
esporte 

Barueri oferece uma invejável infraestrutura 
esportiva, apta a atender os praticantes de várias 
modalidades e permitir a realização das mais 
diversas competições, o que tem levado a cidade 
a se destacar no cenário esportivo. 



Gente de bem
A atuação da Secretaria de Assistência e Desen-
volvimento Social e do Fundo Social de Solidariedade 
Estrela Guia é tão intensa o ano todo que contagia 
toda a cidade.  A união entre poder público, 
empresariado e população tem se tornado cada vez 
mais forte e surtido efeitos muito benéficos aqueles 
que mais precisam. O altruísmo está no DNA de 
Barueri. 

Campanha do Agasalho
Conhecida como uma das mais bonitas campanhas 
empreendidas no município, desde 2017 a Campanha 
do Agasalho de Barueri distribui somente roupas e 
cobertores novos à população carente. Para tanto são 
realizados bazares e eventos em comunhão entre 
poder público, privado e pessoas físicas. Em 2019 
foram entregues mais de 69 mil peças a quase 32 mil 
famílias. 

 McDia Feliz
A cada ano o engajamento de Barueri com a cam-
panha nacional do Mc Donalds contra o câncer infantil 

fica mais marcante. Em 2019 a cidade vendeu quase 
17 mil tíquetes, além de produtos promocionais da 
campanha. Desde 2017 já repassou mais de R$800 
mil à instituição, sendo até citada como exemplo de 
mobilização.

Corrente do Bem
Em prol da AACD, todos os anos a campanha Corrente 
do Bem de Barueri prevê a distribuição de cofres por 
toda a cidade. A cada ano o número de cofrinhos 
aumenta graças a adesão de mais voluntários. Em 
2019 foram arrecadados mais de R$126 mil à 
instituição que cuida de pessoas com deficiência. 

Graac e outros
A Prefeitura de Barueri é a única que, dentre outras 
prefeituras, mantém colaboração periódica ao Graac. 
No final do ano, toda a municipalidade se une e doa o 
referente a um dia de trabalho à organização. Outras 
instituições também são beneficiadas com a doação, 
conforme escolha do servidor. 
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Saúde de 
primeiro 

mundo

De 2017 para cá um ambicioso projeto de saúde 
vem sendo empreendido pela Prefeitura de 
Barueri, que vem buscando obcessivamente 
oferecer saúde de primeiro mundo à população 
mais pobre. O município desponta com uma 
rede pública de saúde bastante ampla e 
serviços diferenciados, além de infraestru-
turas que causam inveja em muitos serviços 
particulares. 

A cidade 
que mais 
investe 
em Saúde
Barueri está entre as cidades brasileiras que 
mais investem em ações e serviços públicos de 
saúde per capita com recursos próprios. A 
média de investimento da cidade no setor é de 
R$ 2.355,77 por habitante. A informação 
consta no levantamento do Conselho Federal 
de Medicina, publicado em janeiro de 2019. 

No ranking geral, o município aparece em 4º 
lugar, mas lidera na região oeste da Grande São 
Paulo e fica em 2º lugar no Estado de São Paulo 
entre as cidades com mais de 100 mil habi-
tantes. A posição de destaque fica ainda mais 
evidente considerando-se que as cidades que 
estão à frente são bem menores em termos 
populacionais.

A rede

- 1 Ambulatório de Especialidades
- 1 Laboratório de Análises Clínicas
- 1 Laboratório de Anatomia Patológica 
   e Citopatologia
- 1 Farmácia Municipal 24 horas
- 1 Centro de Orientação e Apoio Sorológico 
- 1 Serviço de Atendimento Especializado (SAE)

- 18 Unidades Básicas de Saúde
- 5 prontos-socorros, dentre eles 

   1 exclusivamente infantil
- 3 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)

- 2 policlínicas
- 1 Centro de Diagnósticos

- 1 Hospital Municipal
- 1 Maternidade
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Instituto de Atenção Básica e Avançada de Saúde



Inaugurado em março de 2019, o 
Centro de Hemodiálise Drª. Sandra 
Vicenza Sarno marca a ampliação 
desse serviço tão importante na 
cidade. Passando de 24 para 68 
estações, todas novas, confortáveis 
e modernas,  o Centro elevou os 
atendimentos de 60 para mais de 
200 por dia. Trata-se do maior centro 
de hemodiálise que atende pelo SUS 
no Brasil.

Centro de Hemodiálise Inaugurado em agosto de 2019, o 
IABAS abriga a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Hélio Berzaghi, que a 
partir de então passou a funcionar 
24 horas, inclusive aos finais de 
semana. O local também terá em 
breve uma unidade de cuidados 
prolongados, que contará com 40 
leitos destinados a pacientes em 
situação clínica estável, mas que 
necessitam de reabil itação de 
processos clínicos, cirúrgicos ou 
traumatológicos.

Instituto de 
Atenção Básica e 
Avançada de Saúde

Inaugurado em agosto de 2019, o 
IABAS abriga a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Hélio Berzaghi, que a 
partir de então passou a funcionar 
24 horas, inclusive aos finais de 
semana. O local também terá em 
breve uma unidade de cuidados 
prolongados, que contará com 40 
leitos destinados a pacientes em 
situação clínica estável, mas que 
necessitam de reabil itação de 
processos clínicos, cirúrgicos ou 
traumatológicos.

CAPS

Maior 
Centro de 

Diagnósticos 
do Brasil

Com a proposta de ser referência, 
comparando-se aos laboratórios 
Fleury e Albert Einstein, o equi-
pamento construído pela Prefei-
tura de Barueri é considerado o 
maior Centro de Diagnósticos do 
país. Lá são realizados mais de 45 
tipos de exames, dentre os quais 
despontam as tecnologias mais 
modernas e avançadas da atuali-
dade, como ressonância magné-
tica, tomografia computado-
rizada, dentre muitos outros 
equipamentos médicos de última 
geração.
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Segurança 
de verdade!

Em 2019 foi implantado um novo sistema de GPS 
em suas viaturas. Agora, todos os carros do 
Demutran, Guarda Municipal, Guarda Ambiental, 
Defesa Civil, motos e patrulhamentos táticos são 
monitorados e acompanhados em tempo real 
pela sala de vídeomonitoramento da Secretaria. O 
equipamento agiliza o atendimento, uma vez que 
as viaturas são direcionadas de acordo com a 
proximidade do local da ocorrência.

Novos GPS's

Novos rádios
Novos aparelhos de rádio wireless, específicos 
para patrulhamento, foi uma aquisição pioneira 
no Brasil. Nos locais onde havia sombra de sinal 
foram instaladas novas antenas, garantindo a 
cobertura de toda a cidade. 
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Já está nas ruas a primeira equipe 
de Patrulhamento Tático 
Feminino da cidade. Composta 
apenas por mulheres, a formação 
segue os moldes das equipes 
especializadas, como a Romu 
(Ronda Ostensiva Municipal) e o 
GTM (Grupo Tático de Motos).

Patrulhamento
feminino

Segurança é ponto forte em Barueri, que se destaca nos principais índices 
de combate à criminalidade. Além de ser uma cidade monitorada por 
câmeras e contar com outros recursos tecnológicos que reforçam ainda 
mais as ações policiais, Barueri tem patrulhamento 24 horas por dia, 
Guarda Municipal presente em todos os bairros, além de realizar 
operações especiais semanalmente e outras, quinzenais, em conjunto 
com as polícias civil e militar. 

“Escola Mais Segura” é mais uma das ações 
permanentes criadas por Barueri, fazendo parte 
da rotina da Guarda Civil. A ação abrange as 110 
escolas da rede municipal, oferecendo um 
a m b i e nte  m a i s  p rote g i d o .  U m a  s a l a  d e 
monitoramento exclusiva para esse fim foi 
criada e de lá as escolas são assistidas em tempo 
real 24 horas. 

Em 2019 Barueri teve o mês de 
junho com o menor registro de 
veículos furtados ou roubados de 
sua história. A série histórica iniciou 
em 2002 e é publicada pela SSP-SP 
(Secretaria da Segurança Pública do 
Estado de São Paulo). 

Escola segura

Menor 
índice de 
roubo de 
carros da 
história
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Barueri é famosa, principalmente, pelas 
obras que realiza. Aqui tudo é grandioso. 
Dezenas já foram entregues desde 2017 
e outras estão em andamento: até o final 
de 2020 estarão prontas e sendo muito 
bem utilizadas pela população.  Só na 
Educação essa gestão entregou, de 2017 
a 2019, 10 escolas novas e realizou 
benfeitorias em pelo menos 30 unidades 
educacionais. Na Saúde, já entregou 10 
importantes obras que ampliaram e 
ot i m i z a r a m  s i g n i fi c a t i va m e nt e  o s 
atendimentos, e até o final de 2019 mais 
duas devem ser concluídas. Isso só pra 
citar duas das áreas de maior prioridade, 
mas há novas construções e projetos 
nascendo em vários outros segmentos 
municipais.

CENTRO DE DIAGNÓSTICOS 

PRAÇA DAS ARTES

CENTRO DE ESPECIALIDADES

GRANDES OBRAS



MAIOR E MAIS 
MODERNO FÓRUM DO ESTADO PRAÇA NA VILA PORTO VIADUTO ARAGUAIA

CAPSFUTURO HOSPITAL REGIONAL
IABAS - INSTITUTO DE ATENÇÃO 
BÁSICA E AVANÇADA DE SAÚDE 

PRAÇA NO JD. BELVAL
COMPLEXO ESPORTIVO NO 

JD. SILVEIRA EMEF ALDEIA DE BARUERI
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SICT
Alameda Araguaia, 921
Alphaville Industrial 

Atendimento:
Segunda a Sexta
Das 8h às 17h

Tel.: 4161-7777

sict@barueri.sp.gov.br

/prefeituradebarueri /prefeituradebarueri www.barueri.sp.gov.br


