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ÍCONE DA POLÍTICA BRAGANTINA TEM UMA HISTÓRIA 
DEDICADA DE AMOR À FAMÍLIA E AO TRABALHO 

O falecimento do prefeito Jesus Chedid en-
tristece a cidade de Bragança Paulista que o 
via não só como um político apaixonado, mas 
como um líder que comandava e inspirava to-
dos a sua volta com garra e perseverança por 
uma sociedade melhor. Jesus Chedid deixará 
sua marca em todos, para sempre.

Jesus Chedid deixa a esposa Marilis Reginato 
Abi Chedid, os filhos Edmir, Elmir, André Luís e 
Érika, as noras Tereza, Deborah e Daniele, e o 
genro Henrique, 12 netos e uma bisneta.

BIOGRAFIA

A história de vida de Jesus Chedid é caracte-
rizada por conquistas e desafios. Filho de imi-
grantes libaneses, Hafiz Abi Chedid e Saada 
Nader Abi Chedid, Jesus Chedid nasceu em 06 
de agosto de 1938, em São Paulo. Depois, mu-
dou-se com a família para Morungaba, onde 

HOMENAGEM AO PREFEITO 
DR. JESUS ADIB ABI CHEDID

trabalhou numa loja de armarinhos, padaria e 
num pequeno hotel da família.

Logo em seguida, em Itatiba, seus pais com-
praram um hotel maior – Hotel Itatiba –, que 
se transformou na sede da prefeitura. Em 
Bragança Paulista, firmou os estudos no anti-
go Colégio São Luiz. No município, formou-se 
em Contabilidade pelo Colégio Rio Branco; de-
pois formou-se em Direito pela faculdade de 
Pouso Alegre/MG.

Em 1964, Jesus Chedid se casou com Marilis 
Reginato Abi Chedid, com quem teve quatro 
filhos: os gêmeos Edmir e Elmir, André Luiz e 
Érika.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/homenagem-ao-prefeito-dr-jesus-adib-abi-chedid 
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PROF. AMAURI SODRÉ TOMA POSSE COMO 
PREFEITO DE BRAGANÇA PAULISTA

Na manhã desta sexta-feira (03/06), a Câmara Muni-
cipal realizou ato solene para ratificação de posse do 
Prof. Amauri Sodré como Prefeito de Bragança Pau-
lista. O ato foi marcado por emoção e homenagens ao 
Prefeito Jesus Chedid, que faleceu na madrugada do 
dia 2 de junho.
Em ato fechado para o público, com a presença do 
Deputado Estadual Edmir Chedid, de Vereadores e 
Secretários Municipais, a Presidente da Câmara Mu-
nicipal, Gislene Bueno, fez a leitura do compromisso 

ATO SOLENE FOI REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL
de posse e Prof. Amauri Sodré assinou o termo de 
ratificação de posse.
Vereadores usaram a palavra e lembraram o legado 
de Jesus Chedid, com diversos momentos de emo-
ção.
Prof. Amauri Sodré exercerá o mandato até 31 de de-
zembro de 2024.
SAIBA MAIS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prof-amauri-sodre-toma-posse-como-prefeito-de-braganca-paulista 
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PREFEITURA INICIA ATIVIDADES DO 
JUNHO VERDEAZUL 2022

O “céu de guarda-chuvas” da Praça Poesia recebeu 
novas cores. O verde e azul dão um novo colorido à 
praça simbolizando os importantes recursos natu-
rais existentes em nosso município e dão início à um 
calendário repleto de ações de educação ambiental 
em prol da conscientização da população bragantina.

Diversas atividades foram programadas para aten-
der jovens e adultos, objetivando reflexão sobre os 
impactos ambientais causados pelos seres humanos 
e adoção de ações positivas em relação à preserva-
ção do meio ambiente.

As ações consideram o Decreto Federal 86.028, de 
27 de maio de 1981, a Lei Estadual nº 15.781/2014 e a 
Lei Municipal nº. 4.244/2011 que instituem a Semana 
do Meio Ambiente, a ser comemorada do dia 1 a 7 de 
junho, bem como a importância das ações de educa-
ção ambiental formal, não formal e informal como 
instrumento para a construção de uma sociedade 
sustentável.

SAIBA MAIS: 

NA QUARTA-FEIRA (01/06), A PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA INICIOU 
AS ATIVIDADES ALUSIVAS DO JUNHO VERDEAZUL.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-inicia-atividades-do-junho-verdeazul-2022 
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PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 
REALIZA REUNIÃO COM MORADORES DO 

PORTAL SÃO MARCELO PARA APRESENTAÇÃO 
DE PROGRAMA DE MELHORIAS

A Prefeitura de Bragança Paulista segue investindo 
em mais qualidade de vida para toda a população 
e, no último sábado (28/05), realizou uma reunião 
com cerca de 150 moradores do Portal São Marcelo 
para apresentação do Programa de Melhorias, que 
levará benefícios como pavimentação das ruas, in-
fraestrutura, iluminação pública em LED e obras de 
saneamento básico.

O bairro receberá cerca de R$ 22 milhões em inves-
timentos somente em melhorias na infraestrutura e 
pavimentação asfáltica de 16 ruas. Todo o bairro será 
revitalizado, recebendo, além do asfalto, drenagem 
de águas pluviais, guias, sarjetas, sinalização viária, 
calçadas e rampas de acessibilidade.

As vias com projeto concluído são: Rua Major Ernesto 
Assis Gonçalves; Rua José de Assis Gonçalves; Rua 
Wilma Félix de Oliveira; Rua Chuvas de Ouro; Rua das 
Gérberas; Rua das Pitangueiras; Rua das Lichias; 
Rua dos Jambeiros; Rua Domingos Bernardi; Rua das 
Amoreiras; Rua João de Moraes; Rua Professor Alfred 
John Bentley; Rua Carlota Bertin Chiovatto; Rua Adília 
Russomano Fontana; Rua Mário Lopes de Almeida; 
Avenida José Cypriano de Souza.

BAIRRO RECEBERÁ PAVIMENTAÇÃO, INFRAESTRUTURA, 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-realiza-reuniao-com-moradores-do-portal-sao-marcelo-para-apresentacao-de-programa-de-melhorias 
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RESOLO INTERVÉM EM MAIS UM 
LOTEAMENTO IRREGULAR NO CAMPO NOVO

A Administração Municipal tem intensificado os 
trabalhos de combate ao parcelamento irregular 
do solo e ao surgimento de novos loteamentos 
ilegais. Na última sexta-feira (27/05), a Prefeitu-
ra de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento, através da Divisão de 
Regularização de Parcelamentos do Solo (RESOLO), 
realizou uma intervenção em um loteamento ilegal 
no bairro Campo Novo.

A RESOLO, durante as constantes ações de fisca-
lização no município identificou o surgimento de 
mais um loteamento clandestino. O proprietário da 
área já havia sido notificado sobre as irregularida-
des e mesmo assim continuou com o parcelamento 

irregular do solo no local, bem como deu início a uma 
construção no terreno.

Diante dos fatos, se fez necessária uma intervenção 
mais enérgica por parte da Prefeitura. Em um traba-
lho conjunto entre a RESOLO, a Secretaria Municipal 
de Serviços e a Secretaria Municipal de Segurança e 
Defesa Civil, através da Guarda Civil Municipal (GCM), 
foi realizada a retirada de piquetes e demarcações, 
assim como a demolição da construção iniciada, 
além da abertura de valetas para dificultar o acesso 
ao local.

SAIBA MAIS: 

NO LOCAL FOI FEITA A DEMOLIÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO INDEVIDA 
INICIADA SEM AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA. PROPRIETÁRIOS JÁ 

HAVIAM SIDO NOTIFICADOS SOBRE AS IRREGULARIDADES

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/resolo-intervem-em-mais-um-loteamento-irregular-no-campo-novo 
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
INAUGURA TRECHO DE CICLOVIA COM 

PASSEIO CICLÍSTICO

Autoridades percorreram um trecho de cerca de 
4 km da Praça da Poesia até a Praça do Lavapés. 
Durante o evento foi anunciado que a ciclovia levará 
o nome do ex-Vereador Paulo Mário

A Administração Municipal entregou à população 
bragantina mais uma grande obra concluída 
recentemente. No último sábado (28/05), foi 
inaugurada a segunda fase da ciclovia implantada 
no município (A primeira fase entregue foi no 
trecho entre a Rua Antônio Sabella e a Avenida 
Juscelino Kubitschek. Para celebrar este importante 
momento, foi realizado um passeio ciclístico. 

O evento reuniu diversos ciclistas de todas as 
idades, que percorreram um trecho de cerca de 4 
km da Praça da Poesia até a Praça do Lavapés, no 

monumento memorial às vítimas do Covid-19, em 
frente a Escola Estadual José Guilherme. Autoridades 
presentes como o Vice-Prefeito Amauri Sodré, 
o Deputado Estadual Edmir Chedid, Secretários 
Municipais e Vereadores se juntaram aos ciclistas e 
participaram do passeio ciclístico.

Logo após percorrerem o trajeto, os participantes 
retornaram à Praça da Poesia, onde foram 
recepcionados com atrações como brinquedos 
infláveis, pipoca e algodão-doce, sorteio de brindes, 
e o show com a Banda Lagartos.

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/administracao-municipal-inaugura-trecho-de-ciclovia-com-passeio-ciclistico 
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PROGRAMA BOLSA ATLETA CONTEMPLA 
46 ATLETAS DE BRAGANÇA PAULISTA

Na última quarta-feira (01/06), a Prefeitura de Bra-
gança Paulista, por meio da Secretaria Municipal da 
Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), realizou a 
cerimônia de entrega dos certificados aos 46 bene-
ficiados do Programa Bolsa Atleta 2022.

Importante ferramenta para o desenvolvimento 
do esporte na cidade, o Bolsa Atleta destinará R$ 
3.300,00, que serão pagos em três parcelas mensais 
de R$ 1.100,00 para cada beneficiado. Os 46 contem-
plados obtiveram bons resultados em competições 
locais, regionais e nacionais, além de terem cumprido 

a todos os requisitos do Edital.

O Programa Bolsa Atleta foi instituído pela Lei nº 
4.284, de 02 de dezembro de 2011, com alteração 
feita pela Lei nº 4.790, de 23 de junho de 2021 e tem o 
propósito de incentivar e apoiar a carreira de atletas 
bragantinos.

SAIBA MAIS: 

PROGRAMA GARANTE MELHORES CONDIÇÕES PARA 
TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/programa-bolsa-atleta-contempla-46-atletas-de-braganca-paulista 
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EQUIPE FEMININA DE VÔLEI DE BRAGANÇA 
PAULISTA VENCE E SE CLASSIFICA PARA A 
PRÓXIMA FASE DOS JOGOS DA JUVENTUDE

A equipe feminina de Vôlei Sub-18 da Secretaria Muni-
cipal da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL) conse-
guiu no último domingo (29/05) classificação para a 
próxima fase dos Jogos da Juventude em Campinas.

A competição é destinada para atletas de até 18 anos, 
de todo Estado de São Paulo. Os jogos são realizados 
em fases regionais, os times de cada região jogam 
entre si, os melhores times de cada região se classifi-
cam para a fase final.

O time de Bragança venceu por 2 x 0 a equipe de Rio 
Claro com parciais de 25x23 e 26x24.

A equipe de Bragança Paulista, treinada pelo profes-
sor Marcelo Bacci, é composta por: Suiane, Laura, 
Sarah,  Sabrina, Fernanda, Rafaela, Thayane, Ranna, 
Laís, Giovanna e Isabelle.

O próximo jogo será no dia 07 de junho, em Campinas, 
contra o São João da Boa Vista.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/equipe-feminina-de-volei-de-braganca-paulista-vence-e-se-classifica-para-a-proxima-fase-dos-jogos-da-juventude- 
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SERVIÇOS DE PAISAGISMO 
SEGUEM SENDO INTENSIFICADOS 

NO MUNICÍPIO

Diariamente são realizados trabalhos de 
jardinagem nos próprios públicos, com o objetivo 
de proteger e recuperar as áreas verdes e espaços 
públicos destinados à conservação ambiental e 
embelezamento da cidade.

A Secretaria Municipal de Serviços, através da Divisão 
de Parques e Jardins (DPJ) é responsável pela gestão 
dos canteiros, avenidas, parques urbanos, jardins, 
bem como as hortas comunitárias de Bragança 
Paulista, com serviços de manejo e conservação dos 
recursos naturais, ficando atenta às flores, árvores e 
hortaliças ideais para plantio em cada época do ano, 
favorecendo o desenvolvimento de espécies que 
apreciam as características da estação, como clima, 
umidade e incidência de luz.

Nesta semana, os trabalhos estão sendo realizados 
na rotária da Avenida Antônio Pires Pimentel; nos 

canteiros da Avenida dos Imigrantes, que dá acesso 
à Rodovia Capitão Barduíno e nos canteiros do bairro 
Lavapés, com a troca do gramado, recuperação e 
adubação de palmeiras e plantio de grama e flores, 
de espécies como Cleusea, Agapanto, Jasmim do 
Cabo, Camarão, Mini Ixora, Mini Lantana, Grama 
Amendoim e Grama Esmeralda.

A decoração, paisagismo e jardinagem no município 
tem atraído a atenção da comunidade e visitantes, 
movimentando a economia da cidade e incentivando 
o comércio de flores do município.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/servicos-de-paisagismo-seguem-sendo-intensificados-no-municipio 
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Chegou ao fim mais uma edição do “Maio Cultural” 
de Bragança Paulista. Tradicional na cidade, o evento 
oferece gratuitamente à população as mais variadas 
manifestações artísticas e culturais.

Além de promover mais cultura e lazer à população, o 
evento ajudou inúmeras pessoas em situação de rua 
com a ação do “ingresso solidário”. A campanha 
arrecadou centenas de itens, como calças, gorros, 

“MAIO CULTURAL” ENCERRA COM SUCESSO E 
ALEGRA A POPULAÇÃO BRAGANTINA

sapatos, meias, pijamas, entre outras peças que 
serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade 
do Município.

SAIBA MAIS: 

DURANTE O MÊS, A COMUNIDADE PRESTIGIOU EVENTOS 
NOS MAIS VARIADOS TEMAS E LINGUAGENS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/maio-cultural-encerra-com-sucesso-e-alegra-a-populacao-bragantina 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), 
entregou na última sexta-feira (27/05), a reforma e 
revitalização do Centro de Referência em Assistência 
Social (CRAS) do bairro Santa Libânia.

No local, foram executados serviços como a subs-
tituição e implantação de pisos e revestimentos, 
acessibilidade em todo o prédio, pintura geral interna 
e externa, substituição dos portões de entrada, revi-
são geral do sistema elétrico e hidráulico, instalação 
de rede de dados e telefonia, implantação de sistema 

de prevenção e proteção contra incêndio, troca de 
portas e esquadrias, dentre outros.

A empresa responsável pela obra foi a Reiscon Cons-
trutora e Terraplanagem. A obra foi executada com 
investimento de R$ 385.051,27, oriundos de recursos 
do Tesouro Municipal.

SAIBA MAIS: 

PREFEITURA ENTREGA REFORMA 
E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE 

REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(CRAS) DO BAIRRO SANTA LIBÂNIA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-entrega-reforma-e-revitalizacao-do-centro-de-referencia-em-assistencia-social-cras-do-bairro-santa-libania 
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A semana começou com uma nova frente fria, além 
de chuva, e as pessoas em situação de rua mais uma 
vez foram acolhidas pela Administração Municipal, 
sendo encaminhadas para o abrigo do Ginásio 
Municipal de Esportes “Agostinho Ercolini”, no Jardim 
Recreio.
O “Acolhendo com Carinho” continua funcionando 
normalmente, mas com o frio e a chuva, a equipe de 
abordagem social, vinculada à Secretaria Municipal 
de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), 
intensificou o trabalho de encaminhamento.
Na noite de segunda-feira (30/05), 24 pessoas 

foram atendidas pelo “Acolhendo com Carinho”. Na 
noite de terça-feira (31/05), foram para o abrigo 29 
pessoas. Durante a abordagem social, cinco pessoas 
se recusaram a ir para o abrigo.
A população pode auxiliar em caso de encontrar 
alguma pessoa em situação de rua necessitando de 
ajuda, ligando para a equipe de Abordagem Social 
pelo 99578-4869.
SAIBA MAIS: 

EQUIPE DE ABORDAGEM SOCIAL ENCAMINHA 
PESSOAS PARA O “ACOLHENDO COM CARINHO”

ABRIGO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ESTÁ 
INSTALADO NO GINÁSIO AGOSTINHO ERCOLINI

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/equipe-de-abordagem-social-encaminha-pessoas-para-o-acolhendo-com-carinho 
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Com o objetivo de dar continuidade a capacitação 
e serviço dos profissionais da educação, a Prefei-
tura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, está realizando ao longo 
do ano de 2022, diversos cursos de formação 
para os professores, coordenadores, formadores, 
diretores, vice-diretores e supervisores da Rede 
Municipal de Ensino.
Na ocasião, foram lançados os cursos: A impor-
tância do ensino de uma língua estrangeira na 
1ª infância; As culturas de jogos no contexto da 
educação física escolar e Repensando a arte na 
educação física.
A capacitação para os professores teve início 

com o curso Gestão da escola na contempora-
neidade, e se encerra em outubro, com o curso 
Manualidades: brinquedos e outras artes.
Entre os cursos estão: Novas tecnologias para no-
vas pedagogias; Gestão da escola na contempo-
raneidade; Formação de Arte, Inglês e Educação 
Física na Educação Infantil; A inclusão no mundo 
da Matemática através dos jogos; Cuidando de Si 
e Manualidades: brinquedos e outras artes.
SAIBA MAIS: 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
PASSAM POR CAPACITAÇÃO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/profissionais-da-educacao-passam-por-capacitacao 
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