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LAZER E MOBILIDADE: BRAGANÇA PAULISTA 
GANHA PRAÇA TURÍSTICA E 

TERMINAL URBANO

A população de Bragança Paulista conta 
agora com mais uma área de lazer e terminal 
rodoviário. As obras de construção da Praça da 
Poesia Poeta Oswaldo de Camargo e Terminal 
Urbano Turístico Manuel José Rodrigues foram 
entregues neste sábado (04/12) à população. As 
obras fazem parte da expansão da malha viária e 
criação de mais uma área de lazer.

Na ocasião, o Prefeito Municipal celebrou 
mais uma conquista para Bragança Paulista. 
“Essa praça é uma grande conquista para a 
nossa cidade. Ela leva o nome de um grande 
poeta bragantino, o Oswaldo de Camargo, e 
do Manuel José Rodrigues, que praticamente 
doou este terreno à Prefeitura. Também é uma 
homenagem à família do Levy Suppioni, que 
doou, por R$1, parte do terreno. A Praça da Poesia 
Poeta Oswaldo de Camargo e o Terminal Urbano 

 Obras ampliam a oferta turística e melhoram o 
fluxo de veículos na região.

Turístico Manuel José Rodrigues são um mais um 
presente à população”, disse o Prefeito durante 
a solenidade.

As obras nos espaços são fundamentais para 
elevar a qualidade de vida dos bragantinos e 
honrar a história de personagens que elevam 
o nome de Bragança Paulista a um nível de 
prestígio e satisfação.

Para a Secretaria de Cultura e Turismo foi muito 
emocionante entregar mais uma obra na área 
cultural e turística. Bragança Paulista respira 
cultura e está caminhando para um futuro muito 
promissor em ambos os setores.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/lazer-e-mobilidade-braganca-paulista-ganha-praca-turistica-e-terminal-rodoviario 
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MAIS 10 RUAS DA REGIÃO DO CRUZEIRO 
FORAM RECAPEADAS

Desde 2017, Bragança Paulista voltou a receber 
melhorias não somente nas principais vias do 
município, mas em grande parte das ruas da cidade. 
São centenas de ruas recapeadas e pavimentadas 
em diversos bairros.

Recentemente, mais uma importante obra de 
recapeamento foi concluída, desta vez na região do 
bairro Cruzeiro. São mais de 7.800 m² recuperados 
com o recapeamento. Os trabalhos foram 
executados pela empresa Total Pav Construção e 

O Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto 
de Monta) em Bragança Paulista, é conhecido por 
sediar eventos importantes como a Expoagro e 
Festa do Peão de Boiadeiro, exposições, festivais, 
feiras livres, entre outros. O local também é 
um ótimo espaço para a comunidade praticar 
atividades físicas e de lazer, além de abrigar a 
sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
dos Agronegócios.

Pensando na manutenção e nos cuidados neste 
próprio público tão utilizado pela comunidade 
bragantina, estão sendo realizadas melhorias 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA ESTÃO 
SENDO REALIZADOS NO POSTO DE MONTA

Locação Eireli, com investimentos oriundos de uma 
emenda parlamentar.

Dez ruas foram contempladas e receberam uma 
nova malha asfáltica, sendo elas: Travessa José 
Patrocínio, Travessa Monte Carlo, Rua Nossa Senhora 
de Lourdes, Rua Caraguatatuba, Rua Antônio Carlos 
de Oliveira, Rua Antônio Baratella, Rua Paraíso, Rua 
Joaquim Gomes, Rua Placídio Covaleiro (trecho entre 
a Avenida Coronel Daniel Peluso e a Avenida Alonso 
Cintra) e Rua Antônio Martins.

como a limpeza e corte de mato, pavimentação 
asfáltica de um trecho, plantação de flores 
diversas, podas de árvores, substituição das 
telas das estufas, dentre outras. Os trabalhos 
estão sendo realizados pela Secretaria Municipal 
de Serviços.

Atualmente, o Posto de Monta também abriga o 
Centro de Abastecimento Dr. Paulo Eiti Takazaki 
(Ceasinha), assim como a tradicional feira livre 
realizada toda quarta-feira e a Feira da Amizade, 
que acontece regularmente todo domingo.
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OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE NOVA PRAÇA NO 
JARDIM SÃO MIGUEL AVANÇA

A Prefeitura de Bragança Paulista tem 
trabalhado incessantemente em todas 
as frentes do município. Diversos locais 
estão ganhando novos equipamentos 
esportivos, prédios públicos e espaços 
voltados à comunidade bragantina.  O 
Jardim São Miguel é um dos bairros 
contemplados, que está sendo 
beneficiado com uma nova praça.  Os 
trabalhos no local estão em constante 
desenvolvimento.
Na praça que será implantada na Rua 
Capitão Antônio Fonseca já foi realizado 
o muro de arrimo completo, concretados 
a calçada, a área da academia ao ar livre 
e a quadra de futsal. O local vai ganhar 
uma quadra poliesportiva, além da 
instalação de uma academia ao ar livre, 
paisagismo, passeios em bloquetes 
intertravados, iluminação de LED, 

refletores para a quadra poliesportiva, rampas e escadas que 
contemplam a acessibilidade, entre outros.
O projeto foi desenvolvido pelos profissionais da Secretaria 
de Obras. O trabalho está sendo executado pela empresa MBG 
Engenharia, com recursos oriundos de verba parlamentar.

REFORMADA E AMPLIADA A ESCOLA MUNICIPAL 
RURAL DO MORRO GRANDE

 
Com o objetivo de melhor atender à comunidade, 
com ensino de qualidade e infraestrutura 
adequada aos alunos, professores e funcionários 
da educação, foi concluída a reforma da Escola 
Municipal Rural do Morro Grande.
No local foram feitos os serviços de implantação 
de uma nova cobertura para ampliação e reforma 
da cobertura existente; instalações elétricas 
e hidráulicas; pintura geral da edificação; 
construção de muro de arrimo nos fundos; 

combate a incêndios; acessibilidade e novas 
esquadrias.
Com a ampliação, a escola tem a capacidade 
de atendimento de 6 para até 10 turmas de 
alunos, podendo chegar à capacidade de, 
aproximadamente, 250 crianças do ensino 
fundamental.
Os trabalhos foram realizados pela empresa MBG 
Engenharia e Construções e Comércio Ltda–EPP, 
com recursos próprios do município.
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MUNICÍPIO RECEBEU R$ 300 MIL 
PELA CERTIFICAÇÃO

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo premiou na tarde desta terça-
feira (07/12) os municípios que se destacaram no 
Programa “Cidadania no Campo - Município Agro”. 
Bragança Paulista foi a 2ª colocada no ranking entre 
mais de 600 municípios cadastrados e recebeu R$ 
300 mil.
O programa incentiva, por meio de mecanismos 
técnicos, o desenvolvimento e a implantação 
de políticas públicas relacionadas ao setor 
agropecuário, sendo executado pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 
em parceria com as prefeituras que participam 
do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural 
Sustentável.

No Ciclo 2019/2020 (anterior), Bragança Paulista 
estava na 27ª posição e recebeu R$ 70 mil. A nova 
colocação mostrou que a Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento dos Agronegócios, 
tem implementado agendas estratégicas para 
fortalecer a gestão rural local, melhorando a 
produtividade e a sustentabilidade. Os critérios 
técnicos do Governo do Estado avaliaram a qualidade 
da gestão municipal e sua capacidade de atender 
bem o cidadão do campo.
Os municípios mais bem avaliados terão preferência 
de acesso a recursos financeiros geridos pela 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo.
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Pagamento do salário referente ao mês de janei-
ro  será feito no dia 23 de dezembro. Férias dos 
professores serão depositadas dia 22

 A Prefeitura de Bragança Paulista chega ao final 
de mais um ano com os salários dos servidores 
municipais e férias dos professores em dia. O 
valor injetado na economia local, com a soma de 
pagamento de salários, 13º e férias dos professo-
res, ultrapassa R$ 31,8 milhões.

Na segunda-feira (06/12), a Prefeitura depositou 
os salários referente ao mês de novembro (apro-
ximadamente R$ 8,8 milhões) e no próximo dia 
23 de dezembro, será depositado nas contas dos 

servidores o pagamento referente ao mês de ja-
neiro (aproximadamente R$ 9 milhões). De acor-
do com a Secretaria Municipal de Administração, 
normalmente o pagamento acontece até o 5º dia 
útil de cada mês, que seria 7 de janeiro de 2022, 
mas como a Prefeitura de Bragança Paulista tem 
trabalhado para a economia do dinheiro público 
durante todo o ano, será feito o adiantamento 
para o dia 23.

SAIBA MAIS: 

CDHU LANÇA CAMPANHA 
DE REGULARIZAÇÃO 

DE DÍVIDAS
No início deste mês, a Companhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano (CDHU), lançou a campanha 
“Chegou a sua chance”, para regularização para mu-
tuários (proprietários) que possuem parcelas atrasa-
das, em especial para aqueles que deixaram de pagar 
a partir de janeiro de 2020. A iniciativa tem como ob-
jetivo estimular a regularização financeira, através 
de condições diferenciadas, além de restabelecer o 
fluxo de pagamentos pós pandemia, buscando redu-
zir os índices de inadimplência.

Para mutuários que não possuem acordos ou parce-
lamentos, será oferecido o acordo sem entrada, com 
até 60 dias para pagamento da primeira prestação 
com acordo. Para aqueles que já possuem acordos, 
está sendo oferecida a suspensão de todas as pres-
tações em atraso, vencidas a partir de janeiro de 

2020, para o final do contrato, sem juros ou multas.

A campanha também atenderá aos mutuários que já 
estavam inadimplentes anteriormente. Neste caso, 
poderá ser realizado o pagamento de prestações 
atrasadas sem multas e juros, bem como o parce-
lamento (acordo ou reacordo), com uma prestação 
de entrada e parcelamento do débito até o final do 
contrato.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-injeta-mais-de-r-318-milhoes-na-economia-do-municipio-com-pagamentos-de-salario-e-13-dos-servidores-e-ferias-dos-professores 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/cdhu-lanca-campanha-de-regularizacao-de-dividas
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Mais uma obra de reforma em uma unidade de 
ensino está em fase conclusiva no município. Os 
trabalhos na Escola Municipal Fernando Amos 
Siriani, no Jardim da Fraternidade, estão sendo 
finalizados e a unidade já está quase pronta para 
ser entregue renovada para a comunidade.

A unidade já passou por serviços como a reforma 

REFORMA DE ESCOLA NO JARDIM 
DA FRATERNIDADE ENTRA EM FASE 

CONCLUSIVA DE OBRAS

do telhado, manutenções elétricas e hidráulicas, 
revitalização da quadra poliesportiva, pintura in-
terna e externa, dentre outros trabalhos. A obra 
se encontra 95% concluída, executando apenas 
pequenas correções finais como na pintura geral. 
A obra está sendo executada pela empresa BPS 
Elétrica e Construções Eireli.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 
essa é uma escola grande e que estava precisan-
do de uma atenção especial para melhor atender 
cerca de 300 alunos matriculados nela. A partir 
do próximo ano, a unidade de ensino passará a 
ser uma escola em tempo integral. O Jardim da 
Fraternidade conta com três escolas municipais, 
ou seja, a comunidade dessa região tem o ensino 
completo, desde o berçário ao Ensino Fundamen-
tal, em uma mesma área.
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No último sábado (04/12), a equipe de vôlei 
infanto feminina da Secretaria Municipal 
da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), 
conquistou o título da XXII Copa Itatiba 
Regional de Voleibol 2021.  

O time da SEMJEL jogou 6 partidas e ganhou 5 
durante o campeonato. A final foi disputada 
de forma triangular. No primeiro jogo, 
Bragança Paulista venceu Itatiba por 3 sets 
a 1. No segundo jogo, superou Cajamar por 3 
sets a 0, garantindo o primeiro lugar e título 
da competição.

Os jogos estavam acontecendo no  Ginásio 
de Esportes de Itatiba E.C. Apenas a final foi 
realizada em Bragança Paulista, no Ginásio 

EQUIPE DE VÔLEI INFANTO FEMININA DA 
SEMJEL É CAMPEÃ DA XXII COPA ITATIBA 

REGIONAL DE VOLEIBOL 2021

Lourenço Quilici. O campeonato teve início no 
dia 20 de novembro.

Além do título, as jogadoras de Bragança 
Paulista foram destaques na competição. 
As atletas Suiane (melhor levantadora), Laís 
(melhor líbero) e Laura (melhor jogadora) 
receberam prêmios individuais.

A equipe de Bragança Paulista é treinada 
pelo professor Marcelo Bacci e composta por 
Thayane, Suiane, Laís, Laura, Isabelle, Sarah, 
Ranna, Giovanna Morato, Giovanna Silvério, 
Júlia e Maria Eduarda.  

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/equipe-de-volei-infanto-feminina-da-semjel-e-campea-da-xxii-copa-itatiba-regional-de-voleibol-2021
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Durante palestra, secretário de Turismo e Viagens 
do Estado de SP destacou da importância do 
projeto para as cidades do interior e o turismo 
como parte estratégia para o desenvolvimento 
do estado
Os projetos governamentais do turismo, com foco 
na retomada do desenvolvimento de setor, foi 
tema do Seminário apresentado pelo secretário 
de Turismo e Viagens do estado, Vinicius 
Lummertz.
Lummertz falou dos feitos da pasta no 

BRAGANÇA PAULISTA FOI SEDE DO LANÇAMENTO DA 
PLATAFORMA ELETRÔNICA “MELHORES PRÁTICAS 

LEGISLATIVAS DE TURISMO”

Estado de São Paulo como a Lei da Produção 
Artesanal, o Plano 20-30, Rotas Gastronômicas 
e o Turinvest, e sobre a plataforma “Melhores 
Práticas Legislativas de Turismo”, destacando 
as legislações, ações governamentais que 
favorecem as diversas atividades econômicas 
da cadeia do Turismo.
SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-foi-sede-do-lancamento-da-plataforma-eletronica-melhores-praticas-legislativas-de-turismo
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A Unidade Móvel de castração, conhecida como 
“Castramóvel”, realizou no último final de 
semana, 03, 04 e 05 de dezembro, a castração 
e microchipagem gratuita de 231 animais 
domésticos. Ao todo, foram atendidos 73 
caninos fêmeas; 53 caninos machos; 63 felinos 
fêmeas e 42 felinos machos.

A ação da Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria do Meio Ambiente, ocorreu no 
Ginásio de Esportes Rubens Batazza, localizado 
na Rua Antônio Ribeiro, nº 155, e atendeu os 

CASTRAMÓVEL ATENDEU 231 CÃES E GATOS 
NO BAIRRO PLANEJADA II

bairros Planejada I, Planejada II, Planeja III, 
Parque dos Estados, Vila Esperança, Julieta 
Cristina, Fraternidade e Hípica.

Foram atendidos somente animais agendados. 
Os tutores que ainda não agendaram a 
castração podem fazê-lo pelo link https://bit.
ly/35Q2Ksg e aguardar ações futuras.

SAIBA MAIS:

Próxima ação acontecerá na região central

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/castramovel-atendeu-231-caes-e-gatos-no-bairro-planejada-ii 
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Bragança Paulista passará a ter reforço de três 
novos veículos para realização de patrulhamento na 
zona rural, aumentando a segurança de quem mora 
no campo. Nesta sexta-feira (10/12), a Prefeitura de 
Bragança Paulista recebeu três caminhonetes do 
“Programa Segurança no Campo – AgroSP+Seguro”.

A entrega ocorreu em solenidade em Ribeirão Preto. 
Guardas Civis Municipais trouxeram os veículos para 
o município.

BRAGANÇA PAULISTA RECEBE TRÊS 
VIATURAS PARA O PROGRAMA SEGURANÇA 

NO CAMPO
Patrulhas rurais serão feitas pela Guarda Civil Municipal

O município assinou o convênio com o Governo do 
Estado e recebeu as três viaturas para que a Guarda 
Civil Municipal possa fazer a patrulha nos bairros da 
zona rural.

Os veículos, modelo 4x4 a diesel turbo e cabine 
dupla, terão identidade visual do programa e serão 
adaptados com giroflex e tecnologias como GPS e 
rádio comunicador. O esquema de segurança nas 
áreas rurais será planejado pelo município.
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