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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, retomou no início 
desta semana as aulas para cerca de 1.200 alunos 
matriculados nas Escolas Municipais, que possuem 
ensino em período integral. Atualmente, a cidade 
conta com 4 unidades que já estão com este modelo 
de ensino, sendo elas: E.M. Des. Profº. Dr. Paulo Sérgio 
F. de Oliveira (Vila Motta), E.M. Padre Donato Vaglio 
(Vila Bianchi), E.M. Comendador Hafiz Abi Chedid 
(Padre Aldo Bolini) e E.M. Abner Antônio Sperendio 
(Planejada II).

Nas escolas que possuem o ensino em período 
integral, os estudantes têm uma carga horária de 
9 horas diárias. Durante esse período, os alunos 
frequentam as aulas da grade do ensino regular e no 

ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL RETORNAM ÀS 
AULAS E OFICINAS PRESENCIAIS

contraturno participam de oficinas extracurriculares 
em diversas modalidades e áreas do conhecimento.

Devido a pandemia de Coronavírus (Covid-19), o 
retorno presencial nas escolas do município ainda 
está acontecendo de forma parcial e facultativa, 
ficando a critério dos pais e responsáveis a opção 
de manter o aluno nas atividades remotas ou aderir 
às aulas presenciais. Em caso de dúvidas ou para 
mais informações, os cidadãos podem entrar em 
contato com a Secretaria Municipal de Educação, 
pelo telefone (11) 4034-7211.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Mobilidade Urbana, está realizando 
sinalização horizontal e vertical no trecho da 
ciclovia entre a Avenida Juscelino Kubitschek e o 
Fórum, que consiste na pintura de linhas de bordo 
brancas, faixas seccionadas amarelas separando as 
duas pistas, e faixas de travessia de pedestres em 
diversos pontos.

Além disso, são pintados os cruzamentos da ciclovia 
com as pistas veiculares, pictogramas e legendas de 

SINALIZAÇÃO DE NOVO TRECHO DA CICLOVIA 
SEGUE EM ANDAMENTO

alerta, e colocação das placas de sinalização. 

As obras da ciclovia estão em andamento e a nova 
etapa contemplará a obra entre o Fórum e o Lago 
do Taboão. Este trecho da ciclovia terá 3,6 km, com 
início no entroncamento da Av. Juscelino Kubitscheck 
com a travessa Tamoio, e término no Lago do Taboão.

 Com o avanço das obras, o ciclista passará a ter 
uma área exclusiva e mais segura para trafegar, não 
precisando dividir o espaço com os motoristas.
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Bragança Paulista tem apresentado saldo positivo 
de geração de empregos nos últimos meses e inicia 
setembro com mais de 250 vagas disponíveis no PAT 
(Posto de Atendimento ao Trabalhador). Além disso, 
nos últimos dias de agosto o PAT conseguiu recolocar 
no mercado de trabalho 92 pessoas.

Além de intermediar a oferta de vagas no município, 
fazendo a ponte entre as empresas e a população, o 
PAT oferece outros serviços, como orientação refe-
rente à Carteira de Trabalho Digital.

No local ainda funciona a Divisão de Apoio ao Desen-

BRAGANÇA PAULISTA INICIA SETEMBRO COM MAIS 
DE 250 VAGAS DE EMPREGO NO PAT

volvimento da Indústria e Comércio. A Divisão atende 
empresários tanto de Bragança Paulista como da 
região que buscam montar suas empresas na cida-
de. Há várias políticas de incentivo e uma delas é a 
concessão de lotes para áreas industriais. Houve o 
chamamento público para 16 áreas, com 37 interes-
sados. Agora, a Prefeitura está em fase de habilita-
ção das empresas.

SAIBA MAIS: 

Município tem apresentado saldo positivo de 
empregos nos últimos meses 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-inicia-setembro-com-mais-de-250-vagas-de-emprego-no-pat 
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NO MÊS DE SETEMBRO O CASTRAMÓVEL 
ATENDERÁ OS BAIRROS DO CAMPO NOVO E 

BOA VISTA DOS SILVA

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
realizará durante o mês de setembro mais 
duas campanhas de esterilização animal 
através do Castramóvel. Nos dias 03/09, 
04/09 e 05/09, o Castramóvel estará no 
bairro do Campo Novo, na Praça Esportiva 
Manoel Ramos de Lima E.C. Já nos dias 24/09, 
25/09 e 26/09, a unidade estará na Capela 
Santa Luzia, no bairro Boa Vista dos Silva.
Para quem não conhece, o Castramóvel é um 
ônibus equipado com um centro cirúrgico e 
que realiza procedimentos de esterilização 
animal, de forma itinerante e gratuitamente 
no município. A iniciativa visa o controle 
populacional de cães e gatos, evitando que 
esses animais se reproduzam de forma 
descontrolada e fiquem em situação de 
abandono pelas ruas da cidade.
As campanhas estão sendo feitas a cada 15 
dias e nas que ocorrerão no decorrer deste 
mês, a esterilização e a microchipagem serão 
realizadas em cães e gatos dos respectivos 
locais e de bairros adjacentes, cujos 
responsáveis já tenham feito o agendamento 
prévio anteriormente.
No cronograma de 2021 ainda estão previstas 
campanhas do Castramóvel para os bairros 

como Jardim São Miguel, Lago do Taboão, 
Jardim da Fraternidade, Parque dos Estados.
SAIBA MAIS:

https://braganca.sp.gov.br/noticias/no-mes-de-setembro-o-castramovel-atendera-os-bairros-do-campo-novo-e-boa-vista-dos-silva 
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A arborização urbana é capaz de promover 
inúmeros serviços ambientais. Por essa razão, 
a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
selecionou o entorno de duas grandes escolas 
situadas na região do Conjunto Habitacional 
Henedina Cortez, zona norte da cidade, para 
implantar o “Piloto de Floresta Urbana 2021”.

Respeitadas as características da área e 
vocação do local, o Piloto de Floresta Urbana 
2021 da Avenida João Rubens Valle apresenta 
todos os atributos necessários para o sucesso da 
vegetação ali inserida.

A implantação do Piloto de Floresta Urbana 2021 
contemplou o plantio de 185 mudas de espécies 
arbóreas e 10 mudas de palmeiras, distribuídas 
entre 10 diferentes espécies nativas. Foram 
selecionadas espécies adequadas para uso no 
meio urbano e estas foram distribuídas ao longo 
de aproximadamente 400 metros da avenida e 
em 250 metros de calçadas situadas no entorno 
da Escola Estadual João Ernesto de Almeida e 
Escola Municipal Prof.ª Maria Erci Ramos Vale. Os 
600 metros restantes da referida Avenida foram 
arborizados em meados de 2017 pela empresa 

PILOTO DE FLORESTA URBANA 2021 É 
IMPLANTADO NA REGIÃO DO HENEDINA CORTEZ

Com a implantação deste projeto, toda a Avenida João Rubens Valle 
encontra-se arborizada, trazendo para a região os benefícios ambientais 

que as árvores promovem e a sensação de “Floresta Urbana”.

responsável pela construção dos prédios 
residenciais implantados na região.

O Piloto Floresta Urbana, além de beneficiar o 
Meio Ambiente e toda a população, colabora para 
a pontuação do Programa Município VerdeAzul. 
No ranking 2020, Bragança Paulista aparece em 
3º lugar com nota 95,89. O Certificado Município 
VerdeAzul reconhece a boa gestão ambiental 
municipal.
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Desde 2019, Bragança Paulista tem um programa 
voltado ao combate de rodeios clandestinos, monito-
ramento das provas e acompanhamento da sanidade 
dos animais em rodeios regulares. Essa ação é de-
senvolvida por servidores municipais da Secretaria 
de Meio Ambiente.

Por ser uma cidade do interior e com ampla área 
rural, são observados em Bragança Paulista, práti-
cas de diversões clandestinas, com a utilização de 
animais de grande porte, como rodeios, vaquejadas 
e rinhas irregulares, havendo com isto a necessidade 
de continuidade das ações de monitoramento por 
parte dos órgãos ambientais.

Em 2021, novas práticas vêm sendo investigadas e 
fiscalizadas pela Prefeitura Municipal, dentre elas 
as supostas corridas de  American Trotter,  sem au-
torização.

BRAGANÇA PAULISTA 
CONTA COM PROGRAMA 

VOLTADO AO 
COMBATE DE RODEIOS 

CLANDESTINOS

Os resultados das ações são positivos. Desde a im-
plantação do programa foram realizadas 21 aborda-
gens e por meio delas a constatação de 11 equinos 
com lesões no focinho, devido às rédeas utilizadas 
para a prática desportiva em todos os animais; 6 
identificados com marcas na parte inferior dianteira 
da barriga, resultantes do uso de esporas estreladas 
(pontiagudas). Todos os responsáveis foram autua-
dos.

SAIBA MAIS:

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
participou, nesta semana, de duas audiências 
públicas realizadas na Câmara Municipal para 
debater a revisão do Plano Municipal de Sane-
amento Básico e Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos Sólidos de Bragança Paulista. A ma-
téria é de autoria do Poder Executivo.

Na última segunda-feira (30/08), a Secretária 
de Meio Ambiente Nádia Zacharczuk explanou 
sobre o projeto que revisa a Lei Complemen-
tar 708/2011, que trata da atualização das 
diretrizes para o abastecimento de água po-
tável, esgotamento sanitário, limpeza urbana 
e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e 
manejo das águas pluviais urbanas.

De acordo com a Secretária, 99% da área ur-
bana do município possui sistema de esgota-
mento sanitário. Além disso, 100% dos mora-
dores contam com serviço de coleta de lixo, e a 
produção diária de resíduos sólidos é superior 
a 154 toneladas. A secretária apresentou ain-
da aos vereadores e população presente que 
o projeto em tramitação na Casa Legislativa 
contém relatório com as obras concluídas em 
parceria entre a Prefeitura e a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(SABESP).

SAIBA MAIS: 

 

PLANOS DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS 
SÃO DEBATIDOS EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Reuniões aconteceram na Câmara Municipal

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-conta-com-programa-voltado-ao-combate-de-rodeios-clandestinos 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/planosdesaneamento-e-residuos-solidos-sao-debatidos-em-audiencias-publicas
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
das Secretarias Municipais do Meio Ambiente e 
Educação, em parceria com o Centro de Educação 
Ambiental Sala Verde Pindorama, alerta a 
população e orienta sobre o uso racional da água.
As chuvas de verão garantem o abastecimento 

PREFEITURA ORIENTA POPULAÇÃO SOBRE O USO 
RACIONAL DA ÁGUA

• PRESERVE RIOS, MATAS E NASCENTES;

• REDUZA O CONSUMO DA ÁGUA;

• FIQUE ATENTO AOS DESPERDÍCIOS;

• TOME BANHOS MAIS CURTOS;

• NÃO DEIXE TORNEIRAS ABERTAS;

• CONSERTE PEQUENOS VAZAMENTOS;

• LAVE COM ÁGUA SOMENTE QUANDO NECESSÁRIO;

• REUTILIZE A ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA;

• FAÇA A CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA;

dos mananciais para os meses mais secos 
do ano, porém, a intensificação de eventos 
extremos, principalmente aqueles relacionados 
ao comportamento das chuvas, exigem que 
a população una esforços e economize água. 
Medidas simples podem ajudar muito!

A cidade segue em constante expansão urbana e o 
município tem se preocupado em manter uma relação 
harmoniosa entre a sociedade e o meio ambiente. 
A Prefeitura de Bragança Paulista tem investido em 
projetos e ações, principalmente no que diz respeito 
ao bem-estar animal e a proteção dos animais 
silvestres que habitam a região. Uma das iniciativas 
que têm se destacado é o programa permanente 
entre a Prefeitura e a Associação Mata Ciliar, que 
juntas têm desenvolvido trabalhos de resgate e 
recuperação de animais silvestres.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em conjunto 
com a Guarda Civil Ambiental (GCA), averigua as 
denúncias e realiza o resgate dos animais. A entidade, 
por sua vez, quando necessário, encaminha os 
animais para o Centro de Reabilitação de Animais 
Silvestres (CRAS), em Jundiaí/SP, para prestar o 

MAIS DE 2 MIL ANIMAIS SILVESTRES FORAM 
RESGATADOS ENTRE 2019 E 2021

devido atendimento veterinário e após o processo de 
reabilitação, realizar a soltura destes em seu ambiente 
natural. Além das denúncias de irregularidades, o 
Meio Ambiente e a Mata Ciliar também atendem 
ocorrências de animais encontrados feridos.
Através da parceria entre a Associação Mata Ciliar e 
a Prefeitura, no período de abril de 2019 a agosto de 
2021, foram resgatados 2.112 animais silvestres, os 
quais alguns foram localizados feridos e outros se 
encontravam em cativeiro, em situação irregular, 
que seriam possivelmente comercializados de forma 
clandestina e sem as devidas autorizações.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-2-mil-animais-silvestres-foram-resgatados-entre-2019-e-2021 
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O Governo de São Paulo realizou nesta segunda-
feira (30) o lançamento do programa Desenvolve 
Municípios, parceria entre as secretarias da 
Fazenda e Planejamento e de Desenvolvimento 
Regional com o banco Desenvolve SP para 
fomentar ações de crescimento econômico em 
todo Estado. A Prefeitura de Bragança Paulista 
está elegível para o programa.

Representou a Administração Municipal no 
evento de lançamento o Assessor Coordenador 
de Convênios, José Augusto Francisco Urbini. Ele 
explica que a Prefeitura tem interesse em aderir 
à linha de crédito para obras de infraestrutura.

“É um empréstimo a juros baixos liberado 
pelo Governo de São Paulo. Os valores a 
serem disponibilizados para cada município 

MUNICÍPIO ESTÁ ELEGÍVEL PARA 
PARTICIPAR DO 

DESENVOLVE MUNICÍPIOS
Linha de crédito do Governo de São Paulo oferece juros baixos às prefeituras

serão divulgados agora em setembro e a 
Administração Municipal analisará as condições 
para decidir sobre realizar ou não esse 
empréstimo. Mas é importante ter essa linha 
de crédito disponível caso haja a necessidade”, 
destacou José Augusto.

A princípio, serão destinados R$ 1 bilhão em 
financiamentos com condições especiais e 
juros subsidiados, para que as prefeituras de 
municípios com mais de 50 mil habitantes 
possam implantar novos projetos na área de 
infraestrutura urbana.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-esta-elegivel-para-participar-do-desenvolve-municipios
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SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/festival-gastronomico-de-braganca-paulista-edicao-especial-festival-da-linguica-artesanal-inicia-em-07-de-setembro 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 11

 

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Planejamento, pela Divisão 
de Resolo (Regularização de Parcelamentos 
do Solo), realizou no último domingo (29/08), 
reunião com moradores do bairro Serrinha para 
dar andamento aos processos de regularização 
de núcleo existente no bairro.

Os moradores foram orientados sobre a 
importância da regularização e os passos a 
serem dados. No encontro com os moradores, 
foi tratado da finalização do levantamento 
planialtimétrico, que consiste na medição e 
individualização dos terrenos, com localização 
mais exata das propriedades e qualificação dos 
proprietários.

De acordo com a Secretaria Municipal 
de Planejamento, a medida visa coibir o 

RESOLO REALIZA REUNIÃO COM MORADORES 
DO BAIRRO SERRINHA

Objetivo foi orientar proprietários de núcleo em fase de regularização

parcelamento irregular no município e orientar 
sobre a regularização. Essas ações têm o objetivo 
de informar e orientar a população sobre a 
importância de procurar a regularização de 
parcelamentos de solo do município. A Resolo 
tem feito ainda a fiscalização para evitar o 
surgimento de novos núcleos irregulares, além 
de monitorar os núcleos já existentes.

A Resolo reforça a importância de se buscar 
informações sobre a regularidade da 
documentação da propriedade a ser adquirida. 
Em caso de dúvida sobre a regularidade ou não 
de um loteamento, o munícipe deve entrar em 
contato com a Divisão de Resolo pelo telefone (11) 
4034-7109 ou pelo e-mail  resolobp@gmail.com. 
Também é possível fazer denúncias diretamente 
com a Resolo.
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A Prefeitura de Bragança Paulista tem 
intensificado as ações de combate a enchentes 
no município e tem dado continuidade a obras 
importantes de prevenção. Na Avenida Alberto 
Diniz está em andamento a construção de 
reservatório de detenção de cheias (piscinão) no 
Jardim Califórnia.

Os serviços contemplam a construção de bacia 
de retenção da Avenida Alberto Diniz (“Piscinão”), 
construção de ala para galeria, gabião colchão, 
gabião caixa na bacia e pavimentação completa. 
O reservatório terá como função principal evitar 
as enchentes ao longo do Ribeirão Lavapés. A 
empresa responsável pelos serviços é a Rual 
Construções e Comércio LTDA.

No momento, está em ritmo acelerado a etapa 

OBRAS DO PISCINÃO DA ALBERTO DINIZ 
SEGUEM AVANÇANDO

de escavação do piscinão, já sendo colocados os 
gabiões caixa e gabiões colchão. Também está 
em andamento a colocação de aduelas para que 
sejam executadas as passagens. O muro de ala 
também está sendo construído.  

A previsão é de que o Piscinão fique pronto até 
dezembro, quando começa a temporada de 
chuvas mais fortes. O reservatório, que é uma das 
obras mais importantes de combate a enchentes 
para essa região, trará mais segurança aos 
moradores e comerciantes.

SAIBA MAIS: 

 

Reservatório dará mais segurança aos moradores 
e comerciantes da região

https://braganca.sp.gov.br/noticias/obras-do-piscinao-da-alberto-diniz-seguem-avancando
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GINÁSIO FRANCISCO VIRGILI PODERÁ RECEBER 
COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS

Espaço foi totalmente 
reformado e revitalizado

O Ginásio de Esportes Francisco Virgili, na Vila Gar-
cia, passou por uma grande reforma e revitaliza-
ção, sendo entregue à população pela Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de 
Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), no mês de 
maio. Com a reforma, o ginásio está pronto para 
receber os projetos sociais e campeonatos de-
senvolvidos pela SEMJEL, que atendem todos os 
moradores do bairro e região.

O Ginásio poderá, inclusive, receber os jogos de 
campeonatos regionais e municipais. O objetivo 
é continuar oferecendo, além das modalidades 
tradicionais, outras atividades e recreações, be-
neficiando todas as faixas etárias, e desenvolver 
cada vez mais projetos de inclusão, que possam 

beneficiar toda a população de Bragança Pau-
lista.

Entre as reformas realizadas estão a troca do 
telhado, vestiários com acessibilidade para por-
tadores de necessidades especiais (PCD), ilumi-
nação, pintura do ginásio e sinalização, além de 
substituição de todos os componentes elétricos 
e hidráulicos. 

A obra de caráter emergencial segue sendo 
executada normalmente. A Prefeitura está seguindo 
e respeitando todas as determinações judiciais e 
medidas implementadas.

Na manhã desta terça-feira (31/08), a Prefeitura 
de Bragança Paulista, representada pelos 
Secretários Municipais André Monteiro (Obras), 
Nádia  Zacharczuk (Meio Ambiente), Tiago Lopes 
(Assuntos Jurídicos) e Thiago Morais (Comunicação 
Social), realizou uma coletiva de imprensa com 
integrantes dos principais veículos de comunicação 
do município, no Lago do Orfeu.

Objetivando realizar todos os trabalhos com 
excelência e toda transparência necessária para 
população, os Secretários Municipais explanaram 
detalhes sobre as intervenções que vêm sendo 
realizadas no local, bem como o que ainda será feito, 
sobretudo com as devidas autorizações legais para 
execução de tal obra.

Desde 2019, a Prefeitura vem desenvolvendo 
levantamentos e pesquisas, bem como promovendo 
ações voltadas à prevenção e combate às enchentes 
no município. Após os estudos, no Lago do Orfeu 

PREFEITURA SE REÚNE COM VEÍCULOS DE 
IMPRENSA NO LAGO DO ORFEU E ESCLARECE 
PRINCIPAIS DÚVIDAS SOBRE OBRA NO LOCAL

foram identificados problemas estruturais, que 
poderiam acarretar em transtornos futuros 
como o estouro da barragem do lago, o qual 
consequentemente causaria a queda de árvores e 
enchentes em residências nas proximidades. Diante 
da situação, foram elaborados projetos e a Prefeitura 
de Bragança Paulista realizou todas as medidas para 
iniciar os serviços no local.

SAIBA MAIS:

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-se-reune-com-veiculos-de-imprensa-no-lago-do-orfeu-e-esclarece-principais-duvidas-sobre-obra-no-local


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA14

Após um longo período com as atividades espor-
tivas paralisadas devido a pandemia de Covid-19, 
os trabalhos estão sendo retomados com todos 
os cuidados e protocolos necessários exigidos pelo 
Plano São Paulo de Retomada Consciente.
Esporte e qualidade de vida são praticamente 
sinônimos, prova disso são os atletas da terceira 
idade que praticam vôlei no Complexo Esportivo 
Dr. Lourenço Quilici, que voltaram a se reunir para a 
prática esportiva, comandadas pelos professores 
da Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e 
Lazer (SEMJEL).
As atividades foram retomadas em agosto, com 

RETOMADAS AULAS DE VÔLEI DE AREIA PARA 
PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS

todos os cuidados exigidos para minimizar o contá-
gio da Covid-19. Vale ressaltar que todos os alunos, 
homens e mulheres, já foram vacinados com a se-
gunda dose da vacina.
Os treinos estão sendo realizados todas terças e 
quintas-feiras, das 7h30 às 11h30, no Complexo Es-
portivo Dr. Lourenço Quilici. Aos interessados, basta 
comparecer ao local nos dias e horários acima.
A prática de esportes é algo que traz inúmeros be-
nefícios para a saúde. O corpo trabalha melhor, há 
uma diminuição no risco de doenças e o pique para 
enfrentar o dia se torna maior. Esse hábito é ainda 
mais importante para a terceira idade.

A competição definirá os representantes do país no 
Campeonato Sul-Americano, no mês de outubro, em 
Georgetown, na Guiana.
Durante o próximo final de semana, nos dias 04/09 e 
05/09, Bragança Paulista sediará o Campeonato Bra-
sileiro Loterias Caixa Sub-23 de Atletismo, no Estádio 
do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo 
(CNDA). Segundo a Confederação Brasileira de Atletis-
mo (CBAt), estão inscritos na competição, atletas de 
132 clubes, de 22 Estados e do Distrito Federal.
O campeonato iniciará no sábado às 8h, com as dis-
putas das eliminatórias, semifinais e finais nos 100 
metros. Já no domingo, acontecerão as semifinais por 
tempo e as finais de diversas modalidades. O torneio 
acontecerá sem a presença de público e com todos 
os protocolos sanitários recomendados pelos órgãos 
de saúde.
Alguns atletas que competiram nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio estão inscritos no campeonato e prometem se 
destacar no evento. A competição definirá os repre-

BRAGANÇA PAULISTA SEDIARÁ CAMPEONATO 
BRASILEIRO SUB-23 DE ATLETISMO

sentantes do Brasil para o Campeonato Sul-Americano 
de Atletismo, que acontecerá em Georgetown, na Guia-
na, no mês de outubro.
A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Juventude, Es-
porte e Lazer (SEMJEL) apoiam o esporte no município e 
têm buscado estreitar laços com entidades esportivas 
como a CBAt para fomentar a realização de esportes 
na cidade.
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PREFEITURA RETOMA TRATATIVAS NA ÁREA 
DA SAÚDE COM O GOVERNO DO ESTADO

Na retomada às  tratativas  que visa 
atender a cidade, na área de Saúde, 
a Secretária Municipal de Saúde Ma-
rina de Oliveira, esteve em reunião 
na tarde desta última quarta-feira 
(01/09) com o Secretário Executivo 
da Secretaria de  Estado  de Saúde 
Eduardo Ribeiro Adriano, na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo, para 
audiência agendada pelo Deputado 
Estadual Edmir Chedid, que também 
esteve presente. 
Na ocasião, foram reforçados pleitos 
como o custeio das UPA’s devido ao 
enfrentamento da Covid-19, custeio 
pós-Covid do Complexo Hospitalar 
Santa Casa, que atende a Região 

O município de Bragança Paulista está concorrendo 
ao prêmio Top Destinos Turísticos 2021. A votação da 
3ª edição da premiação iniciou em julho e segue até o 
dia 31 de outubro de 2021.

A votação popular acontece através do site https://
votetop.com.br/cidade/braganca-paulista  e você 
pode ajudar Bragança Paulista a ganhar nas seguin-
tes categorias: Turismo de Aventura, Turismo Cul-
tural, Turismo de Esportes, Turismo Gastronômico, 
Turismo Náutico, Turismo de Negócios e Eventos, 
Turismo de Pesca, Turismo Religioso e Turismo Rural.

Para votar basta acessar o site da votação, clicar em 
uma das categorias, entrar em sua conta no  Face-
book, selecionar BRAGANÇA PAULISTA e confirmar sua 

escolha. Lembrando que será contabilizado e valida-
do somente um voto para cada categoria em disputa.

SAIBA MAIS:

VOTE EM BRAGANÇA 
PAULISTA NA PREMIAÇÃO 

TOP DESTINOS 
TURÍSTICOS 2021

Município concorre em 
9 categorias

Bragantina, cirurgias eletivas de alta 
e média complexidade, instalação de 
uma unidade da Rede Lucy Montoro, 
custeio do Hospital Universitário São 
Francisco referente a Covid-19 e equi-
pamento de ressonância para atender 
munícipes da região. 
Foi reforçado o pedido em transfor-
mar o AME Atibaia e Amparo, em AME+, 
ou seja, AME Cirúrgico e a implantação 
de uma unidade da Rede Lucy Montoro 
na Região Bragantina, uma vez que a 
Prefeitura de Bragança Paulista já dis-
ponibilizou um espaço para atender os 
profissionais e os pacientes com defi-
ciências físicas ou doenças potencial-
mente incapacitantes. 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/vote-em-braganca-paulista-na-premiacao-top-destinos-turisticos-2021 
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