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A partir da próxima segunda-feira (09/01), a área 
que compreende a antiga Concha Acústica, no bairro 
do Matadouro, Praça Dona Maria Franco Rodrigues, 
começará a ganhar uma nova paisagem com a insta-
lação de um moderno Complexo Turístico de Esporte 
e Cultura Urbana. O Parque da Juventude será uma 
grande área de lazer e entretenimento ao ar livre.

A Concha Acústica foi construída em 2007, mas não 
atendeu os objetivos e acabou abandonada com o 

CONCHA ACÚSTICA SERÁ TRANSFORMADA NO 
PARQUE DA JUVENTUDE – UM GRANDIOSO COMPLEXO 

TURÍSTICO AO AR LIVRE

tempo em razão de uma estrutura inadequada para 
shows. Agora, com o Parque da Juventude, o local 
será transformado num complexo cultural, recrea-
tivo e esportivo com 11.300 m², que será o maior da 
região.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/concha-acustica-sera-transformada-no-parque-da-juventude-um-grandioso-complexo-turistico-ao-ar-livre 
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FESTA DA VIRADA ACONTECEU NO LAGO DO TABOÃO E CONTOU COM 
A PRESENÇA DE BRAGANTINOS E TURISTAS DA REGIÃO BRAGANTINA

MAIS DE 20 MIL PESSOAS COMEMORAM A 
CHEGADA DE 2023 EM BRAGANÇA PAULISTA

Em noite festiva, regada a alegria, diversão e in-
contáveis votos de amor, esperança e paz, mais 
de 20 mil pessoas tomaram conta das ruas no en-
torno do Lago do Taboão para celebrar o início de 
mais um ano. A noite que marcou a retomada da 
festividade, interrompida em razão da pandemia, 
contou com shows musicais, show pirotécnico e 
projeção mapeada.

Em clima familiar, crianças, jovens e adultos can-

taram, dançaram e se emocionaram com a pro-
gramação da festa da virada, comandada pelos 
músicos da banda “Rec Back” e do grupo “Envol-
vência”, e pela tradicional queima de fogos, que 
coloriu o céu da “Cidade Poesia” na hora da virada.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-20-mil-pessoas-comemoram-a-chegada-de-2023-em-braganca-paulista 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA4

DADOS PRÉVIOS DO IBGE APONTAM 
QUE BRAGANÇA PAULISTA TEM 

181.556 HABITANTES

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou a prévia da população dos municípios com 
base nos dados coletados pelo Censo Demográfico 
2022 até o dia 25 de dezembro, que mostra que Bra-
gança Paulista chegou a 181.556 habitantes.

O último Censo demográfico, realizado em 2010, 
apontava uma população de 146.744 pessoas, ou 
seja, Bragança Paulista teve um aumento de 23,72%. 
Os dados foram divulgados no último dia 28 de de-
zembro.

De acordo com o IBGE, o Brasil tem uma população de 
207.750.291 habitantes. A divulgação tem como obje-
tivo cumprir a lei que determina ao Instituto fornecer, 
anualmente, o cálculo da população de cada um dos 
5.570 municípios do país para o Tribunal de Contas da 
União (TCU).

SAIBA MAIS: 

RESULTADO DO CENSO DEMOGRÁFICO SÃO DE DADOS 
COLETADOS ATÉ 25 DE DEZEMBRO DE 2022. EM 

BRAGANÇA, 74,8% FOI RECENSEADA.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/dados-previos-do-ibge-apontam-que-braganca-paulista-tem-181556-habitantes 
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CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
PARTICIPA DE OPERAÇÃO DA POLÍCIA 

RODOVIÁRIA FEDERAL

Nos dias 22 e 23 de dezembro, a Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) de Bragança Paulista, através do 
Grupamento de Operações com Cães (GOC), por 
meio de uma ação organizada pelas forças de 
segurança pública, por intermédio do Gabinete 
De Gestão Integrada (GGI), participou de uma 
operação de repressão e combate ao crime do 
tráfico ilícito de entorpecentes, na unidade da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Rodovia Fer-
não Dias, em Vargem-SP.

No intuito de coibir o tráfico de entorpecentes 
em uma das mais importantes rodovias do país, 

AÇÃO ACONTECEU NO KM 8 DA RODOVIA FERNÃO 
DIAS (BR-381), EM VARGEM-SP.

durante a operação, as equipes fiscalizaram 
diversos veículos, inclusive de transportes de 
passageiros.

Na ocasião, um indivíduo foi detido. Apesar de 
nada de ilícito encontrado, em pesquisa crimi-
nal, as autoridades constaram um mandado por 
violência doméstica em seu nome. O indivíduo foi 
conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu 
à disposição da justiça.

SAIBA MAIS:  

https://braganca.sp.gov.br/noticias/canil-da-guarda-civil-municipal-participa-de-operacao-da-policia-rodoviaria-federal 
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ESPORTE E LAZER: PUBLICADA LICITAÇÃO 
PARA REVITALIZAÇÃO DO CILES DO PARQUE 

DOS ESTADOS

O ano se inicia com uma ótima notícia aos moradores 
do Parque dos Estados. A Prefeitura de Bragança 
Paulista publicou o aviso de licitação da Tomada de 
Preços nº 002/2023 para a contratação de empresa 
especializada para revitalização e reforma do CILES 
(Centro Integrado de Lazer e Esportes) do Parque 
dos Estados. A data de abertura da licitação está 
prevista para o dia 19 de janeiro, às 14h30.

Ao todo, a obra contará com plantio de novas árvores 
e arbustos, implantação de quadra de areia, reforma 
do alambrado com implantação de portões e pintura 
dos mourões, implantação de piso intertravado, 

MAIS UM BENEFÍCIO 
PARA OS MORADORES 

DA ZONA OESTE/NORTE.

reforma do espaço que abrigará a lanchonete, 
implantação de novo playground com brinquedos 
acessíveis, reforma das instalações elétricas, 
implantação de lixeiras e bancos, implantação de 
Espaço Pet, instalação de piso emborrachado para 
o novo playground, instalação de duas esculturas, 
instalação de mesas para piquenique, entre outros.

SAIBA MAIS:  

https://braganca.sp.gov.br/noticias/esporte-e-lazer-publicada-licitacao-para-revitalizacao-do-ciles-do-parque-dos-estados 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal de Educação, informa à população 
que, a partir das 13 horas do dia 03 de janeiro de 2023, 
estarão abertas as inscrições para solicitação de va-
gas e transferências para o ano letivo de 2023.

Poderão ser feitas:

1) Solicitação de vaga na Educação Infantil (Berçário, 
Infantil I, II, III, IV e V) em escola da Rede Municipal de 
Bragança Paulista e

2) Pedidos de transferência de aluno matriculado em 
escola da Rede Municipal de Bragança Paulista ou em 

instituição de ensino pública ou privada de outros 
municípios.
Com o objetivo de evitar a formação de filas e dar 
mais comodidade aos pais e/ou responsáveis as soli-
citações poderão ser realizadas online. Para aqueles 
que optarem pela solicitação virtual, o formulário 
estará disponível no site da Prefeitura (https://
www.braganca.sp.gov.br/), na aba “Secretaria Muni-
cipais”, opção “Educação”.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/formulario-onlinepara-solicitacao-de-novas-vagas-e-transferencia-para-alunos-de-bercario-educacao-infantil-e-ensino-fundamental-e-disponibilizado
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PREFEITURA REFORÇA A IMPORTÂNCIA DA 
COLETA DE RECICLÁVEIS 

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria de Meio Ambiente, segue orientando sobre 
o descarte correto de lixo no município. A coleta re-
alizada pela empresa Carretero ocorre em setores 
e dias diferentes, devendo o munícipe se atentar à 
data correta da coleta.

É importante que o lixo doméstico seja separado 
adequadamente, destinando os materiais reciclá-

veis para a coleta seletiva e o lixo orgânico para a 
coleta normal, quando não passível de compos-
tagem. Se misturados, poderá ocorrer a contami-
nação do reciclável, inviabilizando o processo de 
reciclagem.

SAIBA MAIS: 

É IMPORTANTE QUE A POPULAÇÃO FIQUE ATENTA AOS DIAS E HORÁRIOS 
DA COLETA PARA QUE A CIDADE SEJA MANTIDA SEMPRE LIMPA.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-reforca-a-importancia-da-coleta-de-reciclaveis 
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DESCARTE IRREGULAR DE LIXO É 
UMA DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE 

ENCHENTES NO PAÍS

O descarte irregular de lixo é comum em quase 
todas as cidades do Brasil. Porém, o que muitos 
não sabem é que o ato, uma vez que cause 
danos ao meio ambiente ou à saúde pública, é 
considerado crime, passível de penalidades, 
conforme a Lei nº 9.605 de fevereiro de 1998, na 
seção III da poluição e outros crimes ambientais.

Um dos grandes fatores que levam às enchentes 
é o descarte irregular de lixo. Através disso, os 
resíduos que estão nas vias públicas acabam 
sendo levados pelas chuvas para os bueiros, 
entupindo-os e impedindo a passagem da água 
no local.

A Prefeitura pede a colaboração dos munícipes 
para que não descarte lixo, entulhos e materiais 
sem serventia nas ruas, calçadas, terrenos e 
vias públicas, evitando, assim, a proliferação 
de inúmeras doenças atraídas pelo descarte 
incorreto dos resíduos. Além disso, ao jogar o 
lixo no chão, os moradores contribuem para 
que ocorra a proliferação de insetos e animais 
peçonhentos, além do entupimento dos bueiros, 
trazendo prejuízos para a própria comunidade.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/descarte-irregular-de-lixo-e-uma-das-principais-causas-de-enchentes-no-pais 
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A Atenção Primária à Saúde – APS é a entrada para o 
Sistema Único de Saúde. É nela que ocorre o primeiro 
contato entre paciente e profissional da saúde para 
uma assistência qualificada. Já a Atenção Especiali-
zada compreende ações e serviços mais complexos 
no âmbito do SUS, estruturados para as necessida-
des dos pacientes que não se esgotam na Atenção 
Primária.

De 2017 até o presente momento, as 29 unidades de 
saúde da Atenção Primária, bem como os serviços 
da Atenção Especializada (CAPS II, CAPS AD, Centro 

SAÚDE INVESTIU R$ 18.8 MILHÕES EM 
CONSTRUÇÕES, REFORMAS E REVITALIZAÇÕES 

DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E 
ESPECIALIZADA

Municipal de Reabilitação e Espaço do Adolescente), 
passaram por reformas e revitalizações.

Também houve a entrega da nova base de Apoio do 
Serviço de Atendimento Móvel – SAMU e a construção 
da Unidade de Vigilância em Zoonoses, sendo investi-
dos o total de R$ 9.486.171,79.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/saude-investiu-r-188-milhoes-em-construcoes-reformas-e-revitalizacoes-das-unidades-da-atencao-primaria-e-especializada-
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Na próxima segunda-feira (09/01), a partir das 
18h00, a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do 
Fundo Social de Solidariedade, inaugurará o Centro 
de Capacitação e Treinamento Wanda Lonza Del Roio, 
localizado na Rua Odilon Pupo Tiozzi, nº 51, no bairro 
do Henedina Cortez.

O Centro de Capacitação e Treinamento possui dois 
prédios, com 11 salas. O prédio 1 conta com sala de 
informática, sala para cursos de negócios, adminis-
tração, línguas, tratador de piscina, entre outros, 
sala de artesanato, duas salas para treinamento de 
funcionários municipais e para cursos em parceria 
SENAC, SENAI, SEBRAE e SENAR, sala de reuniões, 
cozinha industrial, refeitório, cozinha de funcioná-
rios, recepção, administração e coordenação e pátio 

para recepção da população. O prédio 2 conta com 
almoxarifado, sala de música e dança, sala de corte 
e costura, sala de manicure e pedicure, maquiagem, 
limpeza de pele, sala de massagem, massoterapia, 
depilação, reike, sala de cabeleireiro, barbeiro, tran-
ças afro e penteados, além de área externa com 
horta e jardins (para os cursos de jardinagem e horta 
doméstica), e pátio externo para aulas de capoeira, 
zumba e demais. Todo o local conta com total aces-
sibilidade.

SAIBA MAIS: 

LOCAL OFERECE CURSOS GRATUITOS À POPULAÇÃO, 
ABRINDO CAMINHOS AO MERCADO DE TRABALHO E AO 

EMPREENDEDORISMO.

CENTRO DE CAPACITAÇÃO E 
TREINAMENTO WANDA LONZA 
DEL ROIO SERÁ INAUGURADO 
NA SEGUNDA-FEIRA (09/01)

https://braganca.sp.gov.br/noticias/centro-de-capacitacao-e-treinamento-wanda-lonza-del-roio-sera-inaugurado-na-segunda-feira-0901 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS), realizou a formatura de alunos que 
concluíram os cursos de Cuidados e tratamentos 
de piscinas na área de condomínios e hotelaria e 
Empreendedorismo e desenvolvimento na arte das 
pizzas. As capacitações fazem parte do Programa 
Emergencial de Auxílio Desemprego e Qualificação 
Profissional.

No total, 15 alunos se formaram nos dois cursos, que 
interagiram através de aulas práticas e teóricas, 
ministradas por profissionais do Instituto Mazivieiro, 
localizado na Rua Eunice Ferraz Fernandes, 03, 
Jardim do Lago.

Durante o ano de 2022, diversos cursos foram 
realizados, com a participação de 978 pessoas, sendo 
eles: Administração, Excelência no Atendimento, 
Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Cozinha, 
Elas Realizam, Inclusão Produtiva, Almoxarifado e 
Logística, Balconista de Farmácia, Descomplique, 
Cuidados e tratamentos de piscinas na área de 
condomínios e hotelaria e Empreendedorismo e 
desenvolvimento na arte das pizzas.

SAIBA MAIS: 

MAIS ALUNOS CONCLUEM CURSOS E SE FORMAM 
PELO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO 

DESEMPREGO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

https://braganca.sp.gov.br/noticias/mais-alunos-concluem-cursos-e-se-formam-pelo-programa-emergencial-de-auxilio-desemprego-e-qualificacao-profissional- 
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Uma forte chuva atingiu a cidade de Socorro 
na noite de segunda-feira (02/01), atingindo 
casas e comércios, deixando ruas cheias de 
lama. Nesta terça-feira (03/01), a Prefeitura 
de Bragança Paulista enviou um caminhão-
-pipa para ajudar na limpeza da cidade.

O Prefeito autorizou, por meio do Decreto 
4.094/2023, a cessão de uso de um cami-
nhão-pipa e operadores pelo período que for 
necessário.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento 

e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), 
em cerca de três horas choveu o equivalente 
a 116,6 milímetros. Um ribeirão que corta a 
cidade transbordou.

De acordo com a Defesa Civil de Socorro, 
foram registrados 16 pontos de alagamento 
e 10 de desmoronamento em diversos locais 
da cidade. Não foram registrados desapareci-
dos, feridos ou vítimas fatais em decorrência 
das inundações ou desmoronamentos.

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA ENVIA 
CAMINHÃO-PIPA PARA AUXILIAR CIDADE DE 

SOCORRO APÓS FORTES CHUVAS
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