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Na última quarta-feira (07/09), foi realizado na Pas-
sarela Chico Zamper o desfile Cívico-Militar em cele-
bração aos 200 anos da Independência do Brasil, que 
atraiu milhares de pessoas que prestigiaram o haste-
amento dos pavilhões (Nacional, Estadual e Municipal) 
pelas autoridades do município, acompanhado do Hino 
Nacional executado pela Orquestra de Metais Lyra de 
Bragança e, em seguida, a execução do Hino da Inde-
pendência e do Hino da cidade.
Na sequência, as forças de segurança que atuam no 
município, como a Guarda Civil Municipal (GCM), a Po-
lícia Militar (PM), a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, 
o Tiro de Guerra de Bragança Paulista e a Defesa Civil, 

DESFILE CÍVICO EM CELEBRAÇÃO AOS 200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA DO 
BRASIL ATRAI GRANDE PÚBLICO À PASSARELA CHICO ZAMPER

desfilaram pela avenida levando a multidão à loucura. 
O evento ainda contou com a presença das Secretarias 
Municipais e de diversos projetos realizados no muni-
cípio, dentre eles a Fanfarra do Alegretti, a Fanfacali, 
os Jovens Construindo a Cidadania (JBA), Proerd, bem 
como com a apresentação das escolas integrantes 
do projeto Musicalizando, a Banda Marcial Municipal 
Mirim, representantes das Escolas de Samba de Bra-
gança, moto-clube, projetos esportivos, etc.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/desfile-civico-em-celebracao-aos-200-anos-da-independencia-do-brasil-atrai-grande-publico-a-passarela-chico-zamper 
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PREFEITURA APROVA A 
IMPLANTAÇÃO DE MAIS UM 

EMPREENDIMENTO COMERCIAL

Na tarde desta segunda-feira (05/09), o Pre-
feito de Bragança Paulista se reuniu com os 
empresários Samir Nassif e Roberto Carlos 
Destro, para aprovar a implantação de um 
novo empreendimento na Rua Luiz Lattanzi, 
no bairro Santa Luzia. No local será constru-
ído um Condomínio de Galpões Comerciais, 
que contará com 13 galpões, sendo quatro de 
500 m² e nove de 460 m².

A Comissão Multidisciplinar de Análise de 
Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório 
de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) analisou 

o empreendimento e entregou o relatório 
conclusivo.

Vale ressaltar, que o município conta com a 
Lei de Incentivos Fiscais nº 887/2019, desti-
nada a empresários que pretendem ampliar 
seus empreendimentos ou se instalar em 
Bragança Paulista.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-aprova-a-implantacao-de-mais-um-empreendimento-comercial 
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OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO 
GREEN PARK TROUXERAM MAIS QUALIDADE 

DE VIDA À COMUNIDADE LOCAL

Desde o início da primeira gestão, a Adminis-
tração Municipal tem se preocupado com as 
demandas do município, dentre elas o cuidado 
com os bairros que ainda não possuíam o básico 
como asfalto ou rede de esgoto. Graças a todos 
os trabalhos que já foram concluídos no Lotea-
mento Green Park, a população local hoje em dia 
conta com toda infraestrutura urbana necessá-
ria para viver com dignidade.

Por muitos anos a comunidade foi assolada com 
a poeira e principalmente com o barro constan-
tes, inclusive se fazendo necessárias manuten-

ções em caráter emergencial, uma vez que as 
ruas ficavam intransitáveis. Da mesma forma, 
todo o bairro não possuía saneamento básico 
e praticamente todas as residências contavam 
com fossas sépticas. Por muitas vezes o esgoto 
de diversas casas corria a céu aberto, correndo 
o risco de contaminar um córrego que passa pela 
região.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/obras-de-infraestrutura-urbana-no-green-park-trouxeram-mais-qualidade-de-vida-a-comunidade-local
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Na noite de quinta-feira (08/09), aconteceu a 
final da Copa Evangélica de Futsal 2022, no Gi-
násio Municipal de Esportes Rubens Battazza. 
Na edição deste ano, participaram quinze equi-
pes de igrejas evangélicas de Bragança Paulista. 
 
Em quadra, um jogo bem disputado foi visto pelo 
grande público presente. Destaque para as tor-
cidas das duas equipes, que fizeram uma linda 
festa. Quem saiu mais feliz foi a torcida da Nova 
Aliança Garagem. A equipe conquistou o títu-
lo após vencer por 4x2 a equipe Auto Refúgio.  
Após a partida, a organização realizou a premiação, 
entregando medalhas e troféus para o campeão 

NOVA ALIANÇA GARAGEM VENCE 
AUTO REFÚGIO E É CAMPEÃ DA COPA 

EVANGÉLICA DE FUTSAL 2022

e vice-campeão. Também foram premiados o ar-
tilheiro e o goleiro menos vazado da competição. 
O atleta da Assembleia Belém A, Nathuan Felipe 
dos Santos de Souza, foi eleito o artilheiro do 
campeonato, com 18 gols. O goleiro menos vaza-
do foi Juliano Henrique de Godoy, da Nova Aliança 
Garagem, com média de 1.43 gols por partida.  
 
A Copa Evangélica de Futsal é uma realização da Pre-
feitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), 
com o apoio da COMEBRAP (Conselho de Ministros 
Evangélicos de Bragança Paulista).
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UNIÃO VILA EDNA É CAMPEÃO DO 
CAMPEONATO AMADOR SÉRIE B 2022

No último domingo (04/09), o Estádio Municipal 
Cícero de Souza Marques foi palco da grande final 
do Campeonato Amador da Série B 2022, entre as 
equipes União Vila Edna Futebol Clube x Zeni Esporte 
Clube. 

O grande público presente no estádio pode 
acompanhar uma partida bem disputada e 
disciplinada. Em campo, o União Vila Edna venceu por 
2x0 e sagrou-se campeão do Campeonato Amador da 
Série B 2022.

Além dos troféus e medalhas de campeão e vice-
campeão, a organização também coroou com troféu 

a equipe menos vazada e o artilheiro da competição.

O time do Jardim Iguatemi foi a equipe menos vazada 
e o atleta Marcos Sant´Anna Santos (Vila Edna) foi o 
artilheiro do campeonato, com 9 gols.

Em 2023, as duas equipes estarão disputando a 
divisão de elite do Campeonato Amador de Bragança 
Paulista.

SAIBA MAIS:  

https://braganca.sp.gov.br/noticias/-uniao-vila-edna-e-campeao-do-campeonato-amador-serie-b-2022 
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A equipe de natação da Secretaria Municipal de 
Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), parti-
cipou no dia 28/08, da 5ª etapa do Circuito Re-
gional de Natação (ARN), realizada na piscina do 
Complexo Esportivo Central, na cidade de Santa-
na de Parnaíba-SP. 

O técnico Moisés Augusto da Rocha levou 22 
atletas com idades entre 8 e 18 anos. A equipe 

EQUIPE DE NATAÇÃO DE BRAGANÇA 
PAULISTA CONQUISTA 29 MEDALHAS NO 

CIRCUITO REGIONAL DE NATAÇÃO

teve ótimo aproveitamento e conquistou 29 me-
dalhas, sendo: 8 medalhas de ouro, 8 medalhas 
de prata e 13 medalhas de bronze. 

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/equipe-de-natacao-de-braganca-paulista-conquista-29-medalhas-no-circuito-regional-de-natacao 
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VÔLEI FEMININO DE BRAGANÇA PAULISTA 
CONQUISTA MEDALHA DE BRONZE NOS JOGOS 

REGIONAIS

No último sábado (03/09), o time de vôlei feminino da 
Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer 
(SEMJEL) esteve na cidade de Santa Bárbara d’Oeste 
disputando o terceiro e quarto lugar nos 64º Jogos 
Regionais do Estado de São Paulo. 

O time da SEMJEL jogou contra Santa Bárbara d’Oes-
te, vencendo a partida por 2x1, com parciais de: 
25x22, 12x25 e 15x13. Com o resultado, o time de 
Bragança Paulista conquistou a medalha de bronze 
para a cidade.

A equipe bragantina é composta pelas jogadoras: An-
dréia, Graziele, Helena, Heloisa, Isabelle, Janaina, Laís, 
Laura, Luiza, Marcela, Natália, Raicca, Sabrina, Suiane 
e Thayane. O time é treinado pelo técnico Marcelo 
Fernando Bacci.

SAIBA MAIS: 



INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 9

PRIMEIRO DIA DO 10º FESTIVAL DA LINGUIÇA 
DE BRAGANÇA PAULISTA ATRAI MILHARES DE 

VISITANTES

O 10º Festival da Linguiça de Bragança Paulista 
começou a todo o vapor e já mostrou aos 
visitantes sua grandiosidade. Com cardápio 
recheado de pratos com combinações inusitadas 
e uma série de atividades para toda a família, o 
primeiro dia de evento (07/09), atraiu milhares 
de pessoas e movimentou a cidade.
Além de saborear a vasta opção de pratos, 
lanches e petiscos, todos criados com a linguiça 
de Bragança Paulista, como acarajé com massa 
de linguiça, linguiça de kibe com queijo, paella 
caipira e pastel de angu com linguiça, o público 
presente pôde prestigiar a programação musical 
com o show de Adriano Almeida, Radioheart e 

Ricardo Bertin.
O primeiro dia de evento também contou 
com área kids, encontro de autos, motos e 
trucks, aula de funcional e de dança, e feira de 
artesanato com os artesãos bragantinos.
A festa segue nos dias 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de 
setembro com diversas atrações para crianças, 
jovens e adultos conhecerem mais sobre as 
particularidades da cidade.
 
SAIBA MAIS: 

COM ENTRADA GRATUITA, EVENTO CONTINUA NOS DIAS 8, 9, 10, 
11, 16, 17 E 18 DE SETEMBRO 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/primeiro-dia-do-10-festival-da-linguica-de-braganca-paulista-atrai-milhares-de-visitantes 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria de Saúde, registra em 
números o resultado dos investimentos 
feitos na área da saúde, a fim de propor-
cionar atendimento e estrutura adequada 
às necessidades da população bragantina. 
De janeiro a junho de 2022, 355.507 pes-
soas foram atendidas através do Sistema 
Único de Saúde – SUS.

Nas 29 unidades da Rede Básica, foram 
115.776 atendimentos, que conta com 
74 médicos. No mesmo período, a Rede 
Especializada atendeu 36.169 pessoas 
em consultas médicas. A Rede atua com 
34 médicos especialistas, que atendem 

SECRETARIA DE SAÚDE REALIZOU MAIS 
DE 350 MIL CONSULTAS MÉDICAS BÁSICA, 

ESPECIALIZADA E UPA’S NO PRIMEIRO 
SEMESTRE DE 2022

no Ambulatório de Especialidades, cujas 
consultas se somam ao AME ATIBAIA e a 
Ortoclin, contratada pela Prefeitura. Lem-
brando que a Administração tem garanti-
do condução para todos os que vão até ao 
AME ATIBAIA ou a outro estabelecimento 
de saúde fora de Bragança Paulista.

Já a Rede de Urgência e Emergência, rea-
lizou 183.562 atendimentos, em consulta 
médica nas UPA’s Vila Davi e Bom Jesus e 
Pronto Socorro da Santa Casa.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/secretaria-de-saude-realizou-mais-de-350-mil-consultas-medicas-basica-especializada-e-upas-no-primeiro-semestre-de-2022
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Em continuidade aos investimentos em prol da po-
pulação, a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Saúde, realizou a renovação da frota 
para transporte de pacientes que necessitam fazer 
consultas e exames dentro e fora do município. A 
renovação foi de 5 vans e 3 carros.

A Secretaria de Saúde informou que a pasta conta 

com 54 veículos em que a Administração garantiu 
através de emendas parlamentares, a renovação da 
frota de 18 ambulâncias, 09 vans, 2 motos, 01 ônibus, 
01 micro-ônibus, 17 veículos leves e 6 caminhonetes.

SAIBA MAIS: 

SECRETARIA DE SAÚDE RENOVA FROTA 
PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES 

DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO

https://braganca.sp.gov.br/noticias/secretaria-de-saude-renova-frota-para-o-transporte-de-pacientes-dentro-e-fora-do-municipio 
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No último sábado (03/09), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, promoveu 
no Auditório anexo à Secretaria, um 
encontro com 170 merendeiras, que 
foram recontratadas pela empresa 
Objetiva Serviços Terceirizados Eireli, 
vencedora da licitação e responsável 
pelo fornecimento da alimentação 
escolar da Rede Municipal de Ensino. 
A recontratação das merendeiras 
aconteceu por determinação do Prefeito.

Na ocasião, o Chefe do Executivo 
apresentou para as merendeiras a nova 
empresa contratada para o fornecimento 
da alimentação escolar aos alunos da 
Rede Municipal de Educação, bem como 
realizou a entrega dos novos uniformes 
para as funcionárias, proporcionando 
vestimentas adequadas para todas.

SAIBA MAIS: 

EDUCAÇÃO PROMOVE ENCONTRO COM 
MERENDEIRAS PARA APRESENTAR NOVA 

EMPRESA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

https://braganca.sp.gov.br/noticias/educacao-promove-encontro-com-merendeiras-para-apresentar-nova-empresa-de-alimentacao-escolar
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Dando sequência aos investimentos em prol da 
capacitação e profissionalização da população 
do município, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio do Fundo Social de Solidariedade, está 
com inscrições abertas para cursos profissiona-
lizantes gratuitos.

Serão oferecidos diversos cursos, distribuídos 

em variados locais. As aulas serão divididas em 
turmas e acontecerão nos períodos de manhã, 
tarde e noite. As inscrições vão até o dia 30 de 
setembro.

CONFIRA OS CURSOS DISPONÍVEIS EM:  

https://braganca.sp.gov.br/noticias/fundo-social-esta-com-inscricoes-abertas-para-diversos-cursos-profissionalizantes-gratuitos- 
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SÃO JOSÉ, JARDIM EUROPA E JARDIM 
FRATERNIDADE RECEBEM TROCA DE 

ILUMINAÇÃO POR LED

As lâmpadas de LED são mais eficientes e propor-
cionam maior iluminação, colaborando com um am-
biente mais seguro. Pensando nisso, a Prefeitura de 
Bragança Paulista avança com a troca de iluminação 
pública para a tecnologia mais atual. As principais 
Avenidas da cidade já receberam a iluminação em 
LED, agora a Administração Municipal começou a 
expandir para outras vias da cidade.
Na próxima semana, a troca das luminárias será 
intensificada na Região Sul, como Jardim São José, 
Jardim Europa, Jardim Sul e Jardim Primavera. Ini-
cialmente, as ruas que receberão a melhoria são: 
Rua Renata de Oliveira; Rua João Polidori; Rua do 

Campo; Rua Fidelis Cipriani; Travessa Rubião Junior; 
Rua Sergio Augusto de Oliveira; Rua Suster; Travessa 
São José; Rua Guarani; Rua Angelo Gebim; Travessa 
Afonso Santangelo; Rua Alfredo Ortenzi e Rua Jus-
tina Chiovatto.; Alameda Polônia; Alameda Hungria; 
Alameda Albânia; Alameda Grécia; Alameda Romênia; 
Alameda Bélgica; Alameda Turquia; Alameda Espa-
nha; Alameda Portugal; Alameda França; Alameda 
Itália e Alameda San Marino e Avenida das Nações.

SAIBA MAIS:

JÁ FORAM SUBSTITUÍDAS MAIS DE 7 MIL LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO 
PELAS DE LED EM DIVERSOS BAIRROS DE BRAGANÇA PAULISTA.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/sao-jose-jardim-europa-e-jardim-fraternidade-recebem-troca-de-iluminacao-por-led 
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