


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA2

Os trabalhos de ampliação do sistema de drenagem 
pluvial, que abrangem a implantação do reservatório 
de retenção de cheias, na Avenida Euzébio Savaio, 
no bairro Santa Amélia, seguem avançando em 
ritmo constante e cada vez mais se aproximam da 
conclusão.

A comunidade local que era assolada pelas enchen-
tes em períodos chuvosos, com as obras, está cada 
vez mais próxima de uma nova e feliz realidade sem 
alagamentos.

Iniciando a semana, as equipes que estão executan-
do a obra começaram a implantar as aduelas saindo 

OBRAS DO “PISCINÃO” DA EUZÉBIO 
SAVAIO CONTINUAM E ADUELAS 
COMEÇAM A SER IMPLANTADAS

do ribeirão Lavapés. Até o momento já foram implan-
tadas cerca de 30 aduelas, de um total de 184.

Paralelamente, também está sendo realizada uma 
intervenção na Rua Santa Amélia para captar a água 
oriunda das imediações e direcionar para o “pis-
cinão”. Esse trabalho faz parte do escopo da obra de 
combate às enchentes na Avenida Euzébio Savaio.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/obras-do-piscinao-da-euzebio-savaio-continuam-e-aduelas-comecam-a-ser-implantadas 
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OBRAS NO CILES DO BAIRRO MARINA 
ESTÃO DANDO FORMA AO NOVO 

EQUIPAMENTO ESPORTIVO

Pouco a pouco, o Centro Integrado de Lazer e 
Esportes (CILES), do bairro Marina, vai ganhando 
forma. Em breve, a população terá à disposição 
um equipamento esportivo e de lazer completo, 
para atender toda a comunidade local.

Nos últimos dias, os trabalhos avançaram e, no 
momento, estão sendo executados serviços 
como a finalização da arquibancada, o fechamen-
to da quadra com tela de alambrado, a colocação 
de piso intertravado e a preparação do terreno 
para a instalação do playground e da academia 
ao ar livre.

As benfeitorias que estão sendo feitas fazem 
parte do “Mega Pacote” de Obras anunciado pela 
Prefeitura de Bragança Paulista. Os serviços es-
tão sendo executados pela empresa FM Empreen-
dimentos Eireli-EPP. 

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/obras-no-ciles-do-bairro-marina-estao-dando-forma-ao-novo-equipamento-esportivo
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SEGUEM OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DA NOVA ESCOLA DO BAIRRO 

CAMPO NOVO

A Prefeitura de Bragança Paulista segue com 
a construção da nova escola do bairro Campo 
Novo, localizada na Estrada Municipal Paschoa 
Bonafatt Azziz.

No local, estão sendo executados os serviços 
de fechamento em alvenaria de caixão perdido 
(áreas sem uso nem acesso comum na edifica-
ção), instalação de caixaria da viga de respaldo e 
a execução de canaleta de respaldo.

A nova escola terá cinco salas de aula incluin-

do berçário, além de lactário, fraldário, sala de 
diretoria, sala de professores, sala de leitura, 
secretaria, refeitório, cozinha e solário. Haverá 
acessibilidade geral de acordo com a NBR9050 e 
sistema de combate a incêndio.

A obra está orçada em R$ 1.193.246,09. A área 
total construída será de 481,77 m². A empresa 
responsável pela execução do trabalho é a MBG 
Engenharia e Construções e Comércio Ltda EPP. 
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2ª SEMANA DO EMPREENDEDORISMO 
ATRAI GRANDE PÚBLICO COM PALESTRAS 

DE ALTO NÍVEL

Mais uma vez a Semana do Empreendedorismo 
de Bragança Paulista foi um grande sucesso. O 
evento promovido pela Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Go-
verno, Desenvolvimento Econômico e Inovação, 
através da Divisão de Apoio ao Desenvolvimento 
da Indústria e Comércio, reuniu palestrantes re-
nomados do país, incluindo integrantes do reali-
ty show pioneiro de empreendedorismo do Sony 
Channel, o Shark Tank Brasil.

A 2ª Semana do Empreendedorismo aconteceu 
dos dias 26 a 30 de setembro, no Centro Cultu-
ral Prefeito Jesus Adib Abi Chedid, com público 
presencial e transmissão ao vivo pelo Facebook 

CERCA DE MIL PESSOAS ESTIVERAM PRESENTES 
NOS CINCO DIAS DE EVENTO.

da Prefeitura de Bragança Paulista. O evento foi 
gratuito e voltado à toda população.

Todas as noites aconteceram palestras com 
grandes nomes do cenário nacional. Carol Paif-
fer abriu a semana; Bruno Nardon palestrou na 
segunda noite; a terceira noite teve Alexandra 
Loras; a quarta noite contou com Clóvis de Bar-
ros Filho e, para encerrar, Caito Maia subiu aos 
palcos do Teatro Carlos Gomes.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/2-semana-do-empreendedorismo-atrai-grande-publico-com-palestras-de-alto-nivel 
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PREFEITURA ENTREGA TERMO DE 
APROVAÇÃO DE VISTO PRÉVIO PARA 

CONDOMÍNIO HABITACIONAL VERTICAL
Na última sexta-feira (30/09), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Muni-
cipal de Planejamento, realizou a entrega do ter-
mo de aprovação do visto prévio do Condomínio 
Habitacional Vertical, localizado na Rua Mauro de 
Próspero, no bairro da Penha, de propriedade da 
empresa Árbore Engenharia LTDA.  

A área total de construção será de 11.647,29 m², 
contendo 3 torres e 186 unidades.

EMPREENDIMENTO TERÁ PROGRAMAS HABITACIONAIS.

Agora, as tratativas serão realizadas com o Go-
verno do Estado, na GRAPROHAB (Grupo de Aná-
lise e Aprovação de Projetos Habitacionais do 
Estado de São Paulo), para posterior aprovação 
final na Prefeitura.

SAIBA MAIS: 

ADMINISTRAÇÃO APROVA IMPLANTAÇÃO 
DE UM NOVO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Na manhã da última sexta-feira (30/09), a 
Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Planejamento, 
aprovou a implantação de um novo Condomínio 
Residencial, localizado ao lado par da Rua 
Ampére, no bairro da Penha.

Serão construídas 12 torres (bloco tipo A) 
e 8 unidades habitacionais, totalizando 96 
unidades habitacionais e 12 torres (bloco tipo 
B) com 12 unidades habitacionais, totalizando 

144 unidades habitacionais. Ao todo, serão 
construídas 240 unidades.
A Comissão Multidisciplinar de Análise de 
Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório 
de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) analisou 
os empreendimentos e entregou os relatórios 
conclusivos.
SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-entrega-termo-de-aprovacao-de-visto-previo-para-condominio-habitacional-vertical 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/administracao-aprova-implantacao-de-um-novo-condominio-residencial
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A fim de conscientizar e alertar as mulheres e a 
sociedade sobre a importância da prevenção e diag-
nóstico precoce do câncer de mama, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria de Saúde, 
promoverá diversas atividades em alusão à campa-
nha “Outubro Rosa”. As unidades de saúde realizarão, 
durante todo o mês, ações como palestras, orienta-
ções, caminhada, exames, dentre outros.

De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de 
mama é o tipo de câncer mais comum entre as mu-
lheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele 
não melanoma. Essa doença também acomete os 

SECRETARIA DE SAÚDE PROMOVE 
DIVERSAS ATIVIDADES EM ALUSÃO 

À CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”

A PROGRAMAÇÃO CONTA COM PALESTRAS, 
ORIENTAÇÕES, EXAMES, DENTRE OUTROS.

homens, porém é raro, representando 1% do total de 
casos da doença. Em 2022, estima-se que ocorrerão 
66.280 casos novos da doença. O câncer de mama 
é também a primeira causa de morte por câncer 
em mulheres no Brasil. A incidência e a mortalidade 
tendem a crescer progressivamente a partir dos 40 
anos. 

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/secretaria-de-saude-promove-diversas-atividades-em-alusao-a-campanha-outubro-rosa 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer 
(SEMJEL), entregou no último sábado (01/10), a cons-
trução da Pista de Pump Track do Jardim Água Clara. 
O equipamento esportivo está localizado no CILES 
(Centro Integrado de Lazer e Esporte) Padre Amauri 
Francisco Moro. 

Pump Track é um tipo de pista para a prática de 
esportes de rodinhas, como bike, skate, patins e 
patinete, que consiste em percurso com “lombadas” 
que possibilitam a aceleração da bicicleta sem o uso 
dos pedais. A técnica de Pump ajuda na consciência 
corporal para se adaptar às condições do terreno, 
absorvendo impactos e promovendo aceleração com 

ÁGUA CLARA RECEBE UMA NOVA 
PISTA DE PUMP TRACK

MAIS UM EQUIPAMENTO ESPORTIVO É ENTREGUE 
À POPULAÇÃO BRAGANTINA.

menor energia nas trilhas.  

A obra foi executada pela empresa FM Empreendi-
mentos EIRELI - EPP. 

A construção da pista de Pump Track do Jardim Águas 
Claras faz parte de um dos “Pacotões de Obras”, que 
contempla mais de R$ 8,9 milhões em investimentos 
destinados a trabalhos como a reforma e moderni-
zação de praças, revitalização de equipamentos es-
portivos, implantação de paisagismo, dentre outros. 

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/agua-clara-recebe-uma-nova-pista-de-pump-track
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“RUA DO LAZER” NO PARQUE DOS 
ESTADOS LEVA DIVERSÃO E LAZER ÀS 

FAMÍLIAS BRAGANTINAS
No último sábado (01/10), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal da Juventude, Esportes e Lazer 
(SEMJEL), realizou a “Rua do Lazer”, no Parque 
dos Estados. O evento gratuito reuniu diversas 
famílias bragantinas, que aproveitaram o dia de 
sol com inúmeras atividades oferecidas.
O evento contou com as seguintes atividades: 
Mini Gol, Mini Basquete, Mini Vôlei, Tênis de Mesa, 

Xadrez, Pebolim e Brinquedos Infláveis do Red 
Bull Bragantino (Chute a Gol, Escorregador Duplo, 
Drible e Portal Arco). Também foi distribuído 
pipoca e algodão doce aos presentes. A SABESP 
disponibilizou bebedouros com água potável.

SAIBA MAIS: 
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Mais uma grande obra voltada à juventude bra-
gantina está prestes a sair do papel e se tornar 
realidade. Em breve, a área que compreende a 
antiga Concha Acústica, no Bairro do Lavapés, será 
revitalizada para receber o Parque da Juventude, 
que será o maior Complexo Turístico de Esporte e 
Cultura Urbana da região bragantina.

A ideia principal do espaço é oferecer um ambiente 
no qual crianças, jovens e adultos possam desen-
volver e participar de atividades culturais, espor-
tivas e turísticas capazes de melhorar a qualidade 
de vida da população em todas as áreas.

PARQUE DA JUVENTUDE: COMPLEXO 
TURÍSTICO, ESPORTIVO E DE CULTURA URBANA 

SERÁ REALIDADE EM BRAGANÇA PAULISTA

A Concorrência Pública nº 015/2022 para contra-
tação de empresa especializada para construção 
do complexo aconteceu no dia 22 de setembro 
e contou com a presença de 5 empresas. Após a 
análise dos documentos, a Comissão Permanente 
de Licitações habilitou quatro empresas, sendo 
elas: J.L.A. Construções e Comércio EIRELI, Obra 
Nobre Construtora e Incorporadora LTA, Spalla En-
genharia EIRELI e Teto Construtora S.A. 

SAIBA MAIS: 

LICITAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL 
PELA OBRA ESTÁ EM ANDAMENTO

https://braganca.sp.gov.br/noticias/parque-da-juventude-complexo-turistico-esportivo-e-de-cultura-urbana-sera-realidade-em-braganca-paulista 
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A Prefeitura de Bragança Paulista está dando 
andamento às melhorias nas escolas municipais 
dentro do “Mega Pacote” de obras lançado em 
fevereiro deste ano.
Três unidades de ensino estão recebendo novo 
telhado. Na Escola Municipal Profa. Zitta Mello 
Barboza, na Penha, a troca das telhas foi finalizada 
e a empresa está realizando a limpeza final para 
entrega da obra. Na Escola Municipal Profª Eliana 
Peluso Sperandio, no Jardim Anchieta, a reforma do 

telhado está finalizada.
Na Escola Municipal Antônio Dorival M. de Oliveira, 
no Jardim Iguatemi, os materiais chegaram essa 
semana e a equipe de trabalho vai começar a retirada 
das telhas de uma sala por dia.
O pacote contempla ainda a construção da quadra 
coberta na Escola Municipal Creusa Gomes de 
Azevedo, no Santa Terezinha. As obras estão 
avançando com a estrutura já sendo implantada.

TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS RECEBEM 
REFORMA DOS TELHADOS

JÁ A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CREUSA GOMES 
DE AZEVEDO ESTÁ RECEBENDO QUADRA COBERTA.
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Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Bragança 
Paulista estão participando, entre os dias 06 e 07 de 
outubro, da V Bragrantequinha. O evento faz parte 
da XII BRAGANTEC - Feira de Ciência e Tecnologia, 
promovido pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP) 
- Campus Bragança Paulista. A exposição acontece 
das 9h às 17h.

O objetivo do evento é apresentar projetos 
inovadores e significativos à aprendizagem dos 
estudantes do Ensino Fundamental. Neste ano, as 
exposições têm como tema “A cidade da gente”, com 
o desenvolvimento dos equipamentos utilizados nas 
aulas de Robótica.

O evento conta com a participação de 11 escolas, 
sendo 15 alunos de cada. Nesta quinta-feira (06/10), 
a E.M. Carlos Frederico dos Santos Silva participou 
com o Projeto “Aplicativo Escola”. Já a E.M. Prof. Dr. 
Francisco Murilo Pinto participou com o Projeto” 
Parque de Exposições Fernando Costa - Festa do 
Peão”. A E.M. Padre Donato Vaglio expôs o Projeto 
“Aviação da Robótica” e a E. M. Zitta de Mello Barbosa 
o Projeto “Importância da faixa de pedestre”.

SAIBA MAIS: 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
EXPÕEM PROJETOS INOVADORES NA V 

BRAGANTEQUINHA

https://braganca.sp.gov.br/noticias/alunos-do-ensino-fundamental-expoem-projetos-inovadores-na-v-bragantequinha
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A Rede Municipal de Ensino de Bragança Paulis-
ta está colhendo os frutos dos investimentos 
nos projetos pedagógicos. Na última terça-feira 
(04/10), o Programa “Bragança Paulista: Co-
nectando Aprendizagens”, uma parceria entre a 
Prefeitura de Bragança Paulista e a Empresa Faz 
Educação, foi referência nacional no evento Faz 
Education Day, que aconteceu na sede da Apple 
Brasil, em São Paulo.

O objetivo do evento foi mostrar as melhores prá-
ticas das redes municipais que utilizam a tecno-
logia Apple nas escolas e o município de Bragança 

Paulista foi destaque com o Programa Conectan-
do Aprendizagens, que promove tecnologias digi-
tais e educacionais nas escolas, inclusive ações 
em sala de aula junto com professores e alunos. 
O programa disponibiliza iPad’s com conteúdos 
e aplicativos para o incentivo à aprendizagem, 
atendendo assim as competências gerais previs-
tas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

SAIBA MAIS: 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BRAGANÇA 
PAULISTA É REFERÊNCIA NACIONAL COM 

TECNOLOGIA APPLE EM SALA DE AULA

https://braganca.sp.gov.br/noticias/rede-municipal-de-ensino-de-braganca-paulista-e-referencia-nacional-com-tecnologia-apple-em-sala-de-aula
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Nos próximos dias, a locomotiva da antiga Estrada de 
Ferro Bragantina, localizada na Praça 9 de Julho, será 
transferida para a cabeceira do Lago do Taboão, em 
frente ao Mcdonald 's. Com a exposição, ficará mais 
fácil para turistas visitarem a locomotiva.

A mudança ocorre com o intuito de valorizar o 
patrimônio histórico existente em nossa cidade 

e, consequentemente, garantir que mais pessoas 
tenham a oportunidade de conhecer símbolos do 
desenvolvimento de Bragança Paulista.

Com a transferência, a Administração Municipal 
pretende recuperar o patrimônio histórico, 
deixando-o mais atrativo aos bragantinos e 
visitantes e incentivando o seu potencial turístico

LOCOMOTIVA DA ANTIGA ESTRADA DE 
FERRO BRAGANTINA SERÁ INSTALADA NO 

LAGO DO TABOÃO

ATUALMENTE, A LOCOMOTIVA ESTÁ EXPOSTA NA PRAÇA 9 DE JULHO.
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As obras de implantação de ponte estilo japonesa no 
Lago do Taboão avançam mais uma etapa. Agora, a 
empresa está concluindo o serviço de soldagem do 
corrimão para, em seguida, iniciar a montagem do 
piso de madeira e do tori, portal tradicional japonês.

Em breve, o jardim localizado no entorno da ponte 
receberá novo paisagismo. Será instalado diversos 

elementos característicos da cultura japonesa, como 
vasos decorativos, lanternas japonesas, monumento 
em alusão à imigração japonesa, ancinho circular, 
espaço multiuso, entre outros itens.

A instalação do atrativo integra o “Mega Pacote” 
de obras anunciado pela Prefeitura de Bragança 
Paulista.

NOVA PONTE TERÁ 23 METROS DE COMPRIMENTO 
POR 3,40 DE LARGURA

CONSTRUÇÃO DE PONTE ESTILO 
JAPONESA NO LAGO DO TABOÃO AVANÇA 

MAIS UMA ETAPA
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, em parceria com 
a Polícia Militar, estendeu o Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) para 
escolas municipais rurais de Bragança Paulista.

Com ênfase na prevenção ao uso de drogas, as aulas 
mostram ao estudante como se manter longe de 
más companhias, a evitar a violência, a resistir às 
pressões diretas ou indiretas e a sempre acionar os 

pais ou responsáveis quando necessário.

As escolas municipais rurais participarão de três 
encontros no Auditório anexo à Secretaria Municipal 
de Educação. Os encontros serão ministrados pela 
Cabo PM Janaína Matias.

SAIBA MAIS: 

PROERD SE ESTENDE PARA ESCOLAS 
MUNICIPAIS RURAIS

https://braganca.sp.gov.br/noticias/proerd-se-estende-para-escolas-municipais-rurais 
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