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Obras de grande relevância estão sendo 
realizadas em todo município, as quais 
proporcionarão inúmeros benefícios à população 
bragantina. Recentemente, mais uma importante 
obra foi concluída. O Ginásio Municipal Rubens 
Batazza, no bairro Planejada II, foi reformado 
e está preparado para ser palco de grandes 
eventos esportivos.

GINÁSIO MUNICIPAL RUBENS BATAZZA RECEBE MELHORIAS 
E ESTÁ PRONTO PARA RECEBER A COMUNIDADE

O local passou por trabalhos como a pintura 
geral, inclusive de toda estrutura metálica; a 
substituição do forro da sala de artes marciais, 
fechamento do entorno com grade, recuperação 
da quadra poliesportiva e novas demarcações, 
troca de louças e metais, substituição de 
luminárias, bem como portas de aço com 
sistema de segurança em caso de situações 
de pânico, dentre outras. A empresa que 
esteve à frente da obra e foi responsável pelo 
desenvolvimento das atividades no local é a CAT 
Engenharia e Construção Eireli.

O Ginásio Municipal Rubens Batazza é mais 
um equipamento esportivo que recebe toda 
atenção da Administração Municipal, que não 
está medindo esforços para cuidar da cidade em 
todos os âmbitos, principalmente nos próprios 
públicos do município.

SAIBA MAIS: 

O LOCAL QUE PASSOU POR OBRAS DE REFORMA E 
RECUPERAÇÃO, ESTÁ DE CARA NOVA E PREPARADO PARA SER 

PALCO DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/ginasio-municipal-rubens-batazza-recebe-melhorias-e-esta-pronto-para-receber-a-comunidade 
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RESOLO E CIDADE LEGAL SE REÚNEM PARA 
DEFINIR REGULARIZAÇÃO DOS LOTEAMENTOS 

PAIOLZINHO E JARDIM DAS MANSÕES I

A regularização fundiária tem sido um trabalho 
desenvolvido com muita destreza no município. 
A Prefeitura de Bragança Paulista não tem 
medido esforços para que núcleos e loteamentos 
irregulares sejam regularizados, para que passem 
a receber toda atenção que necessitam.

No último dia 28 de janeiro, em continuidade aos 
trabalhos desenvolvidos em prol da regularização 
fundiária do município, integrantes da Divisão de 
Regularização e Parcelamento do Solo (RESOLO), 
ligada a Secretaria Municipal de Planejamento, 
se reuniram com representantes do programa 
Cidade Legal do Governo do Estado de São Paulo 

para tratar sobre dois loteamentos.

Durante a reunião, foram traçadas linhas e 
definições finais referentes aos loteamentos 
Paiolzinho e Jardim das Mansões I. O objetivo 
principal é realizar todas as tratativas necessárias 
o quanto antes, para que ambos loteamentos 
sejam regularizados e seus moradores obtenham a 
Certidão de Matrícula de suas residências.

SAIBA MAIS: 

BRAGANÇA PAULISTA VACINA 4,8 MIL 
CRIANÇAS CONTRA A COVID-19

No dia 17 de janeiro, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou 
a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade. 
Até o presente momento, 33% do público infantil 
desta faixa etária já recebeu a 1ª dose, o que 
representa 4.809 doses aplicadas.

Cabe ressaltar que as crianças de 5 anos e as 
imunossuprimidas de 5 a 11 anos só podem 
receber o imunizante pediátrico da PFIZER, 
enquanto as demais podem ser protegidas pela 
CORONAVAC.

Para que a criança receba a imunização, 
os pais ou o responsável legal deve fazer o 
agendamento, através do site da Prefeitura ou 
pelo link: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/resolo-e-cidade-legal-se-reunem-para-definir-regularizacao-dos-loteamentos-paiolzinho-e-jardim-das-mansoes-i 
https://bragancapaulista.giap.com.br/apex/pmbp/f?p=1317:44:::NO
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PREFEITURA IMPLANTA MAIS DUAS ESCOLAS 
EM TEMPO INTEGRAL PARA CRIANÇAS DE 4 E 
5 ANOS E MUNICÍPIO PASSA A CONTAR COM 

22 UNIDADES NESSE MODELO

Educação de qualidade é um compromisso da 
Prefeitura. E com o objetivo de fortalecer ainda 
mais o ensino público municipal, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação, anunciou nesta terça-feira (01/02), 
a implantação de mais duas escolas em tempo 
integral, agora para alunos de 4 e 5 anos.

Após estudos de espaços físicos e viabilidade técnica, 
a Prefeitura informa que a partir de 14/02/2022, 
as escolas municipais Profª Jandyra Colombi Costa 
Valente, localizada no Jd. São Lourenço, e Padre Aldo 
Bolini, alocado em espaço físico no interior do prédio 
da E.M. Comendador Hafiz Abi Chedid, o popular CAIC, 
no Bairro Uberaba, passarão a oferecer ensino em 

tempo integral para essa faixa etária.

No mês de setembro de 2021 já havia sido anunciada 
a ampliação de 4 para 10 escolas em tempo integral 
no ensino fundamental. Agora, com esse novo 
anúncio, a Rede Municipal de ensino passa a contar, a 
partir de 2022, com 22 escolas com oferta de ensino 
em tempo integral, sendo 10 de ensino fundamental, 
10 de educação infantil, modalidade creche, e duas 
de educação infantil, modalidade pré-escola.

Além dos alunos em continuidade de estudos, 
automaticamente matriculados no modelo integral, 
serão disponibilizadas, aproximadamente, 100 novas 
vagas de ensino em tempo integral nessas escolas.

EM 2016, CIDADE TINHA APENAS CINCO ESCOLAS EM 
TEMPO INTEGRAL E AGORA SÃO 22
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#DOESANGUE - PREFEITURA DÁ 
CONTINUIDADE À CAMPANHA SANGUE 

SOLIDÁRIO

Apesar de ser um simples gesto de amor e 
solidariedade, a doação de sangue pode salvar 
a vida de diversas pessoas que se submetem a 
tratamentos e intervenções médicas de grande 
porte e complexidade. Sendo assim, com o objetivo 
de alertar a população sobre a importância de doar 
sangue, a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
do Fundo Social de Solidariedade (FSSM) está dando 
continuidade à Campanha Sangue Solidário.

A campanha foi lançada em outubro de 2021 e ocorreu 
entre os dias 18 de outubro e 30 de novembro. 
Nesta época, o Hemonúcleo Regional do Hospital da 
Universidade São Francisco na Providência de Deus 
passava por uma diminuição no estoque de sangue, 
por conta da pandemia, trazendo uma preocupação 
aos responsáveis pela coleta.

Agora, a pedido do Hemonúcleo Regional do HUSF, a 
Prefeitura dará continuidade à Campanha Sangue 
Solidário, que ocorrerá entre os dias 7 de fevereiro 
e 11 de março. O hemocentro tem se preparado para 
receber os doadores regulares e aqueles que serão 
os doadores pela primeira vez, reforçando medidas 
de segurança, de higiene e de distanciamento para 
que possam doar sangue com tranquilidade.

Os interessados devem entrar em contato com o 
Hemonúcleo Regional do HUSF, pelo telefone (11) 
2490-1240 e agendar a doação previamente.

SAIBA MAIS: 

A AÇÃO OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 7 DE FEVEREIRO E 11 DE 
MARÇO MEDIANTE A AGENDAMENTO PRÉVIO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/doesangue-prefeitura-da-continuidade-a-campanha-sangue-solidario 
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PREFEITURA DISTRIBUI CERCA DE 
500 CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS 

ASSISTIDAS PELO CRAS

Durante a última semana, a Prefeitura de Bra-
gança Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), 
através dos quatro CRAS do município, realizou 
a distribuição de cestas básicas e kits de higiene 
para aproximadamente 500 famílias cadastradas 
no equipamento social.

Além dos alimentos e produtos de higiene, foram 
entregues às famílias, produtos doados pela 
empresa Arcor, contendo pirulitos, chicletes e 
bombons, por intermédio do Fundo Social de So-
lidariedade. A ação priorizou as famílias de baixa 
renda e que possuem crianças.

As unidades CRAS são espaços destinados ao 
atendimento principalmente da população em 
maior vulnerabilidade social. 

Nestes locais são disponibilizados diversos servi-
ços de assistência social, com o intuito de orien-
tar e auxiliar, além de fortalecer a convivência 
familiar e com a comunidade. 

O CRAS é um dos equipamentos da Secretaria 
Municipal de Ação e Desenvolvimento Social 
(SEMADS), sendo fundamental para o desenvol-
vimento social do município.

SAIBA MAIS: 

ALÉM DAS CESTAS BÁSICAS, FORAM ENTREGUES 
PRODUTOS DOADOS PELA EMPRESA ARCOR, POR 

INTERMÉDIO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-distribui-cerca-de-500-cestas-basicas-para-familias-assistidas-pelo-cras- 
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ALIANÇA ENTRE PREFEITURAS VISA FORTALECER 
A AGRICULTURA REGIONAL

Entrou em fase final, a obra de reforma do Centro 
de Referência da Assistência Social (CRAS) Santa 
Libânia. O local ganhará mais conforto para atender 
a população e aqueles que utilizam o espaço 
regularmente.
No local, estão sendo feitos trabalhos como a 
finalização do muro, implantação de acessibilidade, 
substituição do portão, calçamento em torno da 
edificação e implantação de sistema de prevenção e 
proteção contra incêndio.
No geral a obra contempla serviços como a 
substituição e implantação de pisos e revestimentos, 

implantação de acessibilidade em todo prédio, 
pintura geral interna e externa, substituição dos 
portões de entrada, revisão 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.

SAIBA MAIS:

No dia 27 de janeiro, representantes da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento dos 
Agronegócios de Bragança Paulista, estiveram no 
município de Monte Alegre do Sul, reunidos com 
representantes da Administração da cidade.
O encontro teve como objetivo formar uma 
parceria entre os municípios visando fortalecer 
a agricultura regional. Por meio dessa aliança 
intermunicipal, produtores rurais de Bragança 
Paulista poderão escoar suas mercadorias na 
região, que apresenta grandes vantagens, tais 
como menor imposto tributário do estado de 
São Paulo e maior facilidade de se oferecerem 
incentivos fiscais.
A iniciativa, permite aos produtores ampliarem 
sua notoriedade em uma das maiores vitrines 
agrícolas. É importante ressaltar, que também 
há a perspectiva da geração de empregos, bem 
como do aumento do fluxo de pessoas, de modo 
a fortalecer a economia de ambos os municípios.
SAIBA MAIS:

REFORMA DO CRAS SANTA LIBÂNIA 
ENTRA EM FASE FINAL

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/alianca-entre-prefeituras-visa-fortalecer-a-agricultura-regional- 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/reforma-do-cras-santa-libania-entra-em-fase-final 
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 REABERTURA DA UPA BOM JESUS 
COMPLETA 5 ANOS

Há 5 anos, a Unidade de Pronto Atendimento UPA 
Bom Jesus, foi reaberta pela Prefeitura de Bragança 
Paulista, sendo a primeira medida tomada na área da 
saúde em prol da população. A unidade havia sido fe-
chada, deixando a população sem assistência médica 
24h para aquela região.
Os números destacam a importância do funciona-
mento do serviço de saúde da unidade. De 2017 até 
janeiro de 2022, foram 1.278.683 atendimentos de 
adultos e crianças realizados na Unidade de Pronto 

Atendimento Bom Jesus.
Desde o dia 01 de outubro de 2021, a UPA Bom Jesus 
retomou os atendimentos rotineiros, bem como pa-
cientes com síndrome gripal.
Atualmente, a unidade conta 108 colaboradores, 
sendo pediatras, clínicos gerais, enfermeiros, além 
dos profissionais administrativos, recepcionistas, 
controladores de acesso, técnicos em radiologia, 
agentes de asseio e farmacêuticos.

CÉU DE GUARDA-CHUVAS” GANHA NOVAS CORES 
NA PRAÇA DA POESIA

O “céu de guarda-chuvas” da Praça da Poesia 
Poeta Oswaldo de Camargo, no Taboão, ganhou 
novos tons. O colorido deu lugar às cores laranja 
e roxo.
Certamente, você já ouviu falar em alguma cam-
panha voltada à prevenção de doenças como 
“Outubro Rosa” e “Novembro Azul”. No segundo 
mês do ano, a campanha “Fevereiro Roxo Laran-
ja” é voltada para a conscientização e tratamen-
to de algumas doenças. A cor roxa conscientiza 

sobre Lúpus, Alzheimer e Fibromialgia. Já a cor 
laranja alerta sobre a Leucemia.
De acordo com o Ministério da Saúde, as cores la-
ranja e roxo têm significados importantes, como 
o alerta, cuidado, conscientização de algumas 
doenças que a população não tem muito conhe-
cimento sobre os sintomas e consequências 
no cotidiano do indivíduo, pois algumas dessas 
doenças não possuem cura e sim um tratamento 
qualificado e prolongado.
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LIGAÇÃO DAS RUAS CONRADO STÉFANI E VICENTE 
SABELLA TRARÁ MELHORIAS PARA O TRÂNSITO

Os investimentos em mobilidade urbana continu-
am avançando em Bragança Paulista. As obras de 
ligação das Ruas Conrado Stéfani e Vicente Sabella 
acabam de serem finalizadas, permitindo melho-
rias no trânsito na região do Matadouro, Vila Muni-
cipal, Jardim Laranjeiras e Júlio Mesquita.

Para ser feita a ligação entre as vias, a Prefeitu-
ra de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
de Obras, instalou caixas de passagem de água 
pluvial, fez a pavimentação asfáltica do prolonga-

mento, construiu muros de ala, instalou bocas de 
lobo, guias, sarjetas e calçadas, além de implantar 
toda a parte de drenagem. A Secretaria de Mobili-
dade Urbana realizou todo o estudo técnico para o 
tráfego da região e foi responsável pela sinaliza-
ção viária vertical e horizontal.

A ligação também vai desafogar os fluxos da Rua 
Brasil e da Rua Bragança, e ainda parte do fluxo da 
Rua Dr. Freitas, facilitando a vida dos motoristas, 
especialmente nos horários de pico.

OBRA DEVE DESAFOGAR O FLUXO DE VEÍCULOS NA REGIÃO

A Prefeitura de Bragança Paulista tem se empenha-
do em promover melhorias em diversos espaços es-
portivos do município, além de promover atividades 
esportivas gratuitas à população, direcionadas às 
faixas etárias que vão do público pré-mirim até a 
melhor idade.

As modalidades esportivas são: vôlei, basquete, na-
tação, atletismo, tênis de campo, futebol de salão, 
entre outras. Ofertadas nos ginásios esportivos, 
piscina, centro de treinamento, pista de atletismo, 
ciles e mini ciles com campos de futebol society e 
academias ao ar livre.

A formação de novos cidadãos responsáveis e parti-
cipativos na sociedade está diretamente relacionada 
com as políticas públicas direcionadas aos jovens, 
assim como o lazer está relacionado a ocupação do 
tempo livre com qualidade e atividades prazerosas.

PREFEITURA OFERECE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS 
GRATUITAS À POPULAÇÃO

Os interessados em se inscrever nas modalidades 
devem entrar em contato com a Secretaria da Juven-
tude, Esportes e Lazer pelo telefone (11) 4033-6667, 
na Secretaria do Ginásio Lourenço Quilici pelo telefo-
ne (11) 4033-6384 ou na Piscina Municipal Maria As-
trid Dubard pelo telefone (11) 4034-0498. Horário de 
atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
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BRAGANÇA REFORÇA PEDIDO DE NOVAS 
UNIDADES HABITACIONAIS

Na última quarta-feira (02/02), o Secretário Mu-
nicipal de Habitação de Bragança Paulista esteve 
reunido com o Secretário Executivo da Habitação 
do Estado de São Paulo para reforçar o pedido de 
novas unidades habitacionais para o município.

O encontro aconteceu na sede da Secretaria de 
Estado da Habitação, em São Paulo.

Na reunião, foi destacada a importância do mu-
nicípio ser contemplado com novas unidades 
habitacionais, além de solicitar a inclusão do 
município no Programa “Nossa Casa-Apoio”.

O programa fornece cheque moradia a famílias 
com até três salários mínimos para aquisição de 
moradias em empreendimentos aprovados pela 
Secretaria de Estado da Habitação. O cheque 
moradia é um subsídio concedido pelo Governo 
do Estado, por meio da Casa Paulista, para as 
famílias efetivarem a compra do imóvel, junto às 
construtoras.

Atualmente, estão em construção no 

município 28 moradias do Programa 

Vida Longa, no Jardim Vista Alegre, um 

projeto de parceria entre a Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Social, a 

Secretaria da Habitação, a Companhia 

de Desenvolvimento Habitacional e Ur-

bano do Estado de São Paulo (CDHU) e a 

Prefeitura. Trata-se de um condomínio 

especialmente projetado para idosos 

com renda de até dois salários mínimos.

Além disso, a Prefeitura viabilizou a doa-

ção do terreno de 32.793,18 m² no Jardim 

Águas Claras à Acohab para a constru-

ção de 560 apartamentos.

PROJETOS HABITACIONAIS 
EM ANDAMENTO
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BRAGANÇA PAULISTA NÃO REGISTRA 
ENCHENTES EM JANEIRO DE 2022

Os investimentos em obras de combate às enchen-
tes começaram a dar os primeiros frutos: neste mês 
de janeiro de 2022, Bragança Paulista não registrou 
enchentes pela primeira vez nos últimos seis anos.

De acordo com a Defesa Civil do Município, em janei-
ro de 2022 choveu 24% a mais que em 2021 – foram 
anotados 339,4 mm de chuva em janeiro deste ano e 
273,78 mm em janeiro de 2021, e mesmo assim não 
houve casos de enchentes e alagamentos.

Em 2017, fortes chuvas alagaram a Avenida Alberto 
Diniz pela primeira vez na história. Também foram re-
gistradas enchentes na Vila Malva, Avenida José Go-
mes da Rocha Leal, Santa Helena (Rua Francisco Luigi 
Picarelli), Avenida Antônio Pires Pimentel, região da 
Rodoviária Velha, Rua Tupi, Lavapés (região da Praça 
Luiz Apezzato e Praça da Bíblia), Rua Jeronimo Martin 
Carreteiro, Avenida Alberto Diniz, entre outras. Isso 
se repetiu nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021.

No entanto, a Prefeitura de Bragança Paulista, empe-
nhada em minimizar os impactos das chuvas à popu-
lação, trabalhou para enfrentar essa problemática e 
as sérias consequências de anos sem as devidas ma-
nutenções e limpeza nos córregos e bueiros e obras 
necessárias de drenagem que deveriam ser feitas 
com o crescimento da cidade.

Saiba mais: 

OBRAS NO LAVAPÉS, PISCINÕES E LIMPEZA DE RIBEIRÕES APRESENTARAM 
BONS RESULTADOS, MESMO COM 339 MM DE CHUVAS EM JANEIRO

Praça Chico Major-Lavapés

Bacia de Sedimentos-Lago do Taboão

Piscinão Califórnia

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-nao-registra-enchentes-em-janeiro-de-2022
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PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA ABRE PMI PARA 
IMPLANTAR COMPLEXO TURÍSTICO NO POSTO DE MONTA

Nos últimos anos, Bragança Paulista vem se des-
tacando cada vez mais na área turística, com 
atrativos diversificados e paisagens deslum-
brantes. Para o futuro, está em estudo a implan-
tação de um Complexo Turístico no Parque de 
Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta).

ESTUDOS DEVEM PREVER CENTRO DE CONVENÇÕES E 
HOTEL, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS

O Edital do Procedimento de Manifestação 
de Interesse – PMI - Chamamento Público nº 
002/2022, para obter estudos técnicos, econô-
mico financeiros e jurídicos para eventual Parce-
ria Público Privada (PPP) visando a construção, 
operação, manutenção, gestão e exploração do 
Complexo Turístico foi publicado na Edição nº 
1.239 da Imprensa Oficial do município, no dia 
02/02. A entrega do documento pelos interessa-
dos será no dia 07 de março, às 9h30, no setor 
de Licitações.

De acordo com o Edital, as empresas interessa-
das deverão apresentar nos estudos de possível 
Parceria Público Privada – PPP a construção, 
operação, manutenção, gestão e exploração de 
um Complexo Turístico. Já conhecida como a 
“Capital Nacional da Linguiça” e “Cidade Poesia”, 
Bragança Paulista poderá também ser reconhe-
cida por atrativos a serem oferecidos em parque 
temático, centro de convenções, hotel e área de 

lazer aberta.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-abre-pmi-para-implantar-complexo-turistico-no-posto-de-monta 
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Investir no desenvolvimento da educação no 
município tem sido uma das principais metas 
da Prefeitura de Bragança Paulista, que segue 
preocupada em proporcionar um ensino de 
qualidade aos estudantes da Rede Municipal 
de Ensino. Para tanto, além das reformas e 
revitalizações nas escolas do município, novas 
unidades de ensino estão em construção como a 
creche do Jardim Recreio.

A nova unidade foi construída na área da antiga 
Escola Municipal Scyla Médice, a qual está em 
fase conclusiva de obras. O local já passou por 
serviços como a pintura geral, a instalação de 
esquadrias, plantio de grama, implantação de 

iluminação externa, dentre outras atividades.

Atualmente, o prédio está passando por 
trabalhos como instalação de bancadas e 
divisórias de granilite, bem como a implantação 
do Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas (para-raio), além da finalização 
das instalações elétricas. Esta fase da obra 
está sendo executada pela empresa Reiscon 
Construtora e Terraplanagem, com recursos 
próprios da Prefeitura.

SAIBA MAIS: 

OBRAS DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA NOVA CRECHE DO 
JARDIM RECREIO AVANÇAM PARA CONCLUSÃO

Quando as aulas na rede municipal de ensi-
no forem iniciadas, a Prefeitura de Bragan-
ça Paulista contará com uma nova creche. 
Com capacidade para realizar o atendi-
mento de aproximadamente 150 crianças, 
entre 0 e 4 anos de idade, residentes no 
bairro e nas proximidades, a creche Profª 
Marice Toledo Leme Suarez, no Conjunto 
Habitacional Henedina Cortez está sendo 
levantada, por meio do “Programa Ação 
Educacional Estado/Município/Educação 
Infantil”.

As obras estão em fase final e no momento 
estão sendo feitos trabalhos como término 
das canaletas de águas pluviais, plantação 
de grama e colocação de piso tátil. A em-
presa responsável pela obra é a Q7 Enge-
nharia e Construção Ltda.

CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO HENEDINA CORTEZ 
ENTRA EM FASE FINAL DE OBRAS

A creche contará com 6 salas de atividades, 2 berçários, fral-
dário, lactário, sala de uso múltiplo, lavanderia, pátio coberto 
e descoberto, secretaria, recepção, almoxarifado, sanitários 
femininos e masculinos e cozinha, tudo adequado às normas de 
acessibilidade. A edificação ocupará um espaço de aproximada-
mente 817 m² de construção.

NOVA UNIDADE RECEBERÁ CRIANÇAS ENTRE 0 E 4 ANOS DE IDADE

EM BREVE, A UNIDADE DE ENSINO QUE CONTARÁ COM O MAIOR BERÇÁRIO 
DA CIDADE, ESTARÁ DISPONÍVEL PARA A COMUNIDADE

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/obras-das-futuras-instalacoes-da-nova-creche-do-jardim-recreio-avancam-para-conclusao- 
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