


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA2

COM EXPECTATIVA DE 70 MIL VISITANTES, O EVENTO PROMETE PROMOVER A 
ESPECIARIA E A CIDADE, ASSIM COMO GERAR EMPREGO E RENDA

O festival mais saboroso do interior de São Paulo está 
chegando para deixar os bragantinos e visitantes 
com água na boca. Nos dias 07 a 11 e 16 a 18 de setem-
bro acontece, no Parque de Exposições Dr. Fernando 
Costa (Posto de Monta), a 10ª edição do Festival da 
Linguiça de Bragança Paulista.

Com mais de 40 pratos diferentes, todos preparados 
à base da famosa linguiça bragantina, a festividade é 
uma excelente opção de passeio familiar no feriado e 
finais de semana.

Haverá linguiça artesanal para todos os gostos, como 
lanche de linguiça; sushi de linguiça; acarajé de lin-
guiça; bolovo com linguiça; pão de queijo com lingui-
ça; pastel de angu com linguiça; linguiça de cabrito 

VEM AÍ O 10º FESTIVAL DA LINGUIÇA DE 
BRAGANÇA PAULISTA

– um dos lançamentos, inspirada na culinária nordes-
tina; e sobremesas de linguiça, como a linguiça Ro-
meu e Julieta, uma novidade agridoce com a famosa 
combinação da goiabada cascão com o queijo coalho.

Os visitantes também poderão levar para casa uma 
recordação do evento adquirindo produtos do grupo 
de artesãos da cidade. Além disso, o festival oferece-
rá diversas opções de entretenimento para toda a fa-
mília, como área kids, passeio de helicóptero, desafio 
“velocross Festival da Linguiça 2022” e encontro de 
Motos e Autos antigos.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/vem-ai-o-10-festival-da-linguica-de-braganca-paulista 
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RECAPEAMENTO DA AVENIDA ALBERTO 
DINIZ SEGUE EM CONSTANTE AVANÇO

As vias urbanas e rurais de Bragança Paulista têm 
ganhado uma atenção especial nos últimos anos. 
Recentemente, a Avenida Alberto Diniz, no Jar-
dim Califórnia, começou a receber melhorias em 
sua malha viária. A via, que é um dos principais 
acessos ao município, será totalmente recapea-
da, melhorando as condições de trânsito para os 
motoristas que passam pelo local diariamente.

No decorrer desta semana, foram realizados tra-
balhos como o reparo profundo com a execução 
de caixas e drenagem. Também foi executada a 
aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado 
a Quente) de Faixa A (ou “binder” como é conhe-
cida), que é a camada de ligação, que tem a fun-
ção de ligar o revestimento asfáltico com a base. 

Esse tipo de material é indicado para locais com 
tráfego de veículos pesados como caminhões e 
carretas.

Para não interromper o trânsito de veículos, os 
trabalhos estão sendo realizados intercalados 
entre as faixas viárias. A obra está sendo execu-
tada através de um trabalho conjunto entre as 
Secretarias Municipais de Serviços e Mobilidade 
Urbana, com a empresa GL Santos, responsável 
pelo serviço de recapeamento e a empresa SJR 
Equipamentos que fará a fresagem.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/recapeamento-da-avenida-alberto-diniz-segue-em-constante-avanco


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA4

MUNICÍPIO ABRE CADASTRO 
PARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E 
BEBIDAS DURANTE A “SEMANA DO 

EMPREENDEDORISMO DE BRAGANÇA 
PAULISTA 2022”

A Administração Municipal tem se empenhado 
no incentivo e apoio ao empreendedorismo 
local, bem como no fomento ao desenvolvi-
mento da cidade. Nesta quarta-feira (31/08), 
a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Governo, Desenvol-
vimento Econômico e Inovação, divulgou na 
Edição nº 1.381 da Imprensa Oficial do municí-
pio, a Chamada para Cadastro para a comer-
cialização de produtos alimentícios e bebidas 
durante a realização da “Semana do Empreen-
dedorismo de Bragança Paulista 2022”.

A chamada é destinada a comerciantes de 
comida de rua, bem como ateliês e artesãos 

interessados na exposição e comercialização 
de produtos de artesanato manual. O evento 
acontecerá nos dias 28, 29 e 30 do mês de se-
tembro, no Centro Cultura Prefeito Jesus Adib 
Abi Chedid. Os comerciantes e expositores 
ficarão na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 
251 (rua lateral de acesso ao Jardim Público).

Para se credenciar, os interessados deverão 
preencher o formulário de inscrição e provi-
denciar a documentação necessária e suas 
respectivas cópias, conforme solicita o edital 
e encaminhar para o e-mail (matheus.lisboa@
braganca.sp.gov.br), das 00h do dia 01/09 até 
as 23h59 do dia 08/09.
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PREFEITURA LANÇA O PORTAL 
EMPREGA BRAGANÇA

Na manhã da última segunda-feira (29/08), a 
Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, realizou o lançamento do 
portal Emprega Bragança.

Agora, quem está em busca de um emprego não 
precisará ir até o Posto de Atendimento ao Traba-
lhador (PAT) e poderá realizar um cadastro no por-
tal digital. O atendimento digital facilita na hora de 
buscar por emprego e reduz tempo e custo com 
transporte.

Ao se interessar por uma vaga, a pessoa se can-
didata virtualmente e a equipe do PAT vai analisar 
essa candidatura para verificar se se encaixa no 
perfil da vaga e então liberará o envio do currículo 
para as empresas. As empresas deverão dar um 
retorno ao PAT sobre as contratações realizadas 
pela plataforma digital para que possam continuar 
usando a ferramenta.

SAIBA MAIS: 

A FERRAMENTA TEM O OBJETIVO DE AJUDAR QUEM ESTÁ À 
PROCURA DE EMPREGO

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-lanca-o-portal-emprega-braganca
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ADMINISTRAÇÃO ADQUIRE IMÓVEL ONDE 
SERÃO INSTALADAS AS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE MOBILIDADE URBANA E 
SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

A Prefeitura de Bragança Paulista adquiriu 
recentemente um imóvel situado na Rua Dr. Tosta, 
região central da cidade, onde serão instaladas 
as Secretarias Municipais de Mobilidade Urbana 
e Segurança e Defesa Civil. Na última terça-feira 
(23/08), foi realizada no Gabinete do Prefeito, a 
cerimônia de assinatura do imóvel.

Por intermédio da Lei Municipal 3846/2022, 
considerando a necessidade da expansão dos 
serviços públicos prestados no âmbito da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana e Secretaria 
Municipal de Segurança e Defesa Civil, foi declarado 
de utilidade pública o imóvel situado na Rua Dr. Tosta, 
nº 79. A área total do terreno é de 5.371 metros 

quadrados, com área de edificação de 2.335,23 
metros quadrados.

No local, foi instalada a Fábrica de Natal Luz, 
inaugurada na última sexta-feira (26/08), para 
a produção de enfeites e decorações natalinas, 
produzidos a partir de materiais recicláveis. 
Posteriormente, o prédio passará por serviços de 
restauro e adaptações para as instalações das 
Secretarias de Mobilidade Urbana e Segurança e 
Defesa Civil.

SAIBA MAIS:  

https://braganca.sp.gov.br/noticias/administracao-adquire-imovel-onde-serao-instaladas-as-secretarias-municipais-de-mobilidade-urbana-e-seguranca-e-defesa-civil 
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A geração de empregos continua em alta em 
Bragança Paulista e, no mês de julho, segundo 
o Novo CAGED, do Governo Federal, município 
foi o que mais contratou na região. Foram 
2.270 admissões e na comparação com os 
desligamentos, o saldo positivo ficou em 321, 
ou seja, houve mais contratações que demis-
sões. Os dados foram divulgados nesta segun-
da-feira (29/08).

O resultado na geração de empregos colocou 
Bragança Paulista em primeiro lugar na região, 
como a cidade que mais contratou em julho. 
Com 2.270 admissões e saldo positivo de 321, 
ficou à frente de Atibaia, que registrou, segun-
do o Novo CAGED, 2.058 admissões e saldo de 
285 e também à frente de Itatiba, que admitiu 

BRAGANÇA PAULISTA LIDERA RANKING 
DE POSTOS DE TRABALHO ABERTOS EM 

JULHO NA REGIÃO

MUNICÍPIO REALIZOU 2.270 ADMISSÕES, 
ENQUANTO ATIBAIA CONTRATOU 2.058, ITATIBA 

2.071 E EXTREMA 1.978 PESSOAS
2.071 pessoas. Além das maiores cidades pau-
listas da região, Bragança ficou à frente de Ex-
trema (MG), que admitiu 1.978 pessoas e teve 
saldo de 369 no mês de julho.

Em 2020, mesmo com o período mais restrito 
da pandemia, Bragança Paulista apresentou 
saldo positivo de 760 vagas. Em 2021, foram 
1.992 vagas no saldo. No chamado estoque 
do Novo Caged, o registro do Governo Federal 
mostra que há no município 48.142 pessoas 
com emprego de carteira assinada.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-lidera-ranking-de-postos-de-trabalho-abertos-em-julho-na-regiao 
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“A SUA DOAÇÃO FARÁ A DIFERENÇA” 
PREFEITURA LANÇA CAMPANHA DO MÊS 
DAS CRIANÇAS PARA ARRECADAÇÃO DE 

BOLAS E GULOSEIMAS

No intuito de proporcionar um dia das crianças digno 
e repleto de alegria às famílias em situação de vul-
nerabilidade do município, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio do Fundo Social de Solidariedade, 
está lançando a Campanha do Mês das Crianças 
2022, com o tema: “A sua doação fará a diferença “.

A campanha acontecerá até o dia 01 de outubro, com 
o objetivo de arrecadar bolas e guloseimas para pre-
sentear as crianças carentes de Bragança Paulista.

O Dia das Crianças é uma data comemorada em dife-
rentes países. A escolha desta data se deu porque, 
nesse mesmo dia, no ano de 1959, o UNICEF (Fundo 

das Nações Unidas para a Infância) oficializou a De-
claração dos Direitos da Criança, estabelecendo uma 
série de direitos válidos a todas as crianças do mun-
do como alimentação, amor e educação. A data virou 
tradição porque conseguiu tocar o lado emocional 
das pessoas. E o presente dado à criança passa a ser 
um símbolo desta estima.

Quem quiser fazer parte dessa ação para o mês das 
Crianças, deverá entrar em contato com o Fundo 
Social que fica na rua Dr. Freitas, 835, bairro do Ma-
tadouro, pelos telefones 4035-0010 ou 4035-0014, 
ou ainda pelo e-mail fundosocia@braganca.sp.gov.br.

PARTICIPE E FAÇA UMA CRIANÇA AINDA MAIS FELIZ!
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INAUGURADA FÁBRICA 
DO NATAL LUZ

A noite da última sexta-feira (26/08), foi 
marcada pela inauguração da Fábrica do Natal 
Luz. Criada com o intuito de inovar e promover 
um Natal ainda mais bonito, a Fábrica será 
responsável pela produção de grande parte 
dos enfeites e decorações natalinas, que serão 
instaladas na cidade durante o Natal.

A Fábrica do Natal Luz está situada no prédio 
pertencente ao município entre a Avenida José 
Gomes da Rocha Leal, a Rua Dr. Tosta e a Avenida 
dos Imigrantes. Todo material decorativo será 

produzido a partir de materiais recicláveis como, 
por exemplo, garrafas plásticas. A iniciativa 
gerará novas oportunidades de emprego e 
contribuirá com o meio ambiente, dando uma 
nova utilidade para milhares de materiais que 
poderiam ser descartados incorretamente na 
natureza.

SAIBA MAIS: 

O LOCAL SERÁ RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO DE ITENS 
DE DECORAÇÃO NATALINA COM OBRA PRIMA ORIUNDA DE 

MATERIAIS RECICLÁVEIS

https://braganca.sp.gov.br/noticias/inaugurada-fabrica-do-natal-luz 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA10

FESTA NORDESTINA DE BRAGANÇA PAULISTA 
DIVERTE MAIS DE 10 MIL PESSOAS DURANTE 

TERCEIRA EDIÇÃO

EVENTO ENALTECEU A CULTURA DA REGIÃO COM COMIDAS TÍPICAS, 
APRESENTAÇÕES MUSICAIS, ARTESANATO, ENTRE OUTROS

A Festa Nordestina de Bragança Paulista, realizada 
pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, encerrou sua terceira edição com 
maestria e já deixou na população o sentimento de 
saudade. A festa aconteceu no último final de sema-
na, 27 e 28 de agosto, no Parque de Exposições Dr. 
Fernando Costa.

A festividade reuniu milhares de amantes da cul-
tura nordestina com sua diversidade de atrações 
culturais. Teve vários shows musicais, artesanato, 
comida, brincadeiras e uma decoração especial para 

encantar ainda mais a população.

Além de proporcionar mais lazer e entretenimento 
à população, a festa impacta positivamente a eco-
nomia local com a comercialização dos alimentos e 
artesanatos, bem como com a contratação de fun-
cionários, gerando emprego e renda.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/festa-nordestina-de-braganca-paulista-diverte-mais-de-10-mil-pessoas-durante-terceira-edicao
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Na manhã da última quarta-feira (31/08), a Prefeitu-
ra de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Muni-
cipal de Educação, realizou o lançamento do Projeto 
Banco +, que fornece ferramentas para que os alunos 
do 2º ao 5º ano possam criar uma consciência finan-
ceira e ter uma base que os ajude nas tomadas de 
decisão relacionadas ao consumo.
Durante o lançamento, os coordenadores passaram 
por uma capacitação que orientarão os professores 
no desenvolvimento das atividades.

O Banco + tem seu conteúdo dividido em livros didá-
ticos, jogos e livros de literatura com temáticas es-
pecíficas trabalhadas para cada ano escolar e faixa 
etária. Ao todo, foram adquiridos 341 kits para os 
professores e 7600 kits para os alunos, com inves-
timento de R$ 3.359.039,98.
SAIBA MAIS: 

EDUCAÇÃO LANÇA PROJETO PARA CRIAR 
CONSCIÊNCIA FINANCEIRA NOS ALUNOS 

DA REDE MUNICIPAL

https://braganca.sp.gov.br/noticias/educacao-lanca-projeto-para-criar-consciencia-financeira-nos-alunos-da-rede-municipal 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do Centro 
de Testagem e Aconselhamento, iniciou o projeto 
“Fique Sabendo” nas escolas estaduais do período 
noturno. O objetivo é levar informações a respeito 
das diversas formas de prevenção a Infecções 
Sexualmente Transmissíveis – IST’s, aos jovens do 
ensino médio.

O Agente de Prevenção, Gabriel Nascimento, 
realiza monólogo com os adolescentes em que é 
apresentado a Prevenção Combinada – conjunto 
de estratégias que utiliza diferente formas de 
abordagens para dar resposta ao HIV e outras 
IST’s –, essas estratégias podem ser estruturais, 
comportamentais e biomédicas, e podem ser 
aplicadas de maneira que atinja múltiplos públicos 

nos níveis individual, social, comunitário e entre 
relacionamentos.

O método de prevenção mais conhecido no Brasil 
é o preservativo, popularmente conhecido como 
camisinha. Atualmente, somados à camisinha, novos 
métodos de prevenção surgiram como ferramentas 
complementares no enfrentamento da epidemia de 
HIV, oferecendo mais alternativas e ampliando as 
possibilidades de escolha de proteção e prevenção 
ao HIV.

Entre as novas estratégias para a prevenção 
da transmissão do HIV destacam-se o uso do 
Tratamento como prevenção (TcP), a Profilaxia Pós-
exposição (PEP) e a Profilaxia Pré-exposição (PrEP).

CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO 
INICIA PROJETO “FIQUE SABENDO” NAS 

ESCOLAS ESTADUAIS DO PERÍODO NOTURNO
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Saúde, receberá no dia 15 de se-
tembro, no estacionamento da UPA Bom Jesus, 
a partir das 8h, atendimentos de PSA (Antígeno 
Prostático Específico), Avaliação Dermatológica 
e Coleta de Exame Papanicolau, do Ônibus do 
Hospital de Amor.

Para o exame de PSA (Antígeno Prostático Es-
pecífico), serão disponibilizadas 40 vagas, para 

homens de 50 a 69 anos, em que precisam estar 
de jejum, não podem fazer exercícios de impacto 
e não podem andar de bicicleta ou motocicleta 2 
dias antes do exame.

Já para a avaliação dermatológica, serão oferta-
das 30 vagas para pacientes com lesões suspei-
tas para câncer de pele. Além disso, haverá 50 
vagas para a coleta de Exame Papanicolau.

BRAGANÇA PAULISTA RECEBERÁ 
ATENDIMENTOS DO ÔNIBUS DO HOSPITAL DE 

AMOR EM SETEMBRO

OS ATENDIMENTOS OCORRERÃO MEDIANTE 
AGENDAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE
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A fim de facilitar a vida da população bragantina, o 
posto do Ministério do Trabalho e Previdência de 
Bragança Paulista, vai funcionar em novo endereço a 
partir da próxima segunda-feira (05/09). O novo local 
de atendimento será no piso superior do Mercado 
Municipal Waldemar de Toledo Funck, no Centro (Rua 
Cel. Teófilo Leme, 1240). No local também funciona o 
Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Com a transferência da agência do Ministério do 
Trabalho para o Mercado Municipal, o cidadão poderá 
resolver todas as questões trabalhistas num só 
lugar, como por exemplo, o Seguro Desemprego, que 
antigamente o cidadão tinha que se deslocar até o 
PAT e em seguida ao Ministério do Trabalho. Agora, 
com a mudança de endereço, todas as pendências 

do trabalhador bragantino serão resolvidas no piso 
superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo 
Funck.

Nesse endereço ainda funciona a Divisão de Apoio 
ao Desenvolvimento da Indústria e Comércio, que 
atende empresários tanto de Bragança Paulista 
como da região que buscam montar suas empresas 
na cidade; o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas); o Banco do Povo e o 
CATEC/FATEC.

SAIBA MAIS: 

BRAGANÇA PAULISTA OFERECE SERVIÇOS 
DO PAT E DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

NUM SÓ LUGAR

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-oferece-servicos-do-pat-e-do-ministerio-do-trabalho-num-so-lugar 
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Com o crescimento da malha cicloviária do município, 
surge a demanda de locais para estacionar as bikes. 
Pensando nisso, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana, iniciou nesta semana a implantação de 
paraciclos nas escolas municipais.

A iniciativa é uma parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, que além de propiciar um 
local adequado para estacionamento das bikes nas 
escolas, visa também divulgar e incentivar o uso da 

bicicleta por alunos, funcionários e professores.

Os paraciclos são equipamentos complementares às 
ciclovias, nas dimensões e formatos adequados para 
estacionamento das bicicletas, onde cada usuário é 
responsável por fixar e trancar sua própria bike.

SAIBA MAIS: 

PARACICLOS SÃO INSTALADOS EM 17 
ESCOLAS MUNICIPAIS

NOS PRÓXIMOS DIAS, A INSTALAÇÃO TAMBÉM SE ESTENDERÁ A 
OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO PREFEITURA, PRAÇAS, UNIDADES 

DE SAÚDE, ENTRE OUTROS

https://braganca.sp.gov.br/noticias/paraciclos-sao-instalados-em-17-escolas-municipais 
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