
EXPOSIÇÃO VIRTUAL
Fundação Salvador Arena e São Bernardo do Campo:

Histórias que se cruzam



Embora a história de São Bernardo do Campo tenha suas raízes 
num passado distante, ainda no século XVI...

Avenida Pereira Barreto.1895



... é no início do século XX que ela começaria a ganhar as 
feições que apresenta hoje, como um grande polo industrial.

Termomecanica - Fábrica I . 2006



E a instalação da Termomecanica na região tem 
participação fundamental nesse destino.

Terreno da Fábrica I, em Rudge Ramos. 1955



Esta exposição tem o objetivo de divulgar um pouco dessa história 
em comum, que é formada, por sua vez, por tantas histórias de vidas. 

Construção da Fábrica I, em Rudge Ramos. 1955



Não é por mero acaso que a Termomecanica faz parte de 
São Bernardo. Nascida em São Paulo, na Mooca...

Termomecanica na Mooca. Década de 1950



... a fábrica transferiu-se para a cidade em 1955, após uma visita do 
Eng. Salvador Arena à fábrica da Mercedes Benz.

Eng. Salvador Arena no terreno da Fábrica I.1955



Terreno da Fábrica I, em Rudge Ramos.1955

A paisagem era, então, composta quase 
apenas de chácaras e sítios.



A Fábrica ficava, então, inacessível se chovia, e era preciso 
buscar alimentos para os funcionários no Ipiranga de Jipe. O 

transporte era escasso, e a energia elétrica, inexistente.

Construção da Fábrica I, em Rudge Ramos. 1955



Não foi nada fácil, portanto, a instalação da 
Termomecanica em São Bernardo do Campo...

Termomecanica – Fábrica I. 1960



Avenida Jurubatuba.1957

... mas foi o pontapé de uma história em comum que 
continua se perpetuando.



Termomecanica – Fábrica I. 1962

O crescimento da Termomecanica teve grande influência 
no desenvolvimento de seus arredores.



E a criação da Fundação Salvador Arena, em 1964, formalizou 
e ampliou as ações sociais que já vinham sendo praticadas, 

principalmente na cidade.

Pavilhão Termomecanica, na FEI. Década de 1970



A fundação, em 1989, do Colégio Termomecanica, que hoje 
integra o Centro Educacional da Fundação Salvador Arena, tem 

beneficiado de diversas formas a comunidade local.

Portaria do Projeto-Escola TM.1995



E podemos dizer, sem medo de exagerar, que não foi só com a construção 
da Fábrica que a instituição modificou a paisagem da cidade.

Projeto Habitacional Itatiba
Início da década de 2000

Projeto Habitacional Itatiba
Final da década de 2000



Assim, a cidade e a instituição cresceram juntas, 
numa relação de apoio mútuo. 

CEFSA. 2008



A relação entre nosso Fundador e São Bernardo do Campo também foi, 
com o tempo, tornando-se cada vez mais estreita... 

Cerimônia de entrega do mérito "Cidadão Sãobernardense“. 1971



... a ponto de traduzir-se em 
forma de poema. 

D
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e 1970



Demonstrando a admiração correspondida, a homenagem foi 
recíproca, e Salvador Arena ganhou títulos, honrarias e até um 

parque com seu nome.

Título de Cidadão Sambernardense. 1971



A história não termina por aqui. 

Termomecanica - Fábrica II. 2006 Portaria CEFSA. 2008

A Fundação Salvador Arena e São Bernardo do Campo continuam 
caminhando lado a lado, crescendo juntas.



Curadoria e textos

CDMR

Documentos e imagens

Acervo do CDMR/ Seção de Pesquisa e Documentação 

de São Bernardo do Campo

Realização

CDMR/Comunicação
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