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Mais um passo para a preservação da história de Bra-
gança Paulista foi dado na noite desta segunda-feira 
(29/11) com a abertura ao público da locomotiva “Dr. 
Luiz Leme”, exposta na cabeceira do Lago do Taboão, 
na Praça Jan Tomas Bata.

Com a presença dos atores do grupo de teatro “Em-
barque Cultural”, trajados com roupas de época para 
complementar o cenário, e dos músicos do grupo 

LOCOMOTIVA QUE IMPULSIONOU O 
PROGRESSO DE BRAGANÇA PAULISTA 

RECEBE DECORAÇÃO NATALINA

“Trovadores Urbanos” apresentando um repertório 
animado que colocou o público para dançar, o Pre-
feito Prof. Amauri Sodré inaugurou os serviços de 
revitalização da locomotiva juntamente com a de-
coração natalina.

SAIBA MAIS: 

VEÍCULO ESTÁ EXPOSTO NA CABECEIRA DO LAGO DO TABOÃO

https://braganca.sp.gov.br/noticias/locomotiva-que-impulsionou-o-progresso-de-braganca-paulista-recebe-decoracao-natalina 
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DECORAÇÃO NATALINA ENFEITA A CIDADE 
ATÉ 6 DE JANEIRO DE 2023

ENTREGA DA SEGUNDA ETAPA DA 
DECORAÇÃO NATALINA CATIVA POPULAÇÃO

O show de acendimento das luzes natalinas da se-
gunda etapa do “Natal Luz”, realizado na noite da 
última sexta-feira (25/11), no Jardim Público, cati-
vou crianças e adultos com sua grandiosidade. Na 
ocasião, o Prefeito Prof. Amauri Sodré inaugurou a 
decoração no Jardim Público, Parque dos Estados 
e ruas do centro.

Para deixar a festa ainda mais especial, as famí-
lias presentes prestigiaram a apresentação do 
projeto “Tocando Violino”, conduzido pelo Maes-
tro Roberto Marinho, e um show de samba, em 

arranjos natalinos, com o grupo “Zé da Gente”. 
Além da presença de autoridades do Executivo e 
Legislativo, imprensa e população, o Papai Noel, 
a Mamãe Noel, o Mickey e a Minnie também es-
tiveram presentes para trazer mais alegria aos 
bragantinos.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/entrega-da-segunda-etapa-da-decoracao-natalina-cativa-populacao
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“PISCINÃO” MOSTRA EFICÁCIA E EVITA ENCHENTE 
NO JARDIM CALIFÓRNIA E VILA MALVA

A chuva forte na madrugada desta segunda-feira 
(28/11) comprovou que os investimentos feitos 
pela Prefeitura de Bragança Paulista para evitar en-
chentes estão funcionando. O “Piscinão Califórnia”, 
instalado na Avenida Alberto Diniz, ajudou a diminuir 
o volume de água recebido pelo Ribeirão Lavapés e 
evitou enchentes na região mais abaixo.

Somente a Avenida Alberto Diniz, no trecho do “Pis-
cinão”, registrou acúmulo de água momentâneo na 
via devido ao alto volume de chuvas que causaram 
o transbordo do “Piscinão”. Não houve registros de 
vítimas. O “Piscinão” foi capaz de reter 18 mil m3 
de água.

Na manhã da última segunda-feira (28/11), equipes 
da Secretaria de Serviços realizaram a limpeza de 

pedaços de galhos e folhas que se acumularam no 
“Piscinão” Califórnia. O nível da água já baixou e não 
há registro de acúmulo na avenida.

Bragança Paulista tem seis estações pluviométricas 
que registram o volume de chuva em cada região do 
município. Na região do bairro Santa Luzia e Jardim 
Califórnia, onde fica o piscinão, não há o equipamen-
to. O mais próximo fica no Jardim São Miguel, que 
registrou 33,02 mm. Para se ter uma ideia, as demais 
estações registraram de 2 mm a 5 mm de chuva.

SAIBA MAIS: 

REGIÃO FOI A QUE REGISTROU MAIOR VOLUME DE CHUVA

https://braganca.sp.gov.br/noticias/piscinao-mostra-eficacia-e-evita-enchente-no-jardim-california-e-vila-malva
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CANTEIROS DEIXAM BRAGANÇA 
PAULISTA MAIS FLORIDA

A Prefeitura de Bragança Paulista continua 
investindo nos cuidados com parques, jardins, 
rotatórias e passeios públicos, com trabalho 
da Secretaria de Serviços, por meio da Divisão 
de Parques e Jardins, e da Secretaria do Meio 
Ambiente.

Diariamente a equipe da Divisão de Parques e 
Jardins realiza manutenção, reformando e re-
modelando os espaços públicos, com serviços 

de cultivo de mudas de plantas e flores, corte 
de grama, limpeza e poda de árvores. As flores 
e plantas são cultivados no Viveiro Municipal, 
mantido pela Prefeitura, preservando as espé-
cies da flora e as características ambientais.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/canteiros-deixam-braganca-paulista-mais-florida 
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RESOLO REALIZA REUNIÃO TÉCNICA 
PARA DAR SEQUÊNCIA AOS 

PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DO TOROZINHO

Na última terça-feira (22/11), integrantes da 
Divisão de Regularização e Parcelamento do Solo 
(RESOLO), da Secretaria Municipal de Planejamento, 
realizaram uma reunião técnica com representantes 
do Programa Cidade Legal do Governo do Estado 
de São Paulo para dar sequência aos processos 
de regularização do núcleo urbano informal 
denominado Torozinho.

Durante a reunião, foram traçados os trabalhos de 
conclusão para a regularização fundiária do núcleo 
urbano informal denominado Torozinho. De acordo 
com o Lepac (Levantamento Planialtimétrico 

Cadastral) realizado, o núcleo possui área de 
35.206,46m² e aproximadamente 150 lotes.

Vale ressaltar que é muito importante que 
a população procure informações sobre a 
documentação antes de adquirir um imóvel, 
consultando a Prefeitura, por meio da Divisão de 
Regularização de Parcelamentos do Solo (RESOLO), 
ou o Cartório de Registro de Imóveis. A RESOLO 
informa que no caso de dúvida sobre a regularidade 
ou não de um imóvel, o munícipe deve entrar em 
contato com a Divisão de RESOLO pelo telefone (11) 
4034-7109 ou pelo e-mail resolobp@gmail.com. 
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A equipe da Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana participou na última terça-feira, dia 29/11, 
de uma reunião em Campinas com a nova empresa 
de transporte coletivo emergencial de Bragança 
Paulista. A West Side, com nome fantasia MoV 
Bragança, iniciará os trabalhos a partir do dia 16 
de dezembro.

O início dos serviços contará com 54 ônibus e 
haverá quatro ônibus extras para atender a po-
pulação. A garagem da empresa ficará na Avenida 
Ernesto Vaz de Lima, n° 79, bairro Uberaba.

NOVA CONCESSIONÁRIA QUE ASSUMIRÁ 
TRANSPORTE COLETIVO APRESENTA 

ÔNIBUS QUE SERÃO UTILIZADOS

REUNIÃO EM CAMPINAS TEVE POR OBJETIVO ALINHAR 
A ESTRUTURA A SER OFERECIDA

Os ônibus deverão chegar em Bragança Paulista 
na semana do dia 16 de dezembro. Todos os carros 
da empresa já são abastecidos pelo Arla 32, que 
diminui a emissão dos gases poluentes. Os ônibus 
são todos com o máximo de 7 anos de uso, sendo 
a média da frota de 5 anos, conforme o contrato 
assinado com a Prefeitura de Bragança Paulista.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/nova-concessionaria-que-assumira-transporte-coletivo-apresenta-onibus-que-serao-utilizados 
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BRAGANÇA PAULISTA PERMANECE NO TOP 5 
CIDADES COM MELHORES AÇÕES AGRÍCOLAS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO

Na tarde da última quarta-feira (01/12), a Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo premiou os municípios que se destacaram no 
Programa Município Agro. Mais uma vez Bragança 
Paulista foi destaque, ocupando a 5ª colocação no 
ranking entre mais de 400 municípios cadastrados e 
recebendo R$ 60 mil.

O programa incentiva, por meio de mecanismos 
técnicos, o desenvolvimento e a implantação de po-

líticas públicas relacionadas ao setor agropecuário, 
sendo executado pela Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo em parceria 
com as prefeituras que participam do Sistema Esta-
dual de Desenvolvimento Rural Sustentável.

SAIBA MAIS: 

MUNICÍPIO FICOU NA 5ª COLOCAÇÃO NO RANKING DO 
PROGRAMA MUNICÍPIO AGRO E RECEBEU R$60 MIL

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-permanece-no-top-5-cidades-com-melhores-acoes-agricolas-do-estado-de-sao-paulo
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CONCLUÍDO CURSO DE BRIGADEIRO 
GOURMET OFERECIDO PELO FUNDO 

SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do 
Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o 
SENAC e SEBRAE, promoveu entre os dias 21/11 e 
28/11, o curso de Brigadeiro Gourmet, no Centro 
de Capacitação e Treinamento “Wanda Del Roio”, 
localizado na Rua Odilon Pupo Tiozzi, nº 151, no Núcleo 
Residencial Henedina Rodrigues Cortez.

Ao todo, 14 alunos participaram do curso que teve 
como objetivo apresentar diferentes receitas de 
brigadeiro gourmet, modo de preparo, decoração e 
embalagem, possibilitando a comercialização.

“Os alunos puderam aprender a fazer diversos tipos 
de brigadeiros, começando pela parte teórica até a 
parte prática, que são os preparos de diversos tipos 
de brigadeiros. Os alunos também receberam todas 
as orientações para a comercialização deste produto 
mundialmente conhecido e rendável”, comentou a 
Professora Graziele Lima.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/concluido-curso-de-brigadeiro-gourmet-oferecido-pelo-fundo-social-de-solidariedade 
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Com o objetivo de levar informações sobre os 
métodos de prevenção ao HIV e outras Infecções 
Sexualmente Transmissíveis – IST’s e NÃO discri-
minação às pessoas que vivem com HIV, a Prefei-
tura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
de Saúde, promoverá diversas ações em alusão à 
campanha "Dezembro Vermelho".

Como prevenir é a melhor escolha, a Secretaria de 
Saúde disponibiliza as estratégias de prevenção 
como o uso de medicamentos antirretrovirais, a 

SECRETARIA DE SAÚDE PROMOVE 
DIVERSAS ATIVIDADES EM ALUSÃO À 
CAMPANHA “DEZEMBRO VERMELHO”

PEP, PrEP, Preservativos (interno e externo), Gel 
Lubrificante, o método de Redução de Danos, 
que visa reduzir os prejuízos sociais e a saúde de 
quem usa álcool e outras drogas, Prevenção da 
Transmissão Vertical (gestantes), testagem para 
HIV e outras IST’s, além da imunização contra a 
Hepatite B e HPV.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/secretaria-de-saude-promove-diversas-atividades-em-alusao-a-campanha-dezembro-vermelho
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No último fim de semana, 26 e 27/11, aconteceu a 
final da categoria infantil Masculino e Feminino do 
“Festival de Voleibol SEMJEL 2022”.  O evento faz 
parte do calendário de atividades esportivas da 
Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer 
(SEMJEL). 

O torneio contou com a participação dos alunos das 
Escolinhas de Voleibol oferecidas pela Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da SEMJEL. Os alunos 
treinam no Ginásio Municipal Francisco Virgili e no 
Ginásio Municipal Dr. Lourenço Quilici (Lourenção). 

Também participaram do campeonato os atletas 
convidados do Clube de Campo Bragança, nas 
categorias Mirim e Infantil, masculino e feminino. 

No sábado (26/11), aconteceu a final do feminino. 
No domingo (27/11), ocorreu a final do masculino. 
Os jogos foram realizados no Ginásio de Esportes Dr. 
Lourenço Quilici (Lourenção).

SAIBA MAIS: 

FESTIVAL DE VOLEIBOL SEMJEL 2022 CONHECE 
OS CAMPEÕES DA CATEGORIA INFANTIL

https://braganca.sp.gov.br/noticias/festival-de-voleibol-semjel-2022-conhece-os-campeoes-da-categoria-infantil-confira-o-resultado- 
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Na manhã desta terça-feira (29/11), a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, em parceria com o Red 
Bull Bragantino, realizou a premiação da Copi-
nha Jaguari de Bragança Paulista 2022. O evento 
aconteceu no Ginásio de Esportes Dr. Lourenço 
Quilici (Lourenção).

No feminino, a comemoração foi da E.M. Prof. Dr. 
Francisco Murilo Pinto, que derrotou a E.M Prof. 
Abner Antonio Sperendio por 3 x 1. O terceiro lugar 
ficou com a E.M. Prof. Joaquim Theodoro da Silva, 
que venceu a equipe da E.M. Prof. Dinorah Ramos 
nos pênaltis por de 4 a 3.

Já no masculino, a E.M. Prof. Joaquim Theodoro 

da Silva ficou com o título de campeã, vencendo 
a E.M. Prof. Abner Antonio Sperendio por 4 a 1. A 
equipe da E.M. Prof. Orlando Pinto de Oliveira ven-
ceu pelo placar de 4 a 1 a E.M Jorge Tibiriçá e ficou 
com o terceiro lugar da Copinha.

O Projeto Copinha Jaguari de Bragança Paulis-
ta 2022 foi desenvolvido pelos professores de 
Educação Física da Rede Municipal de Bragança 
Paulista.

SAIBA MAIS: 

FINAL DA COPINHA JAGUARI DE BRAGANÇA PAULISTA 
DEFINIU CAMPEÕES NO FEMININO E MASCULINO

https://braganca.sp.gov.br/noticias/final-da-copinha-jaguari-de-braganca-paulista-definiu-campeoes-no-feminino-e-masculino 
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A decoração natalina do “Natal Luz 2022” está 
pronta e a população já pode visitar os pontos 
iluminados e se encantar. E para complementar 
a iniciativa, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, 
preparou uma programação especial para as 
festas de fim de ano.

Serão oferecidas diversas atividades gratuitas 
para que bragantinos e visitantes de todas as 
idades possam se divertir ao longo do mês. 

Haverá mostras de cinema, exposições artísticas, 
sessões de cinema, concertos musicais, feiras 
de artesanato, projeções natalinas, entre outras 
atrações para toda família prestigiar.

Confira a programação e divirta-se conosco.

SAIBA MAIS: 

PROJEÇÕES NATALINAS, MOSTRAS DE 
CINEMA, SHOWS MUSICAIS E EXPOSIÇÕES 

MARCAM PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 
BRAGANÇA PAULISTA

ATIVIDADES GRATUITAS ACONTECEM EM 
DIVERSOS PONTOS DA CIDADE

https://braganca.sp.gov.br/noticias/projecoes-natalinas-mostras-de-cinema-shows-musicais-e-exposicoes-marcam-programacao-natalina-de-braganca-paulista 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, entregou 
na última quinta-feira (01/12), notebooks para 
professores, diretores, vice-diretores, coordena-
dores e supervisores da Secretaria Municipal de 
Educação.

Foram adquiridos pela Administração Municipal 
1.200 aparelhos da marca Ultra. O investimen-
to feito para aquisição dos notebooks foi de 

PREFEITURA ENTREGA 1.200 
NOTEBOOKS PARA PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO

R$4.776.000,00, com recursos próprios.

A pretensão com esse projeto é a de buscar ca-
minhos que contribuam na diversificação das 
inovações no ambiente escolar, promovidas com 
o uso da tecnologia.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-entrega-1200-notebooks-para-profissionais-da-educacao 
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A leitura é uma das mais importantes tarefas que a 
escola tem que ensinar. Pensando nisso, a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Muni-
cipal de Educação, avança no desenvolvimento do 
Projeto “Minha Primeira Biblioteca”.

Nesta quinta-feira (01/12), foi realizado o Pregão 
Eletrônico nº 019/2022 para aquisição de kits paradi-
dáticos para as classes de Infantil e Fundamental em 
continuidade ao Projeto “Minha Primeira Biblioteca”. 
Quatro empresas participaram do pregão eletrônico, 
e duas empresas venceram, sendo elas: Editora Terra 

PREFEITURA AVANÇA NO 
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
“MINHA PRIMEIRA BIBLIOTECA”

do Saber LTDA e Ilustrada Editora ETDA.

O projeto visa distribuir mais livros paradidáticos aos 
alunos da rede municipal de ensino pelos próximos 
dois anos.

Serão adquiridos mais de 28 mil livros para alunos 
da educação básica- Infantil IV e V e Ensino Funda-
mental.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-avanca-no-desenvolvimento-do-projeto-minha-primeira-biblioteca
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