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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal de Educação, inaugurou na última 
sexta-feira (23/09), a nova instalação da Escola Mu-
nicipal Haidée Marçal Serbin, localizada à Rua Agenor 
de Carvalho s/nº, no Conjunto Habitacional Henedina 
Cortez.

O prédio tem 12 salas de aula e tem capacidade de 
atender cerca de 650 alunos do 1º ao 5º ano do ensino 
fundamental. Atualmente, a unidade tem 441 alunos 
matriculados, além de 75 alunos de três salas da E.M. 
Francisco Murilo Pinto, totalizando 516 alunos.

NOVA INSTALAÇÃO DA ESCOLA 
MUNICIPAL HAIDÉE MARÇAL 

SERBIN É INAUGURADA

Construída no modelo FNDE (Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação), a escola ocupa área de 
3.228,08 m² e é dividida em blocos, atendendo alunos 
do bairro e adjacências.

Na ocasião, os alunos do Musicalizando Bragança 
realizaram uma linda apresentação de coreografia 
e bandinha.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/nova-instalacao-da-escola-municipal-haidee-marcal-serbin-e-inaugurada 
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RESULTADO MANTÉM BRAGANÇA PAULISTA COMO 
REFERÊNCIA AMBIENTAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CONCLUÍDA IMPLANTAÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOSÉ 

CARLOS CHIARION (LEGIONÁRIOS) E NA 
AVENIDA NELSON MUNER (USF)

A Administração Municipal tem investido em 
diversas frentes do município. A substituição e 
implantação de iluminação pública tem atendido 
toda cidade, garantindo mais segurança para a 
população bragantina. Recentemente, a Rua José 
Carlos Chiarion, no Matadouro, e a Avenida Nelson 
Muner, no Jardim São José, tiveram concluídos os 
trabalhos de implantação de iluminação pública.

Na Rua José Carlos Chiarion (Rua dos Legionários), 
foram instalados 7 postes com luminárias em LED. 
Já na Avenida Nelson Muner, paralela ao Aeroporto 
de Bragança Paulista, foram implantados 23 pos-
tes com lâmpadas em LED. Os trabalhos foram 

realizados com investimentos oriundos de emen-
da parlamentar, complementados com recursos 
próprios da Prefeitura.

Ambas as vias, além da iluminação, também pas-
saram por outras obras de infraestrutura urbana, 
com a implantação de sistema de drenagem plu-
vial, bocas de lobo, poços de visita, guias e calça-
das, além da pavimentação asfáltica. 

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/concluida-implantacao-de-iluminacao-publica-narua-jose-carlos-chiarion-legionarios-e-na-avenida-nelson-muner-usf 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA4

SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO 
ATRAI MILHARES DE PESSOAS EM 

BRAGANÇA PAULISTA

No último fim de semana, dias 23/09, 24/09 
e 25/09, o Parque de Exposições Dr. Fernando 
Costa (Posto de Monta) recebeu o grande even-
to da Semana Nacional de Trânsito. Milhares de 
pessoas participaram das ações que tiveram 
como foco a conscientização dos motociclistas, 
para a necessidade de um trânsito mais seguro.

Foram oferecidos cursos de pilotagem com o 
piloto Leandro Mello, piloto de testes do Progra-
ma Auto Esporte e Revista Duas Rodas; shows 
de wheeling com o piloto profissional Luquinha; 

check up de motos; e troca de capacetes.

Também teve a presença do multicampeão de 
motocross, Jorge Negretti, que realizou um show 
de manobras. Além disso, o munícipe Sidnei Bue-
no ganhou a prova de melhor piloto de Bragança 
Paulista e foi presenteado com uma motocicleta 
0km.

SAIBA MAIS: 

CENTENAS DE MOTOCICLISTAS PARTICIPARAM DE 
TREINAMENTO COM PILOTOS PROFISSIONAIS.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/semana-nacional-de-transito-atrai-milhares-de-pessoas-em-braganca-paulista
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EQUIPE DE BASQUETEBOL DE BRAGANÇA 
PAULISTA CONQUISTA O 2º LUGAR 

NO CAMPEONATO REGIONAL DE 
BASQUETEBOL SÉRIE PRATA

No último domingo (26/09), a equipe 
de basquetebol adulto da Secretaria 
Municipal da Juventude, Esportes e 
Lazer (SEMJEL) esteve na cidade de 
Campo Limpo Paulista para disputa da 
final do Campeonato Regional de Bas-
quetebol Série Prata contra a equipe de 
Hortolândia.
O time da SEMJEL chegou desfalcado 
de dois pivôs para a final, jogadores 
essenciais no jogo de basquete. Mesmo 
assim a defesa estava muito bem po-
sicionada e jogando fortemente, prova 
disso é que Bragança Paulista ganhou 
o primeiro quarto de 3 pontos de di-
ferença. O mesmo placar se manteve 
no segundo quarto, porém, ao final, 
Hortolândia venceu e conquistou a me-
dalha de ouro.   
Bragança foi representada durante o 
campeonato pelos jogadores Eduardo 
Gigante, Guilherme, Guto, Ximenes, 
Aquim, Natan, Leandro, Wellington 
Pelego, Felipe Felps, Yam, Pedro, Caio 
Pezinho, Caio Cabelo e Gustavo Shaaba. 
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CAMPO DO SETE PONTES É O PRIMEIRO DOS 
21 A SEREM ENTREGUES REFORMADOS PELA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer 
(SEMJEL), entregou no último sábado (24/09), a 
revitalização do Estádio Lázaro Taffuri (Campo 
do Sete Pontes). O estádio foi o primeiro dos 21 
campos de futebol que estão sendo reformados pela 
Administração Municipal.

A reforma do Sete Pontes contemplou a recuperação 
dos bancos de reservas e visitantes, pintura geral, 
a substituição de portas e janelas e colocação de 
redes de proteção em toda a volta do campo. Com 
a reforma, o local está preparado para ser palco de 
grandes eventos esportivos.

Na ocasião, também foi entregue a Presidente do 

ESTÁDIO LÁZARO TAFFURI, NO PADRE ALDO BOLINI, ESTÁ PREPARADO 
PARA SER PALCO DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS.

Sete Pontes, Darcy Taffuri, um kit para a escolinha 
de futebol do Sete Pontes, com bolas, redes, apito, 
coletes, chapeuzinhos e cones.

A Prefeitura está revitalizando 21 campos de futebol 
do município. São eles: Campo Vila Aparecida, 
Campo Iguatemi, Campo Novo Mundo, Campo 
Formigão, Ferroviários A.C., Campo Nacional Toró, 
Campo Novo Paulista, Campo Atibaianos, Campo 
Mãe dos Homens, Campo Penha, Campo Biriçá do 
Campinho, Campo Santa Luzia, Campo São João do 
Campo Novo, Campo Sete Pontes, Campo Unidos, 
Campo Guaripocaba, Campo Galo Branco, Campo São 
Lourenço, Legionários, Campo Morro Grande, Campo 
Fraternidade.
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O dia ensolarado do último domingo (25/09), 
reuniu mais de 400 ciclistas que participaram 
do Passeio Ciclístico da Primavera 2022, orga-
nizado pela Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio das Secretarias Municipais da Juven-
tude, Esportes e Lazer (SEMJEL), de Mobilida-
de Urbana, de Cultura e Turismo, de Seguran-
ça e Defesa Civil, de Saúde, através do SAMU, 
Comunicação Social, bem como a SABESP, que 
forneceu caminhão com água potável para os 
participantes do passeio ciclístico, e ao Bloco 
do Guaraná que participou com o trio elétrico. 

A concentração aconteceu na sede da Se-
cretaria de Esportes (SEMJEL) que reuniu 
várias crianças, jovens e adultos que antes 
do início do passeio fizeram aquecimento 
com as professoras de dança do Projeto 
Equilíbrio (Lorena e Rutilene) que animaram o 
aquecimento dos participantes com aulas de 
zumba. O passeio partiu do CILES do Lavapés 
- Florisvaldo Grasson até a Praça da Poesia, no 
Lago do Taboão. 

SAIBA MAIS: 

PASSEIO CICLÍSTICO DA PRIMAVERA 
REÚNE CENTENAS DE PARTICIPANTES DE 

TODAS AS IDADES

https://braganca.sp.gov.br/noticias/passeio-ciclistico-da-primavera-reune-centenas-de-participantes-de-todas-as-idades
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EDUCAÇÃO ABRE VOTAÇÃO PARA ESCOLHA DO 
MELHOR CURTA-METRAGEM COM O TEMA “A 

CIDADE DA GENTE”

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, abriu votação 
popular para a escolha do melhor curta-metra-
gem com o tema “A cidade da gente”. A votação 
pode ser feita até sexta-feira (30/09).

O público pode escolher o curta preferido por 
meio do link https://braganca.sp.gov.br/festival-
-de-curtas-bp. Serão escolhidos os 10 melhores 
curtas nessa etapa. Os 10 curtas finalistas serão 
analisados por um júri técnico, que selecionará os 
3 vencedores do Festival com base nos critérios 

de criatividade, originalidade, coerência entre as 
cenas e fidelidade ao tema.

O Festival Mirim de Curta BP, é um projeto de cur-
tas dos alunos dos 4º anos da Rede Municipal de 
Ensino de Bragança Paulista e tem como objetivo 
enriquecer o processo educacional, recuperando 
o contato entre a cidade e os alunos, ao mesmo 
tempo em que promove o seu contato com ferra-
mentas tecnológicas e com a produção audiovi-
sual com o uso dos Ipads nas escolas.
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FUNDO SOCIAL ENCERRA A CAMPANHA 
DO AGASALHO 2022 E MAIS DE MIL 

FAMÍLIAS FORAM BENEFICIADAS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
do Fundo Social de Solidariedade, encerrou na 
última semana a Campanha do Agasalho 2022 
“Juntos não deixaremos ninguém passar frio em 
Bragança Paulista”. A ação social contou com o 
apoio da comunidade bragantina, comércio local, 
instituições e projetos sociais, universidades, 
escolas e instituições de ensino, entre outros.

Foram arrecadadas 34.244 peças infantis 
e adultas, 1.702 cobertores, 1.060 calçados 
e 621 acessórios, totalizando 37.627 itens 
recebidos. Mais de 1 mil famílias em situação de 
vulnerabilidade foram beneficiadas através dos 
projetos sociais do Fundo Social, serviços sociais 

da Administração Municipal como, por exemplo, 
Centro Pop, Albergue, Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), além de entidades 
e instituições assistenciais assistidas pelo 
município.

O atendimento social é diário, em todas estações 
do ano. Por isso, as doações para o Fundo Social 
são contínuas, com o objetivo de suprir as 
necessidades dos mais necessitados.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/fundo-social-encerra-a-campanha-do-agasalho-2022-e-mais-de-mil-familias-foram-beneficiadas
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O kit é destinado a estudantes dos 3º, 4º e 5º anos do 
Ensino Fundamental. A solenidade de entrega simbó-
lica foi realizada na E.M Prof. Francisco Murilo.
Na manhã desta quinta-feira (29/09), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação, iniciou a distribuição do Kit “Maluquinho 
por Robótica”, para os alunos dos 3º, 4º e 5º anos da 
Rede Municipal de Ensino. A Administração Municipal 
realizou a solenidade de entrega na Escola Municipal 
Prof. Francisco Murilo Pinto, no Jardim Águas Claras.
Para o 3º ano do Ensino Fundamental, serão entre-
gues cerca de 1.700 kits “Trem Piuí Tic Tac”. Já os 
alunos do 4º ano em toda rede receberão aproxima-
damente 1.750 kits “Avião Vrum”. Por fim, o 5º ano re-
ceberá cerca de 1.900 kits “Carro Malucar”. Também 
estão sendo distribuídos 274 kits destinados aos 

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 
COMEÇAM A RECEBER 

O KIT“MALUQUINHO POR ROBÓTICA”

professores, com orientações técnicas para o desen-
volvimento dos projetos. Além disso, os professores 
receberão formação pedagógica com instruções 
sobre a montagem do material e sua aplicação em 
sala de aula.
A aquisição dos kits tem por objetivo desenvolver nas 
crianças, desde cedo, o interesse pela robótica e áre-
as correlatas, através de material lúdico. Os kits ofe-
recem ainda ferramentas para que os professores 
possam enriquecer suas aulas em diversos temas.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/alunos-da-rede-municipal-comecam-a-receber-o-kit-maluquinho-por-robotica 
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A nota obtida evidencia os avanços que a Rede Mu-
nicipal de Ensino teve nos últimos anos com investi-
mentos em infraestrutura, tecnologia, segurança e 
projetos pedagógicos.

A Rede Municipal de Ensino de Bragança Paulista, 
mais uma vez, se destaca na educação básica como 
uma das melhores da região, atingindo a nota 6,3 
no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB). O município ficou acima da nota proposta para 
2021, que era 5,9.

Divulgado neste mês de setembro, o IDEB é uma das 
referências na medição da qualidade do aprendizado 
nacional e possibilita o monitoramento por meio de 

dados concretos, sendo calculado a partir de dois 
componentes: a taxa de rendimento escolar (apro-
vação) e as médias de desempenho nos exames apli-
cados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - INEP.                 

As médias de desempenho utilizadas são as da Prova 
Brasil (aprendizado dos alunos em língua portuguesa 
e matemática) e do Sistema de Avaliação da Educa-
ção Básica (SAEB).

SAIBA MAIS: 

EDUCAÇÃO DE BRAGANÇA PAULISTA OBTÉM 
NOTA 6,3 E SE DESTACA NO ÍNDICE DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

https://braganca.sp.gov.br/noticias/educacao-de-braganca-paulista-obtem-nota-63-e-se-destaca-no-indice-de-desenvolvimento-da-educacao-basica 
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Foliões de todas as idades lotaram a Praça da Poesia 
Poeta Oswaldo de Camargo no último domingo 
(25/09), para curtirem o “CarnaPraça” fora de época, 
após dois anos sem a festividade.

O domingo ensolarado ajudou quem aproveitou o 
dia para tirar a fantasia do armário para dançar e 
se divertir ao som das tradicionais marchinhas de 
Carnaval com a banda “Show de Metallum”.

Além disso, o evento também contou com o encontro 
para a troca de figurinhas do álbum da Copa do 
Mundo 2022 e a “área kids”, com vários brinquedos 
para fazer a alegria da criançada.

Já deu para matar a saudade do Carnaval de 
Bragança Paulista e se preparar para a próxima 
edição, né? Então, até 2023!  

 CARNAVAL FORA DE ÉPOCA LEVA 
ALEGRIA À PRAÇA DA POESIA POETA 

OSWALDO DE CAMARGO

CENTENAS DE FOLIÕES PARTICIPARAM DO “CARNAPRAÇA” FANTASIADOS COM 
ROUPAS COLORIDAS E ADEREÇOS CARNAVALESCOS
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Bragança Paulista é reconhecida nacionalmente 
como “Capital Nacional da Linguiça Artesanal”, 
tal título faz da cidade um dos principais rotei-
ros gastronômicos para os amantes de boas 
refeições. Pensando em consagrar e reconhecer 
o atrativo, Bragança Paulista está participando 
da 4ª edição do prêmio “Top Destinos Turísticos”.

O município está concorrendo na categoria “tu-
rismo gastronômico” e você, bragantino raiz ou 
apaixonado por Bragança, pode ajudar a destacar 

o roteiro em todo o Estado de São Paulo.

Para votar é necessário acessar o site https://
votetop.com.br/voteagora, selecionar a cate-
goria “TURISMO GASTRONÔMICO”, entrar em sua 
conta no Facebook, selecionar BRAGANÇA PAULIS-
TA e confirmar sua escolha.

SAIBA MAIS: 

VOTAÇÃO ABERTA! AJUDE BRAGANÇA 
PAULISTA A CONQUISTAR O SELO “TOP 

DESTINOS TURÍSTICOS 2022”

PREMIAÇÃO SELECIONARÁ OS MELHORES DESTINOS 
TURÍSTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

https://braganca.sp.gov.br/noticias/votacao-aberta-ajude-braganca-paulista-a-conquistar-o-selo-top-destinos-turisticos-2022
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