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Os moradores do bairro Campo Novo agora têm es-
tradas pavimentadas, que colaboram com o escoa-
mento da produção, maior segurança dos motoristas 
e mais qualidade de vida. A Prefeitura de Bragança 
Paulista realizou nesta segunda-feira (02/05), a 
entrega da pavimentação da Estrada Antônio Mo-
reno e recapeamento da Estrada Vereador Álvaro 
Alessandri. O trabalho foi realizado por meio do Pro-
grama “Estrada Legal”, pela Secretaria Municipal de 
Serviços.

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA ENTREGA 
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS NO BAIRRO CAMPO NOVO

MELHORIAS FAZEM PARTE DO 
PROGRAMA “ESTRADA LEGAL”

A Estrada Antônio Moreno recebeu 23.850 m2 de 
pavimentação e a Estrada Vereador Álvaro Alessan-
dri recebeu 36.225 m2 de recapeamento. Foi feito 
ainda trecho de 920 metros quadrados de PMVP em 
trecho da estrada que dá acesso ao campo de futebol 
do bairro.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-entrega-pavimentacao-de-estradas-no-bairro-campo-novo 
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PREFEITURA INICIA NOVA FASE DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO BAIRRO 

VILA APARECIDA

Dando continuidade aos trabalhos de recapeamento 
asfáltico no município e ruas e avenidas dos bairros 
Vila Aparecida e Centro, começaram a receber uma 
nova malha viária.

Esta é a 4ª fase de recapeamento em desenvolvi-
mento em 2022. Na Vila aparecida, estão sendo con-
templadas as seguintes vias: Avenida Joanópolis, Rua 
Expedicionário Basílio Zecchim Júnior (trecho), Rua 
Manacá, Rua São Bento (trecho), Rua Humaitá, Rua 
Itararé, Travessa José Gonçalves, Rua Rosa Vicchiatti 
Molisani (trecho), Rua Ângelo Vicchiatti, Rua Antonio 
de Lima e Rua Manuel Rodrigues (Manolo). No Centro, 
estão sendo recapeadas as vias: Rua Carlos Gomes 
(trecho), Rua Venâncio Bonaparte, Rua da Liberdade 

(trecho), Rua Luiz Leme (trecho) e na Rua Sete de 
Setembro (trecho).

Os trabalhos estão sendo executados pela empresa 
GL Santos, com material fornecido pela Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), 
em decorrência do acordo ajustado em razão do novo 
contrato assinado em junho de 2020. No total serão 
recapeados cerca de 33 mil m², contemplando apro-
ximadamente 4 km de asfalto novo.

SAIBA MAIS: 

SERÃO RECAPEADOS MAIS 33 MIL M², CONTEMPLANDO 4 KM DE ASFALTO NOVO 
EM RUAS E AVENIDAS DA VILA APARECIDA E DO CENTRO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-inicia-nova-fase-de-recapeamento-asfaltico-em-vias-do-bairro-vila-aparecida 
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GCM E PM REALIZAM 
OPERAÇÃO CAVALO DE AÇO

Constantemente as forças de segurança do municí-
pio, através do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), 
vêm realizando diversos trabalhos que reforçam o 
comprometimento com a segurança pública. Na úl-
tima segunda-feira (02/05), a Guarda Civil Municipal 
(GCM) em conjunto com a Polícia Militar, realizaram 
mais uma operação de fiscalização foi realizada pela 
na região do Lavapés.

Intitulada como “Cavalo de Aço”, a operação focou 
na abordagem e averiguação de motocicletas na 
Avenida dos Imigrantes, na altura do nº 3.237, no pe-
ríodo das 17h às 19h, horário de grande fluxo viário na 

região. Durante a ação, 19 motos foram pesquisadas, 
sendo que 8 foram apreendidas por irregularidades 
e recolhidas ao pátio. Também foram averiguadas 22 
pessoas e emitidas 12 autuações.

As operações acontecem regularmente em toda 
cidade para assegurar a integridade da população, 
aumentando a segurança, além de contribuir na re-
dução dos indicadores de criminalidade. A iniciativa 
faz parte das inúmeras ações que vêm sendo promo-
vidas pelo Gabinete de Gestão Integrada e deverá se 
repetir em outros locais do município.
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CAVALHADA ATRAI CENTENAS DE 
CAVALEIROS E COMITIVAS DE TODA 

REGIÃO BRAGANTINA

Marcando o início da 55ª Exposição Agropecuária e 
28ª Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança Paulista, 
no último domingo (01/05), aconteceu a tradicional 
Cavalhada. O evento foi um sucesso e atraiu cava-
leiros, comitivas e admiradores da cidade e de toda 
região bragantina.

A Cavalhada teve início nas dependências do Parque 
de Exposições Dr. Fernando Costas (Posto de Monta), 
onde se formou a concentração dos participantes. O 
Grupamento Montado de Cavalaria (GAM) da Guarda 
Civil Municipal (GCM), seguiu todo percurso à frente 
da Cavalhada, carregando as bandeiras do município, 
do Estado de São Paulo e do Brasil.

Os cavalos e cavaleiros seguiram pela Avenida Dr. 
José Adriano Marrey Júnior, entrando na Avenida 
Tancredo Neves (Norte-Sul), descendo na Avenida 
Dom Pedro I, Praça 9 de Julho, seguindo pela Rua 
Tupi, Avenida José Gomes da Rocha Leal, Rua Dona 
Carolina, Rua Dr. Freitas, Avenida Minas Gerais, Ave-
nida Francisco Samuel Luchesi Filho, encerrando na 
Avenida Estevão Diamant, retornando ao Posto de 
Monta. Ao final do trajeto, todos os participantes 
receberam um brinde. Agentes de trânsito e forças 
de segurança da cidade acompanharam e auxiliaram 
durante todo o circuito percorrido.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/cavalhada-atrai-centenas-de-cavaleiros-e-comitivas-de-toda-regiao-bragantina
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MILHARES DE BRAGANTINOS E 
TURISTAS APROVAM EVENTO DO DIA 

DOS TRABALHADORES

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio das 
Secretarias Municipais e parceria com o Red Bull 
Bragantino e a Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (SABESP), realizou no domingo 
(01/05), no Lago do Taboão, evento em alusão ao Dia 
do Trabalho.

Com brincadeiras, shows musicais, distribuição 
de pipoca e algodão doce, ações ambientais e de 
saúde e torneios esportivos, a população aproveitou 
o domingo ensolarado para se divertir com as 
atividades oferecidas pela Administração Municipal 
em homenagem àqueles que fazem Bragança 
Paulista crescer a cada dia mais, os trabalhadores.

As atividades iniciaram às 10h e seguiram até as 19h 

com brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e 
algodão doce e shows musicais. Em paralelo com as 
brincadeiras, jovens e adultos se divertiram com os 
shows dos nossos talentosos artistas bragantinos. 
O agito começou às 11h com o grupo Grande 
Encontro, seguido por Otávio Cillo e encerrando com 
a banda Pires.

O evento também contou com distribuição de 
mudas de araçá amarelo, jabuticaba, pau viola 
e dedaleiro, assim como entrega de materiais 
educativos sobre questões ambientais e de saúde.

SAIBA MAIS:  

DIVERSAS ATIVIDADES GRATUITAS ALEGRARAM O 
DOMINGO DA POPULAÇÃO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/milhares-de-bragantinos-e-turistas-aprovam-evento-do-dia-dos-trabalhadores 
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Mais uma vez, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
pensando no servidor público do município, está 
oferecendo a oportunidade de antecipação de 
parte do 13º salário. A iniciativa além de beneficiar 
os servidores que tenham interesse em antecipar, 
também contribui aquecendo e movimentando a 
economia do município.

O servidor interessado, poderá antecipar 50% do 
13º salário, ou seja, a 1ª parcela da gratificação. 
Para tanto, as solicitações de requerimentos de-
verão ser preenchidas e entregues no período de 
04 à 13 de maio, na Secretaria Municipal em que o 
colaborador estiver lotado. O pagamento do valor 
requerido poderá ser efetuado no dia 10 de junho.

Cabe salientar, que caso o servidor possua duas 
matrículas, deverão ser preenchidos dois reque-
rimentos distintos. Para servidores com afasta-
mento até a data do pagamento, os valores serão 
repassados mediante período trabalhado. Para 
aqueles que já receberam no exercício de 2022 
a antecipação da 1ª do 13º salário nas férias, não 
poderá receber esta antecipação. Neste caso, fi-
cará restando a 2ª parcela, para pagamento com 
os demais servidores.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-disponibiliza-antecipacao-de-50-do-13-salario-dos-servidores-municipais 
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INSCRIÇÕES PARA CONCURSOS 
PÚBLICOS DE MÉDICOS E 

DIVERSAS ÁREAS SEGUEM 
ABERTOS ATÉ O DIA 19/05

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Administração e 
Divisão de Recursos Humanos, em conjunto 
com o Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal (IBAM), continua com inscrições 
abertas para os Concursos Públicos nº 
001/2022 e nº 002/2022, para preenchimen-
to de vagas de empregos públicos do quadro 
de pessoal da Prefeitura.

Há mais de 20 vagas para Médicos Júnior e 
Médicos Plantonistas Júnior de especialida-
des como Clínico Geral, Cirurgião Cardíaco, 
Endocrinologista, Fisiatra, Geneticista, Ge-
riatra, Ginecologista Obstetrícia, Hebiatra, 
Hematologista, Hepatologista, Infectologista 
Adulto e Infantil, Nefrologista, Neurologista, 

Oftalmologista, Otorrinolaringologista, Pedia-
tra, Pneumologista, Psiquiatra, Reumatolo-
gista e Urologista.

Além disso, também estão disponíveis cer-
ca de 255 vagas distribuídas em empregos 
como Ajudante Geral, Almoxarife, Assessor 
Administrativo, Assistente Social, Auxiliar de 
Farmácia, Borracheiro, Coveiro Júnior, Dentis-
ta, Enfermeiro, Desenhista, Lavador, Pedreiro, 
Servente, Serviço Braçal, Mecânico Júnior, 
Operador de Máquinas Júnior, dentre outras 
funções.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/inscricoes-para-concursos-publicos-de-medicos-e-diversas-areas-seguem-abertos-ate-o-dia-1905 
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LICITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE 
ATIVIDADE NO RAMO ALIMENTÍCIO 

NO LAGO DO TABOÃO ESTÁ EM 
FASE FINAL

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo, realizou no dia 
03 de maio (terça-feira), a Concorrência Pública 
nº005/2022 para instalação e exploração da 
atividade de restaurante/lanchonete no imóvel 
localizado às margens do Lago do Taboão do tipo 
maior lance ou oferta.

Duas empresas apresentaram envelopes e es-
tavam aptas a participar, sendo Gabriel Cintra 
Vieira Leme e JFMAZ Cervejaria Artesanal LTDA. 
A Comissão Permanente de Licitações (COPEL) 
realizou a abertura e análise dos “documentos 

AÇÃO FOMENTA O TURISMO LOCAL, ALÉM DE PROMOVER 
A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

de habilitação”, julgando habilitadas as empre-
sas participantes.

Posteriormente, a comissão analisou detalhada-
mente as propostas comerciais das empresas, 
decidindo classificá-las. O resultado da empresa 
vencedora e os demais atos oficiais serão publi-
cados na Imprensa Oficial do município e site da 
transparência da Prefeitura.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/licitacao-para-instalacao-de-atividade-no-ramo-alimenticio-no-lago-do-taboao-esta-em-fase-final 
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ESTÁTUA EM HOMENAGEM AO 
POETA BRAGANTINO OSWALDO 

DE CAMARGO É INAUGURADA NA 
PRAÇA DA POESIA

No último sábado (30/04), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, inaugurou uma 
estátua em homenagem ao poeta bragantino, 
Oswaldo de Camargo. A escultura está localizada 
na Praça da Poesia, que carrega o nome do 
poeta.

“Estou vendo Bragança Paulista como pioneira 
no quesito igualdade. A cidade está sendo 
‘corajosa’ e ‘original’ ao me homenagear. 
Acredito que eu seja o único escritor valorizado 
desta maneira. Além de tudo, eu vejo essa 
iniciativa como uma homenagem à literatura 

afro-brasileira acima de tudo. Estou muito 
emocionado”, comentou o poeta, Oswaldo de 
Camargo.

A obra retrata o poeta sentado em um 
banco em formato de livro, olhando para 
o horizonte, com seu livro em mãos. O 
monumento, confeccionado em bronze, tem 
aproximadamente 1,70m e foi produzido por 
Adélio Sarro Sobrinho, pintor, desenhista, 
escultor e muralista brasileiro

SAIBA MAIS: 

O MONUMENTO, CONFECCIONADO EM BRONZE, TEM 
APROXIMADAMENTE 1,70M E FOI PRODUZIDO POR ADÉLIO 

SARRO SOBRINHO, PINTOR, DESENHISTA, ESCULTOR E 
MURALISTA BRASILEIRO.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/estatua-em-homenagem-ao-poeta-bragantino-oswaldo-de-camargo-e-inaugurada-na-praca-da-poesia
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“CÉU DE GUARDA-CHUVAS” NA PRAÇA 
DA POESIA EVIDENCIA AÇÕES DE 

CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO E 
PREVENÇÃO DA HEPATITE

Visando ampliar o conhecimento e o debate so-
bre temas de grande relevância para a sociedade, 
mensalmente o céu da Praça da Poesia Poeta 
Oswaldo de Camargo ganha uma cor especial. 

No quinto mês, o amarelo e o vermelho tomam 
conta do “céu de guarda-chuvas” do espaço com 
objetivo de ampliar a conscientização sobre a 
prevenção de acidentes de trânsito e a hepatite. 

A cor amarela representa o movimento “MaioA-
marelo” que acontece com o intuito de chamar 
a atenção da sociedade para o alto índice de 
mortes e feridos no trânsito em todo o mundo e 
propagar o conhecimento, abordando toda a am-
plitude que a questão do trânsito exige nas mais 

ALÉM DE EMBELEZAR A CIDADE, A AÇÃO EVIDENCIA A 
NECESSIDADE DE DEBATER SOBRE OS TEMAS

diferentes esferas.

Além da ação na Praça da Poesia, a Secretaria de 
Mobilidade Urbana promoverá diversas ativida-
des em alusão ao movimento durante o período. 

Já o vermelho é em alusão ao “Maio Vermelho” 
com o objetivo de conscientizar a população so-
bre a importância da prevenção e do diagnóstico 
precoce da hepatite e demais informações sobre 
a doença.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/ceu-de-guarda-chuvas-na-praca-da-poesia-evidencia-acoes-de-conscientizacao-no-transito-e-prevencao-da-hepatite 
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ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOAQUIM 
THEODORO DA SILVA RECEBE AÇÃO DO 

PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR

A Escola Municipal Prof. Joaquim Theodoro da 
Silva tem recebido médicos e estudantes do 
6º semestre de medicina da Universidade São 
Francisco (USF) para a execução de ações do 
Programa de Saúde Escolar.

A iniciativa é da Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria Municipal de Educação, em 
parceria com a Universidade São Francisco (USF).

O objetivo do programa é contribuir com a 
promoção à saúde das crianças. Durante a ação, 

os acadêmicos supervisionados pelos médicos 
pediatras e professores de medicina da USF, 
Dr. Eduardo Gomes Denig e Dra. Fernanda Vieira 
Rosan, examinam as crianças e caso haja alguma 
anomalia, encaminham para o atendimento em um 
Posto de Saúde.

SAIBA MAIS: 

O objetivo do programa é contribuir com a 
promoção à saúde das crianças

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/escola-municipal-prof-joaquim-theodoro-da-silva-recebe-acao-do-programa-de-saude-escolar- 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, vem tra-
balhando o tema Educação Financeira com os 
alunos de 4º e 5º anos das escolas municipais. 
O projeto iniciado em 2019 ficou paralisado em 
2020 e 2021 por conta da pandemia de Covid-19. 
Agora em 2022, com a volta das aulas presen-
ciais, o projeto foi retomado.

A Educação Financeira nas escolas é uma parce-
ria com o Instituto Brasil Solidário (IBS). Com os 
Jogos Piquenique, o projeto proporciona a com-
preensão de conceitos financeiros importantes, 
como poupar e investir. Além de discutir sobre 
tomada de decisões conscientes e sustentáveis, 
provoca reflexões sobre como estas escolhas 

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL TÊM 
AULAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E 

APRENDEM COMO POUPAR E INVESTIR

podem impactar positiva ou negativamente na 
vida do aluno e no ambiente que os cerca, con-
siderando o contexto, seus sonhos e objetivos, 
tudo isso através do uso de jogos de maneira 
lúdica e divertida.

Além disso, os coordenadores e professores 
de Ensino Fundamental da rede estão fazendo 
um curso on-line, na plataforma Vamos Jogar 
e Aprender – IBS.  Aos coordenadores também 
estão sendo oferecidas formações presenciais 
para capacitá-los para o trabalho com Educação 
Financeira nas escolas.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/alunos-da-rede-municipal-tem-aulas-de-educacao-financeira-e-aprendem-como-poupar-e-investir
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Na manhã de terça-feira (03/05), o atleta bra-
gantino, Darlan Romani, acompanhado de sua 
mulher, Sara Romani, e do técnico Rodrigo Diniz, 
visitou a Prefeitura de Bragança Paulista. Na 
ocasião, o atleta foi recepcionado pelo Secre-
tário Municipal da Juventude, Esportes e Lazer, 
Jota Malon.

O encontro foi realizado com o objetivo de 
desenvolver projetos em parceria com a Pre-
feitura.

A Presidente da Associação Bragantina de Atle-
tismo (ABRA) e esposa de Darlan Romani, Sara 

MULTICAMPEÃO DARLAN ROMANI 
VISITA PREFEITURA VISANDO 

PROJETOS FUTUROS

Romani, entregou ao Secretário, a minuta do 
projeto social “Bragança Futuro Olímpico'', que 
tem o intuito de ensinar atletismo a crianças 
e adolescentes de Bragança Paulista. Além de 
fornecer atividade de iniciação ao esporte, o pro-
grama possibilitará acompanhamento psicológi-
co e social do jovem, ajudando com a diminuição 
da exposição aos riscos sociais.

SAIBA MAIS:  

O ENCONTRO FOI REALIZADO COM O OBJETIVO DE 
DESENVOLVER PROJETOS EM PARCERIA COM A PREFEITURA.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/multicampeao-darlan-romani-visita-prefeitura-visando-projetos-futuros 
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Durante o evento em alusão ao Dia do Traba-
lhador realizado no último domingo (01/05), 
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente pro-
moveu uma ação de retirada de resíduos no 
Lago do Taboão. A equipe da secretaria, com 
o apoio da Defesa Civil, Sala Verde Pindorama 
e voluntários, percorreu o local e retirou uma 
grande quantidade de resíduos na parte in-
terna e externa do lago.

SAIBA MAIS: 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PROMOVE AÇÃO 
DE RETIRADA DE RESÍDUOS NO LAGO DO TABOÃO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/secretaria-do-meio-ambiente-promove-acao-de-retirada-de-residuos-no-lago-do-taboao 
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