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LICITAÇÃO PARA DEZ GRANDES OBRAS 
ESTIMADAS EM R$ 12 MILHÕES TEM 

DUAS EMPRESAS PARTICIPANTES

As áreas de Educação, Mobilidade 
Urbana, Cultura e Turismo, Meio 
Ambiente, Esportes e Preservação 
do Patrimônio receberão um 
investimento superior a R$ 12,1 milhões 
da Prefeitura de Bragança Paulista. 
A Concorrência Pública nº 002/2022 
está em andamento e na manhã desta 
terça-feira (05/04), duas empresas 
apresentaram propostas.
De 14 empresas que realizaram visitas 
técnicas, duas delas entregaram a 
documentação no setor de Licitações: 
Atlântica Construções, Comércio 
e Serviços Eireli e a Urban Obras, 

SERÃO EXECUTADAS REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE 
ESPAÇOS PÚBLICOS

Comércio Ltda.. A Comissão de Licitação 
vai agora analisar as propostas e dar 
andamento ao certame.
Ao todo, integram o pacote 56 
grandes obras, orçadas em cerca de 
R$ 50 milhões no total, e divididas em 
quatro grandes editais, publicados na 
edição nº 1.255 da Imprensa Oficial do 
município em 24/02 e republicados 
na edição nº 1.260, em 07/03, além de 
duas obras que ainda serão licitadas.
SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/licitacao-para-dez-grandes-obras-estimadas-em-r-12-milhoes-tem-duas-empresas-participantes 
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ESTÁ EM LICITAÇÃO PACOTE DE OBRAS PARA 
REVITALIZAÇÃO DE IMPORTANTES PARQUES 

E PRAÇAS ALÉM DE CRIAÇÃO DE NOVOS 
ESPAÇOS ESPORTIVOS

Bragança Paulista ganhará em breve 
melhorias e novos espaços de Esportes, 
Lazer, Cultura e Turismo. Está em 
andamento a licitação para contratação 
de empresa que executará 12 grandes 
obras, com investimento aproximado de 
R$ 11,5 milhões (Concorrência Pública nº 
004/2022).
Nesta quinta-feira (07/04), aconteceu 
a entrega de documentação pelas 
empresas interessadas. Seis empresas 
apresentaram documentos: Urban 
Obras, Comércio Ltda.; Teto Construtora, 

OBRAS CONTEMPLAM AINDA PAISAGISMO EM 
DIFERENTES ESPAÇOS PÚBLICOS

Atlântica Construções, Comércio e 
Serviços Eireli; Shop Signs Obras e 
Serviços Ltda.; F.M. Empreendimentos; 
MKM Construções e Saneamento Ltda..
Os investimentos fazem parte do “mega 
pacote” que engloba no total 56 obras, 
orçado em R$ 50 milhões. São quatro 
licitações de Concorrência Pública para 
as empresas interessadas e outras duas 
obras serão licitadas em breve.
SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/esta-em-licitacao-pacote-de-obras-para-revitalizacao-de-importantes-parques-e-pracas-alem-de-criacao-de-novos-espacos-esportivos 
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PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA INVESTIRÁ MAIS 
DE R$ 6,4 MILHÕES EM CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 

COBERTURAS DE QUADRAS DE ESCOLAS, ESPAÇOS 
ESPORTIVOS E CULTURAL

As infraestruturas esportivas, da educação e cultu-
ral receberão melhorias para atender toda a popu-
lação. Serão mais de R$ 6,4 milhões em um grande 
pacote que contempla seis obras.

A Concorrência Pública nº 001/2022 vai contratar 
empresa especializada para execução de obras de 
construção ou reforma de coberturas de diversos 
próprios públicos. A entrega de documentação acon-
teceu nesta segunda-feira, 04 de abril. Nove empre-
sas realizaram visita técnica e, destas, duas delas 
(Shop Signs Obras e Serviços Ltda. e Wellington Mi-
gliari Barbosa Eireli) apresentaram documentos, que 

serão agora analisados pela Comissão de Licitação.

As construções e reformas de coberturas englobam 
o “mega pacote” de obras anunciado pela Prefeitura 
de Bragança Paulista, orçado em aproximadamente 
R$ 50 milhões. As obras foram divididas em quatro 
grandes editais, publicados na edição nº 1.255 da Im-
prensa Oficial do município em 24/02 e republicados 
na edição nº 1.260, em 07/03. 

SAIBA MAIS: 

INVESTIMENTO FAZ PARTE DE GRANDE PACOTE DE OBRAS QUE 
TOTALIZA CERCA DE R$ 50 MILHÕES

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-investira-mais-de-r-64-milhoes-em-construcao-e-reforma-de-coberturas-de-quadras-de-escolas-espacos-esportivos-e-cultural 
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São mais de 270 vagas para Médicos de variadas 
especialidades, bem como Auxiliar Administrativo, 
Almoxarife, Farmacêutico, Pedreiro, Servente de 
obras, servidor braçal, entre outras

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal de Administração e Divisão de 
Recursos Humanos, em conjunto com o Instituto Bra-
sileiro de Administração Municipal (IBAM), realizará 
os Concursos Públicos nº 001/2022 e nº 002/2022, 
para preenchimento de vagas de empregos públicos 
do quadro de pessoal da Prefeitura.

Há mais de 20 vagas para Médicos Júnior e Médicos 
Plantonistas Júnior de especialidades como Clínico 
Geral, Cirurgião Cardíaco, Endocrinologista, Fisiatra, 
Geneticista, Geriatra, Ginecologista Obstetrícia, He-

PREFEITURA ABRE CONCURSOS PÚBLICOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS E NOVOS 

FUNCIONÁRIOS EM DIVERSAS ÁREAS

biatra, Hematologista, Hepatologista, Infectologista 
Adulto e Infantil, Nefrologista, Neurologista, Oftalmo-
logista, Otorrinolaringologista, Pediatra, Pneumolo-
gista, Psiquiatra, Reumatologista e Urologista.

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

SAIBA MAIS: 

PRÁTICA É GRATUITA E INDICADA PARA TODOS OS PÚBLICOS
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Na última sexta-feira (01/04) a Escola Municipal Dr. 
Prof. Des. Paulo Sergio Fernandes de Oliveira recebeu 
o Projeto “O que nos uniu foi o amor pelo forró”. A 
iniciativa é da Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio das Secretarias Municipais de Educação e de 
Cultura e Turismo.

Durante a ação, os alunos apresentaram danças típi-
cas e declamação de cordel. Também teve apresen-
tações musicais do grupo “Forró de Quintal”. A ação 
levou ao público toda a alegria e amor pelo forró de 
forma espontânea e interativa.

O objetivo da ação foi valorizar a cultura nordestina 
juntamente com as festas típicas tradicionais das 
cidades do interior paulista, promovendo celebração 
do aprendizado através de apresentação musical 
e possibilitar aos estudantes a democratização de 
acesso a diversas expressões artísticas.

SAIBA MAIS:

ESCOLA MUNICIPAL DR. PROF. DES. 
PAULO SERGIO FERNANDES DE 

OLIVEIRA RECEBE O PROJETO “O QUE 
NOS UNIU FOI O AMOR PELO FORRÓ”

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/escola-municipal-dr-prof-des-paulo-sergio-fernandes-de-oliveira-recebe-o-projeto-o-que-nos-uniu-foi-o-amor-pelo-forro
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1ª EDIÇÃO DO “DESAFIO 
CICLOTURISMO 580K 

BRAGANÇA PAULISTA” REUNIU 
MAIS DE 300 CICLISTAS

Centenas de ciclistas aproveitaram a manhã 
ensolarada deste domingo (03/04) para 
participar do início do “Desafio Cicloturismo 
580k – Bragança Paulista”. A competição 
é gratuita e ocorre de abril a setembro de 
2022.

O ponto de partida do primeiro percurso do 
desafio foi a Concha Acústica, encerrando 
no bairro Estiva do Agudo. Durante o trajeto, 
os ciclistas  passaram por sete  bairros: 
Matadouro, Jardim da Fraternidade, Hípica 
Jaguari, Henedina Cortez, Curitibanos, Menin 
e Estiva do Agudo.

Todo o circuito foi monitorado pela 
Mobilidade Urbana, Guarda Civil Municipal 
e pela Secretaria de Cultura e Turismo, 
permitindo que a pedalada acontecesse de 
forma segura e tranquila. O evento também 
contou com o apoio da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(SABESP), disponibilizando água potável para 
consumo. 

SAIBA MAIS: 

Competição iniciou neste final de semana e contou com a 
presença de ciclistas de diversas regiões

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/1-edicao-do-desafio-cicloturismo-580k-braganca-paulista-reuniu-mais-de-300-ciclistas
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, iniciou nesta 
segunda-feira (04/04), a ida dos alunos do 4º 
ano da rede municipal de ensino ao Cine A, para 
assistir ao filme “Os caras malvados”. A ativi-
dade acontece através da Lei de Emergência 
Cultural Aldir Blanc- Lei Federal nº 14.017/2020.

A ação faz parte do Festival Mirim de Curta 
Metragem com o tema “A cidade da gente”, 
que tem como objetivo introduzir o mundo do 
cinema e a produção audiovisual através dos 
recursos tecnológicos disponíveis nas escolas 
atendidas pelo Programa Bragança Paulista 

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO VÃO AO CINEMA

Conectando Aprendizagens. O tema “A cidade 
da gente” também proporcionará a população 
bragantina conhecer a cidade através dos 
alunos.

O Festival será dividido em três fases. Na pri-
meira fase, cerca de 1.500 crianças assistirão 
ao filme “Os caras malvados”, no Cine A. Na se-
gunda fase, cada escola escolherá seu melhor 
curta e dos 40 selecionados, a população bra-
gantina escolherá os 10 favoritos. Na terceira 
fase, o júri técnico decidirá os três vencedores 
da grande final.

A ação pedagógica é direcionada aos alunos do 4º 
ano da rede municipal de ensino
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AULAS GRATUITAS DE BASQUETEBOL 
SÃO OFERECIDAS PELA PREFEITURA

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer 
(SEMJEL), está oferecendo treinos de basquetebol no 
Ginásio de Esportes Dr. Lourenço Quillici (Lourenção) 
para jovens a partir dos 12 anos de idade.

As aulas acontecem de segunda e quarta-feira, das 
15h30 às 18h. Aos interessados, basta comparecer 
ao local no horário dos treinos e procurar o professor 
Chaves. No ato, será feita uma avaliação com o aluno, 

Cerca de 35 alunos já participam dos treinos
para posterior início.

Mais informações  podem ser obtidas pelo telefone 
(11) 4033-6667 ou na Secretaria Municipal da Ju-
ventude Esportes e Lazer, localizada na Avenida dos 
Imigrantes, 3237, Lavapés.

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/aulas-gratuitas-de-basquetebol-sao-oferecidas-pela-prefeitura
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TREINOS DE VOLEIBOL RETORNAM A 
TODO VAPOR E TIMES RECÉM-FORMADOS 

VENCEM JOGOS AMISTOSOS NA CIDADE 
DE EXTREMA-MG

A Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, através 
da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e 
Lazer (SEMJEL), vem oferecendo diversas aulas nas 
mais variadas modalidades esportivas. Após um lon-
go período com as atividades esportivas paralisadas 
devido a pandemia de Covid-19, as aulas voltaram ao 
normal, uma grande procura tem sido observada em 
todas as modalidades oferecidas pela SEMJEL.

Uma das modalidades esportivas com grande pro-
cura é o Voleibol. Os treinos oferecidos no Ginásio de 

Esportes Dr. Lourenço Quilici (Lourenção) atendem 
um grande público, inclusive as aulas para jovens 
de 12 a 15 anos de idade. Para participar dos treinos 
não é necessário ter conhecimento na modalidade, 
pois durante as aulas existem grupos para diversos 
níveis, desde o iniciante até o avançado.

SAIBA MAIS: 

OS TREINOS ATENDEM JOVENS E ADOLESCENTES DO NÍVEL 
INICIANTE AO AVANÇADO, GRATUITAMENTE

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/treinos-de-voleibol-retornam-a-todo-vapor-e-times-recem-formados-vencem-jogos-amistosos-na-cidade-de-extrema-mg
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INÍCIO DO 36º TORNEIO DOS TRABALHADORES 
É MARCADO POR PARTIDAS EMOCIONANTES

Após dois anos difíceis, com a paralisação dos tradi-
cionais campeonatos esportivos devido a pandemia 
de Coronavírus (Covid-19), finalmente os eventos 
do esporte estão sendo retomados no município. Na 
última terça-feira (05/04), teve início o 36º Torneio 
dos Trabalhadores, no Ginásio de Esportes Rubens 
Batazza.

Tradicional na cidade, o Torneio de Futebol de Salão 
é organizado pela Prefeitura de Bragança Paulista. 
Nesta edição, a competição está contando com 12 

equipes formadas por colaboradores de algumas 
empresas do município.  Divididos em 2 grupos, o 
grupo A é composto pelas equipes: Santher A, Ener-
gisa, Max Gear, Prefeitura, Supernatural e Uniweld. Já 
no grupo B estão os times: Marzita, V.S. Lima, Santa 
Casa, Callis, Santher B e Wiltec. Como forma de ins-
crição, cada time em comum acordo, doou 15 quilos 
(kg) de ração para cães e gatos. As doações foram 
destinadas à ONG Faros D’Ajuda, que recebeu mais 
180 quilos (kg) de ração para os animais assistidos 
pela entidade.

Abrindo a primeira rodada do torneio, dois jogos agi-
taram a torcida. Na primeira partida, o placar ficou da 
seguinte forma: Santer A 3 x 7 Max Gear, sagrando-se 
vitoriosa a equipe Max Gear. Já na segunda partida, a 
disputa entre os times Prefeitura x Supernatural en-
cerrou com a vitória do time da Prefeitura pelo placar 
de 3x1 contra o adversário.

SAIBA MAIS: 

PROJETO “CAPOEIRA NAS ESCOLAS” SEGUE A 
TODO VAPOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Com o objetivo de proporcionar conhecimento das 
crianças nas mais diversas áreas, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Munici-
pal de Educação, segue a todo vapor com as aulas 
de capoeira na rede municipal de ensino.

Mais de 600 alunos de 19 unidades de ensino par-
ticipam das atividades, com foco na coordenação 
motora, concentração, musicalidade, história da 
cultura brasileira, peças teatrais, trabalho em 
grupo, autoestima, descobrimento de seu próprio 
corpo, aumento de poder de concentração e con-

fecção de instrumentos musicais utilizados na 
roda de capoeira.

Sob a coordenação dos Professores e Mestres, 
Antônio Carlos (Mortal) e Eni, as aulas acontecem 
no contra turno escolar, uma vez por semana, 
para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamen-
tal.

“O projeto proporciona conhecimento e novas 
habilidades esportivas e culturais. Além disso, a 
filosofia da capoeira disciplina e educa as crian-
ças, ensinando principalmente o respeito ao pró-
ximo”, comentou o Professor e Mestre, Antônio 
Carlos (Mortal).

A Escola Municipal José Murilo Arruda é uma das 
unidades que recebe o Projeto Capoeira nas Esco-
las, e a coordenadora da unidade de ensino, Lúcia 
Helena, falou da importância da capoeira na dis-
ciplina dos alunos. “Além de ser uma modalidade 
esportiva, a capoeira possui grande importância 
pedagógica, pois organiza e educa as crianças, 
por meio de jogos e canções”.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/inicio-do-36-torneio-dos-trabalhadores-e-marcado-por-partidas-emocionantes 
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PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 
LANÇA A CAMPANHA DO AGASALHO 2022

“Juntos não deixaremos ninguém passar frio em 
Bragança Paulista”. Este é o slogan da Campanha 
do Agasalho 2022, lançada nesta terça-feira 
(05/04) pela Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio do Fundo Social de Solidariedade do Município 
(FSSM). Foi lançado também na ocasião o Projeto 
Quadradinhos do Bem-Querer.

A campanha consiste na arrecadação de roupas, 
calçados, cobertores e acessórios para crianças 
e adultos. O Fundo Social de Solidariedade 
disponibilizará, nos comércios e escolas, caixas de 

papelão para o recebimento das doações.

Para este ano, a Campanha do Agasalho conta ainda 
com o Trio do Bem: Capitão Agasalho, Cobertor 
Bragantino e Calor Humano. Esses super-heróis 
vão colaborar com a arrecadação e incentivar a 
participação de toda a população.

SAIBA MAIS: 

Foi lançado também o Projeto Quadradinhos do Bem-Querer

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-lanca-a-campanha-do-agasalho-2022 
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AUXÍLIO ALIMENTO DISTRIBUIU MAIS DE 3.800 
CESTAS BÁSICAS NO MÊS DE MARÇO

Através do Programa Auxílio Alimento da Prefei-
tura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (SE-
MADS), foram entregues durante o mês de março 
3.833 cestas básicas.

A distribuição das cestas é realizada através das 
unidades do Centro de Referência da Assistência 
Social (CRAS) do município, CRAS Volante, Servi-
ço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV), Centro Dia do Idoso, Projeto Santo Agos-
tinho e Programa Auxílio-Desemprego.

A iniciativa é uma prestação temporária, des-
tinada aos cidadãos e famílias em situação de 
vulnerabilidade assistidos pelo município. A con-
cessão é feita mediante critérios como a renda 
per capita familiar igual ou inferior a um quarto 
do salário-mínimo, casos de emergência e cala-
midade pública, com prioridade para gestante, 

nutriz, criança, idoso e pessoa com deficiência, 
entre outros parâmetros.

SAIBA MAIS: 

Mais uma importante obra para a comunidade 
bragantina está em fase conclusiva. Desta vez, o 
Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) 
da Santa Libânia, que está passando pelos últimos 
serviços e em breve será entregue à população. 

No local, estão sendo executados trabalhos de 
acabamento interno e externo como a pintura. 
No momento, ainda devem ser executados os 
serviços de implantação de acessibilidade. A em-
presa responsável pelas atividades no espaço é a 
Reiscon Construtora e Terraplanagem. A obra está 
sendo executada com investimentos oriundos de 
recursos do Tesouro Municipal.

Na totalidade, a obra contempla serviços como 
a substituição e implantação de pisos e revesti-
mentos, acessibilidade em todo prédio, pintura 
geral interna e externa, substituição dos portões 
de entrada, revisão geral do sistema elétrico e hi-
dráulico, 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: 

FASE FINAL DAS OBRAS DE REFORMA DO 
CRAS DA SANTA LIBÂNIA AVANÇA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/auxilio-alimento-distribuiu-mais-de-3800-cestas-basicas-no-mes-de-marco 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/fase-final-das-obras-de-reforma-do-cras-da-santa-libania-avanca 
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VIVEIRO MUNICIPAL PRODUZ DEZENAS DE ESPÉCIES 
DE MUDAS PARA O PLANTIO EM ÁREA URBANA

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal de Serviços, através da Divisão de 
Praças, Parques e Jardins, possui um Viveiro que pro-
duz mudas de inúmeras espécies arbóreas voltadas 
para o plantio em área urbana.

Com capacidade para produção e armazenamento 
de mudas, o Viveiro Municipal, localizado no Parque 
de Exposições Dr. Fernando Costa, disponibiliza espé-
cies apropriadas e indicadas para arborização urba-
na, bem como mudas nativas para recomposição de 
matas ciliares, ações de reflorestamento e proteção 

de nascentes.

Utilizando recursos próprios como mão de obra e 
estrutura adequada, os investimentos no Viveiro 
Municipal consistem na limpeza, manutenção e re-
vitalização paisagística das Praças, Parques, Jardins, 
Logradouro Públicos, dentre outros.

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/viveiro-municipal-produz-dezenas-de-especies-de-mudas-para-o-plantio-em-area-urbana


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 15

DESCARTE CORRETO DE LIXO 
MANTÉM A CIDADE LIMPA

Manter a cidade limpa é uma responsabilidade de to-
dos e uma ação simples pode colaborar: a colocação 
do lixo doméstico na rua somente no dia e em horário 
próximo ao da coleta. Isso evita que animais revirem 
o material, que calçadas fiquem obstruídas e ainda 
que local fique com mau cheiro.

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio de con-
trato com a empresa Carretero, mantém a coleta de 
lixo doméstico e a coleta seletiva no município. Cada 

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA INFORMA DIAS E 
HORÁRIOS DA COLETA.

setor tem um cronograma.

É importante que a população fique atenta aos dias 
e horários da coleta para que a cidade seja mantida 
sempre limpa. Confira o cronograma da coleta de lixo 
doméstico no link: 

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/descarte-correto-de-lixo-mantem-a-cidade-limpa 
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BRAGANÇA PAULISTA É A CIDADE DA REGIÃO QUE 
MAIS GEROU EMPREGOS EM FEVEREIRO

A geração de empregos continua em alta em Bragan-
ça Paulista e, no mês de fevereiro, segundo o Novo 
CAGED, do Governo Federal, município foi o que mais 
contratou na região. Foram 2.466 admissões e na 
comparação com os desligamentos, o saldo positivo 
ficou em 522, ou seja, houve mais contratações que 
demissões.

O resultado na geração de empregos colocou Bra-
gança Paulista em primeiro lugar na região, como a 

cidade que mais contratou em fevereiro. Com 2.466 
admissões e saldo positivo de 522, ficou à frente de 
Atibaia, que registrou, segundo o Novo CAGED, 2.302 
admissões e saldo de 503 e também à frente de 
Itatiba, que admitiu 1.611 pessoas em fevereiro com 
saldo de 344. 

Dados do Novo Caged mostram ainda que o setor 
de serviços foi o que mais contratou em Bragança 
Paulista em fevereiro, com 1.182 admissões e saldo 
de 345. Em seguida vem a construção civil, com 220 
contratações e saldo de 104. A indústria contratou 
501 pessoas no segundo mês do ano, ficando com 
saldo de 30; comércio teve saldo de 25 com 517 
admissões e a agropecuária admitiu 46 pessoas e 
fechou com saldo de 18.

SAIBA MAIS:

SOMENTE PELO PAT FORAM 100 CONTRATAÇÕES

BRAGANÇA PAULISTA VACINA MAIS DE 83% DA 
POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS CONTRA A COVID-19 

COM A 3ª DOSE

Bragança  Paulista já vacinou 131.624 da popula-
ção acima de 18 anos com a 3ª dose e registra 
mais de 431,9 mil doses aplicadas na cidade.

Do total de doses aplicadas,  83,18% da popula-

ção acima 18 anos recebeu a 3ª dose (109.491), 
94,3% da população maior de 05 anos está com a 
Imunização Completa, ou seja, com as duas doses 
(152.281). Bragança Paulista vacinou mais que a 
população de São Paulo (92,03% – esquema va-
cinal completo) e mais que a população geral do 
Brasil acima de 18 anos (49,16% – 3ª dose). 

Com o avanço na Vacinação, Bragança Paulista 
diminuiu 83,3% de novas internações em leitos 
de enfermaria e diminuição de 75% de novas in-
ternações em leitos de UTI, em que até o presen-
te momento, não há ocupação. Além disso, houve 
diminuição de 23,8% de casos confirmados, bem 
como não registra óbitos há 15 dias.

O agendamento da vacinação pode ser feito 
através do site da Prefeitura https://braganca.
sp.gov.br/ ou diretamente pelo link https://cutt.
ly/UlzNbF1.

SOMENTE PELO PAT FORAM 100 CONTRATAÇÕES

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-e-a-cidade-da-regiao-que-mais-gerou-empregos-em-fevereiro 
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1ª COPA BRAGANÇA DE JIU-JITSU 
ACONTECE NESTE DOMINGO (10/04)

Neste domingo (08/04), a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal da Juven-
tude, Esportes e Lazer (SEMJEL), promoverá a 1ª Copa 
Bragança de Jiu-Jitsu, no Ginásio Municipal de Espor-
tes Dr. Lourenço Quilici. Mais de 400 inscrições foram 
realizadas para o evento.

A competição reunirá atletas da cidade e da região 
e será uma das novidades em competições de artes 
marciais, que passam a ser promovidas pela Secre-
taria da Juventude, Esportes e Lazer. Outros eventos 
em modalidades do gênero também já estão sendo 
preparados para o decorrer do ano de 2022.

Serão realizadas lutas casadas de acordo com a 

Mais de 400 inscrições foram realizadas
graduação, idade e peso de cada participante. As 
lutas não serão decididas por pontos e para vencer o 
atleta terá de “finalizar” o seu adversário, fazendo-o 
desistir.

Diversas cidades tiveram interesse em enviar seus 
atletas. Estarão presentes lutadores das cidades de 
São Paulo, Guarulhos, Campinas, Hortolândia, Suma-
ré, Piracicaba, Águas de Lindóia, Socorro, Atibaia, 
Itatiba, Bragança Paulista, entre outras.

Para mais informações sobre o evento, entrar em 
contato com o Prof. Rodrigo Mendes (11) 97488-1243 
ou na Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (11) 
4033-6667.
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