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FINALIZADAS OBRAS PARA INAUGURAÇÃO 
DA PRAÇA DA POESIA POETA OSWALDO DE 

CAMARGO E TERMINAL URBANO TURÍSTICO 
MANUEL JOSÉ RODRIGUES

A Praça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo 
está pronta para ser entregue à população. Com 
mais de 9 mil m², o espaço será mais uma área de 
lazer para os munícipes e turistas e melhorará o 
tráfego de veículos na região sul. 

A inauguração da Praça da Poesia Poeta Oswaldo 
de Camargo e Terminal Urbano Turístico "Manuel 
José Rodrigues" acontece neste sábado (04/12), 
a partir das 17h, com atividades culturais 
gratuitas.A programação inicia às 17h com a 
exposição "Pontos de Fuga", do coletivo 1 Mulher 
por M2, apresentação da Cia. Malungos do Baque, 
presença de estátua viva, distribuição de livros 
dos escritores da Associação de Escritores 
de Bragança Paulista (ASES), Os Trovadores 
e da Academia Bragantina de Letras (ABL) e 
lançamento do livro "Bragança Paulista – Praça 
Poesia" e tarde de autógrafos com o autor da 

A ação proporciona mais um ambiente de entretenimento e 
lazer à comunidade e melhora o tráfego de veículos na região

obra e o grande homenageado da noite, o poeta 
Oswaldo de Camargo. 

Já às 18h, haverá uma apresentação com a 
Orquestra Jovem de Bragança Paulista (OJBP). 
Em seguida, às 19h, acontece a inauguração 
oficial da Praça da Poesia e Terminal Urbano 
Turístico com o descerramento da placa. Para 
encerrar o dia com chave de ouro, às 21h o cantor 
Projota sobe ao palco da Praça da Poesia para 
agitar à noite do público presente com grandes 
sucessos de sua carreira.

A Prefeitura de Bragança Paulista orienta aos 
motoristas que utilizem rotas alternativas e 
evitem a região a partir das 15h.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/finalizadas-obras-para-inauguracao-da-praca-da-poesia-poeta-oswaldo-de-camargo-e-terminal-urbano-turistico-manuel-jose-rodrigues
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ENTORNO DO LAGO DA HÍPICA JAGUARI 
SERÁ REVITALIZADO

Espaço terá plantio de árvores e construção de área de lazer

A preocupação com o Meio Ambiente e com a qualidade 
de vida da população é uma constante da Administração 
Municipal e a revitalização do entorno do Lago da Hípica 
Jaguari faz parte do objetivo de preservação e criação 
de um espaço que promova bem-estar, segurança e 
conforto aos bragantinos.

Na sexta-feira (26/11), aconteceu a abertura dos 
envelopes com documentos e propostas das empresas 
interessadas na licitação no formato Tomada de Preço 
040/2021. Três empresas apresentaram propostas. A 
Comissão Permanente de Licitações vai agora analisar a 
documentação entregue.

O projeto de revitalização inclui limpeza do 
terreno, terraplanagem, colocação de calçadas 
e passeios com piso permeável, construção 
de mureta e guarda-corpo, iluminação com 
luminárias em LED, colocação de 27 bancos, três 
mesas de piquenique, lixeiras, três quiosques 
com mesas em madeira e bancos, além de 
construção de uma ponte.

SAIBA MAIS:

As obras de reforma do Ginásio Rubens Batazza, 
no bairro Planejada II, caminham para a última 
etapa. Cerca de 70% do trabalho já está concluído.

No espaço esportivo já foram realizados serviços 
como a revitalização dos vestiários, pintura 
externa e da sala de artes marciais, substituição 
de pisos e a colocação de revestimentos, 
manutenção das instalações elétricas e 
hidráulicas e manutenção da cobertura. A 
obra ainda contará com a pintura da quadra, 

REFORMA DO GINÁSIO 
RUBENS BATAZZA ESTÁ EM 

FASE DE CONCLUSÃO

concretagem do estacionamento externo 
(praticamente concluído), fechamento de gradil, 
AVCB, pintura de solo e acessibilidade.

A empresa responsável pela execução dos 
trabalhos de reforma é a CAT Engenharia e 
Construções Eireli.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/entorno-do-lago-da-hipica-jaguari-sera-revitalizado
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OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CHÁCARAS 
FERNÃO DIAS SÃO CONCLUÍDAS 

As obras de infraestrutura urbana foram concluídas 
no bairro Chácaras Fernão Dias, proporcionando, 
assim, mais qualidade de vida aos moradores da 
localidade.
A 1ª fase de implantação de infraestrutura urbana no 
bairro contemplou a Rua do Cobre e trecho da Rua 
Ágata, que passou por trabalhos como a instalação 
do sistema de drenagem pluvial, guias, sarjetas e 
bocas de lobo, além da pavimentação e calçadas em 
toda extensão da via.

A 2ª fase das obras contemplou as Ruas Ágata, Água 
Marinha e trecho da Rua Ouro, com os trabalhos de 
drenagem de águas pluviais, guias, sarjetas e bocas 
de lobo, além da pavimentação e calçadas em toda 
extensão da via.
A empresa Levig Engenharia Construção e Comércio 
Ltda foi a responsável pelos serviços locais.
Outras obras estão em andamento em todo município 
e beneficiarão a todos os moradores.
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Foram investidos R$ 5,28 milhões na renovação da frota

BRAGANÇA PAULISTA TERÁ 12 CAMINHÕES 
0KM PARA COLETA DE LIXO

A CRT Ambiental, empresa que opera os serviços 
de coleta de lixo, transporte e tratamento de lixo 
de Bragança Paulista, adquiriu 12 novos caminhões 
da marca Mercedes-Benz, modelo Atego 1719, 
equipados com compactadores de lixo da marca 
Usimeca. Nesta quinta-feira (02/12), parte da nova 
frota esteve no Paço Municipal para ser apresentada 
à Administração Municipal.

A empresa investiu R$ 5,28 milhões na aquisição 
dos caminhões compactadores e, segundo José 
Luiz Creado Rodrigues, diretor da concessionária, 
os novos veículos estão adequados às normais 
ambientais vigentes no Brasil. “A CRT é uma 
prestadora de serviços que preza pela qualidade e 
pontualidade. Por isso, estamos sempre investindo 

para conseguirmos fazer uma coleta, transporte e 
tratamento de excelência. Esses caminhões darão 
mais agilidade à operação”, disse.

Atualmente, a CRT Ambiental dispõe de uma frota de 
28 caminhões, dos quais 17 trabalham diretamente 
na coleta municipal. Além dos compactadores, a 
concessionária também dispõe de equipamentos 
específicos para o transporte de chorume, 
basculantes para a operação do aterro, veículos 
para coleta seletiva e caminhões pipa para fazer a 
lavagem de ruas.

Saiba mais: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-tera-12-caminhoes-0km-para-coleta-de-lixo 
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Bragança Paulista tem hoje (02/12/2021), 
quatro pessoas hospitalizadas em leitos de 
enfermaria e uma em UTI por Covid-19. A ocu-
pação de leitos SUS de UTI é de 5%.
Os números de novas internações represen-
tam queda em comparação aos meses de 
outubro e novembro de 2021, em que houve 
diminuição de 51,9% de casos confirmados, 
80% de enfermaria, diminuição de 66,7% de 
UTI e redução de 33,3% de casos de óbitos.
Em relação aos demais dados epidemiológi-

MUNICÍPIO TEM QUEDA DE INTERNAÇÕES POR 
COVID-19 EM COMPARAÇÃO AOS MESES DE 

OUTUBRO E NOVEMBRO

cos da pandemia, a cidade registra 27.280 ca-
sos confirmados, sendo que 26.634 pessoas 
tiveram a doença e já estão recuperadas e 52 
estão em isolamento domiciliar.
Além disso, a vacinação no município segue 
a todo vapor. Em 1ª dose o município aplicou 
149.920 vacinas (102,1%) na população maior 
de 12 anos, 137.351 em 2ª dose e 4.657 em 
dose única (96,7%), da população maior de 12 
anos e 20.748 (15,7%) com as doses de refor-
ço para a população maior de 18 anos.
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A Secretaria de Desenvolvimento dos Agrone-
gócios e a CATI (Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral) realizaram no início desse mês 
de novembro uma reunião com 20 produtores 
rurais da região de Bragança Paulista.
Os produtores participaram de palestras com 
técnicos da CATI e da Secretaria de Agronegó-
cios. Na oportunidade, foi divulgado e orientado 
sobre o preenchimento dos formulários para o fi-
nanciamento rural do FEAP (Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista), realizado por meio da 
DesenvolveSP, destinado para Produtores Ru-
rais do Estado de São Paulo que tenham rendas 
predominantemente rurais, com limite de renda 
rural até R$ 1.000.000,00, com a taxa de juros 
de 1% ao ano, com carência de 24 meses e 48 

PRODUTORES RURAIS RECEBEM 
APOIO FINANCEIRO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DOS 
AGRONEGÓCIOS

meses para pagar.
Esse financiamento é voltado a todos os produ-
tores rurais que tiveram prejuízos devido à seca, 
às geadas e à pandemia da Covid-19 e pode ser 
utilizado para custeio emergencial, bem como 
despesas para manutenção e recuperação da 
produção agropecuária.
Até o presente momento, os técnicos da CATI 
lotados em Bragança Paulista haviam realizado a 
inscrição de 11 produtores rurais da região, sendo 
5 produtores rurais da própria cidade, que fize-
ram o financiamento rural.
SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/produtores-rurais-recebem-apoio-financeiro-da-secretaria-municipal-de-desenvolvimento-dos-agronegocios
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Entre os dias 24 e 29 de novembro, cerca de 220 
alunos do 4º ano do ensino fundamental da rede 
municipal de ensino estiveram no Centro Nacional 
Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, 
da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). 
As crianças de cerca de 9 anos são alunas das 
escolas Professora Lucy Alvarez, Professora Nilza 
Faria, Professora Lúcia Helena Pugiali e Eugenia de 
Souza Camargo.

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL VISITARAM 
CENTRO DE TREINAMENTO DA CBAT

Cerca de 220 estudantes do 4º ano participaram da atividade
O atleta Sanderlei Parrela, vice-campeão mundial 
dos 400 m em Sevilha-1999 e integrante do 
Programa Ídolos do Atletismo Loterias Caixa, da 
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), 
recepcionou os alunos para que pudessem 
conhecer o ambiente de treinos e competições.

Jorge do Proerd acompanhou as atividades e 
destacou a importância de ações como essa. 
“É uma parceria maravilhosa que a Secretaria 
Municipal de Educação tem realizado junto com 
a CBAt e vemos a transformação e felicidade das 
crianças com esse projeto. Muda o pensamento 
das crianças, dando motivação para que sonhem 
em ser atletas de ponta, ou para que tenham mais 
qualidade de vida com o esporte”.

SAIBA MAIS: 

Dez escolas de Bragança Paulista participaram da 24ª 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 
(OBA) e duas delas também apresentaram projetos 
na 15ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). Ao 
todo, foram 100 medalhas (98 na OBA e 2 na MOBFOG).

Entre as escolas públicas participantes, a E.E. Prof. 
Luiz Roberto Pinheiro Alegretti recebeu 17 medalhas 
na OBA, sendo 3 de ouro, 8 de prata e 6 de bonze. 

ESCOLAS DE BRAGANÇA PAULISTA CONQUISTAM 
98 MEDALHAS NA 24ª OLIMPÍADA BRASILEIRA 

DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA
Duas receberam medalhas também na 15ª Mostra 

Brasileira de Foguetes
A mesma instituição de ensino participou da 15ª 
Mostra Brasileira de Foguetes, recebendo uma 
medalha de prata.

A E.E. Profª. Maria José Moraes Salles recebeu uma 
medalha de bronze na OBA. O Instituto Federal 
(IFESP), recebeu uma medalha de prata na Oba e 
ficou com o bronze na mostra de foguetes.

As instituições privadas que participaram da 24ª 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 
(OBA) foram: Instituto Educacional Santa Terezinha 
com 45 medalhas (20 de ouro, 15 de prata e 10 de 
bronze); Viverde com 20 medalhas (4 de ouro, 5 de 
prata e 11 de bronze); Instituto Educacional Coração 
de Jesus, com 7 medalhas (3 de ouro, 3 de prata e 1 
de bronze); Colégio Objetivo com 4 medalhas (1 de 
ouro, 2 de prata e 1 de bronze); Anglo com 1 medalha 
de ouro; Colégio Integral com uma de prata; e Colégio 
Equilibrium com uma prata.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/alunos-da-rede-municipal-visitaram-centro-de-treinamento-da-cbat 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/escolas-de-braganca-paulista-conquistam-98-medalhas-na-24-olimpiada-brasileira-de-astronomia-e-astronautica
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Economizar recursos gastos com 
energia elétrica. Esse é o principal 
objetivo da licitação no formato Carta 
Convite nº 011/2021, para contratação 
de empresa especializada para 
implantação de sistema de geração de 
energia fotovoltaica na Escola Municipal 
Comendador Hafiz Abi Chedid, no bairro 
Jardim Novo Mundo.
A Prefeitura de Bragança Paulista 
identificou a necessidade de instalar um 
novo sistema de geração de energia na 
escola, de forma a viabilizar a economia 
de recursos gastos com energia elétrica 

na edificação.
A licitação prevê instalação de sistema 
de microgeração distribuída utilizando 
a tecnologia dos sistemas fotovoltaicos 
com a finalidade de gerar energia 
em montante necessário para a 
compensação aproximada do consumo 
médio mensal da unidade e amenizar 
despesas.
SAIBA MAIS: 

ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR HAFIZ ABI 
CHEDID TERÁ ENERGIA FOTOVOLTAICA

Painéis solares serão instalados no prédio

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/escola-municipal-comendador-hafiz-abi-chedid-tera-energia-fotovoltaica 
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Na última quarta-feira (24/11), o Programa de 
Educação Ambiental do Consórcio PCJ apresentou os 
resultados do Projeto “Gota d’Água 2021” e anunciou 
os vencedores do “Prêmio Sua Gota faz a Diferença” e 
do Concurso Cultural “Saneamento é +”.

Na edição 2021, os participantes tiveram a 
oportunidade de escolher entre produzir vídeos, 
desenhos ou paródias que dialogassem com a 
temática: “A Década da Transformação: Alcançando 
as Metas da Agenda 2030 por meio da Educação”.

Além disso, houve também uma premiação especial 
para a categoria “Casa+Sustentável”, onde a escola 
que tivesse a maior interação no tour virtual e 
respondesse ao quiz final seria a vencedora. Foi 

MUNICÍPIO SE 
DESTACA NO PROJETO 
“GOTA D’ÁGUA 2021”

nesta premiação especial que o município de 
Bragança Paulista se destacou.

SAIBA MAIS: 

Na próxima sexta-feira, dia 3 de 
dezembro, acontece o Curso de 
Capacitação do Programa Município 
VerdeAzul (PMVA). Evento será das 9h 
às 17h, no Centro Cultural Teatro Carlos 
Gomes (Rua Conselheiro Rodrigues 
Alves, 251, Centro).
A Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria do Meio Ambiente, 
está sediando a capacitação, 
promovida pelo Governo do Estado de 
São Paulo. A capacitação será mediada 
pelo coordenador do Programa, José 
Walter Figueiredo.
Dez diretivas norteadoras da agenda 
ambiental local compõem as ações propostas 
pelo Programa Município VerdeAzul, o qual 
objetiva estimular e auxiliar as prefeituras 
paulistas na elaboração e execução de políticas 
públicas estratégicas para o desenvolvimento 
sustentável do estado de São Paulo.
O Programa Município VerdeAzul (PMVA) foi 
lançado em 2007 pelo Governo do Estado 

BRAGANÇA PAULISTA RECEBERÁ 
CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA 

MUNICÍPIO VERDEAZUL
Representantes de cidades da região também participarão

de São Paulo, com o propósito de medir e 
apoiar a eficiência da gestão ambiental com 
a descentralização e valorização da agenda 
ambiental nos municípios.
Em 2020, Bragança Paulista ficou em 3º lugar 
no Ranking Ambiental Paulista dentre 616 
municípios participantes, com 95,89 pontos. 
Cidade foi ainda a 1ª colocada entre os 71 
municípios que compõem a Bacia PCJ.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/municipio-se-destaca-no-projeto-gota-dagua-2021 
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O nadador bragantino Gabriel da Silva Pereira fechou 
a sua participação na Paralimpíadas Escolares 
2021 com chave de ouro. O atleta foi campeão 
brasileiro representando o time do Estado de São 
Paulo na competição, conquistando medalhas de 
ouro nas seis provas que participou (50m livre, 
100m livre, 100m peito, 100m costa, 200m medley e 
revezamento 4x50 livre).

As Paralimpíadas Escolares tiveram a sua primeira 
edição em 2009. Desde 2016, a competição acontece 
nas dependências do Centro de Treinamento 
Paralímpico, em São Paulo. O evento é o maior do 
mundo para crianças e jovens com deficiência. Foram 
902 atletas de 25 unidades estudantil espalhadas 
pelo Brasil e 13 modalidades do projeto Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB).

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, 
parabeniza o atleta pelo excelente trabalho realizado, 
colocando o nome de Bragança Paulista no mais alto 
nível do cenário esportivo. 

ATLETA BRAGANTINO SE DESTACA COM 6 
MEDALHAS DE OURO NA 

PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2021
O evento é o maior do mundo para crianças e jovens com deficiência
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CLIQUE AQUI E SAIBA

https://pt.calameo.com/read/006808223c99618d529af

