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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade, inaugurou na última segun-
da-feira (09/01), o Centro de Capacitação e Treina-
mento Wanda Lonza Del Roio, localizado no Conjunto 
Habitacional Henedina Cortez. Centenas de pessoas 
prestigiaram o evento que foi marcado pela emoção.

O evento foi recheado de emoções, surpresas e ale-
grias. A presença da homenageada, Sra. Wanda Lon-
za Del Roio, proporcionou várias homenagens, sendo 
citada pelos seus relevantes serviços prestados à 
comunidade na área social, arrancando lágrimas do 

CENTENAS DE PESSOAS PRESTIGIAM 
INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO 

E TREINAMENTO WANDA LONZA DEL ROIO, NO 
HENEDINA CORTEZ

público que puderam conhecer um pouco da história 
da homenageada que já foi a primeira-dama do Mu-
nicípio, quando o ex-prefeito Mauro Baúna Del Roio 
assumiu a Prefeitura de Bragança Paulista.

O Centro de Capacitação e Treinamento Wanda Lonza 
Del Roio já está atendendo a comunidade com deze-
nas de oficinas e cursos profissionalizantes gratui-
tos, num local acessível à população.

SAIBA MAIS: 

PATRONESSE, FAMILIARES E AUTORIDADES SE EMOCIONARAM 
COM A HOMENAGEM FEITA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

https://braganca.sp.gov.br/noticias/centenas-de-pessoas-prestigiam-inauguracao-do-centro-de-capacitacao-e-treinamento-wanda-lonza-del-roio-no-henedina-cortez
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SÃO PAULO

FUNDO SOCIAL ABRE INSCRIÇÕES 
PARA CURSOS GRATUITOS DE 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade do Município (FSSM), informa 
que estão abertas inscrições, com vagas limitadas, 
para dezenas de cursos gratuitos de qualificação 
profissional em diversas áreas.

As capacitações serão realizadas no Centro de Capa-
citação e Treinamento Wanda Lonza Del Roio, no bair-
ro do Henedina Cortez e no Centro Cultural Geraldo 
Pereira, no Matadouro.

As inscrições vão até o dia 13 de janeiro e podem ser 
realizadas pelos telefones (11) 4034-0010, (11) 4035-

0014, (11) 4031-0703, ou diretamente na sede do 
Fundo Social de Solidariedade do Município, situado 
na Rua Dr. Freitas 835, no Matadouro, e no Centro de 
Capacitação e Treinamento Wanda Lonza Del Roio, 
localizado na Rua Odilon Pupo Tiozzi, nº 51, no bairro 
do Henedina Cortez.  As aulas terão início a partir do 
dia 16 de janeiro.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/fundo-social-abre-inscricoes-para-cursos-gratuitos-de-qualificacao-profissional
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RIBEIRÃO DO JARDIM CALIFÓRNIA 
RECEBE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 

DESOBSTRUÇÃO

Nesta quinta-feira (12/01), a Prefeitura de Bra-
gança Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
de Serviços, realizou os trabalhos de limpeza e 
desobstrução do ribeirão do Jardim Califórnia, 
buscando evitar problemas em decorrência das 
fortes chuvas.

Esse é um trabalho contínuo e de grande rele-
vância para o enfrentamento às enchentes no 
município. Os serviços têm sido intensificados 

em diversos córregos e ribeirões de Bragança 
Paulista.

Importante frisar que a Prefeitura tem feito a 
sua parte no combate à enchente no município, 
contudo, precisa da colaboração da população 
para que não jogue lixo na rua, terrenos, ribei-
rões e entre outros.
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No último domingo (26/09), a equipe aba. 

A fim de garantir o direito à educação de qualidade 
para todos, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria Municipal de Educação, 
contratará através da Organização da Sociedade 
Civil (OSC), professores especializados para o 
atendimento de alunos com deficiência e transtorno 
do espectro autista (TEA) matriculados na Rede 
Municipal de Ensino.

Para isso, foi realizado na última segunda-feira 
(09/01) o Chamamento Público 027/2022. Na 
ocasião, duas empresas participaram do certame, 
sendo elas: IAPE Instituto de Apoio à Pessoa com 
Deficiência e a Inclusão Social e PROMOVE Ação 
Sócio Cultural. As propostas apresentadas serão 

analisadas pela Secretaria Municipal de Educação.

O objetivo da Prefeitura é promover o atendimento 
da demanda existente no município, para crianças 
e adolescentes matriculados na Rede Municipal de 
Ensino com deficiência física, deficiência intelectual, 
transtorno do espectro autista (TEA) e múltiplas 
deficiências, que interferem na autonomia e que 
necessitam de apoio individual ou em pequenos 
agrupamentos.

SAIBA MAIS:  

https://braganca.sp.gov.br/noticias/inclusao-prefeitura-contratara-professores-especializados-para-atendimento-de-alunos-com-deficiencia-e-autismo
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PREFEITURA INICIA CONSTRUÇÃO DO 
COMPLEXO TURÍSTICO DE ESPORTE E 

CULTURA URBANA

Na manhã desta segunda-feira (09/01), Bragança 
Paulista iniciou solenemente a construção do Parque 
da Juventude com o início das obras no local. Agora, 
a antiga Concha Acústica se transformará em um 
moderno Complexo Turístico de Esporte e Cultura 
Urbana, uma grande área de lazer e entretenimento 
ao ar livre.

O valor total da obra é de R$ 9.994.613,75, sendo 
parte deste recurso, R$ 7.090.018,83, proveniente 
do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos (DADETUR). O valor restante, 
R$ 2,9 milhões, será de contrapartida da Prefeitura.

O Parque da Juventude irá contar com duas quadras 
de areia; uma quadra poliesportiva; uma quadra 
de futebol society; uma pista de bicicross; pump 
track; uma parede de escalada; uma tirolesa; áreas 
de atividades de arvorismo, slackline e parkour; um 
parque playground infantil; uma academia ao ar livre; 
um espaço para pets; uma pista de cooper; uma pista 
de skate; estacionamento; rampa de acessibilidade; 
paisagismo; instalação de mobiliário urbano e fonte 
seca.

SAIBA MAIS:  

LOCAL SERÁ TRANSFORMADO NUM COMPLEXO CULTURAL, 
RECREATIVO E ESPORTIVO COM 11.300 M², O MAIOR DA REGIÃO.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-inicia-construcao-do-complexo-turistico-de-esporte-e-cultura-urbana
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A Prefeitura de Bragança, por meio da Secretaria 
de Saúde e Divisão de Vigilância Epidemiológica, 
com apoio da Secretaria de Serviços, retoma no 
dia (03/02), a operação “Arrastão de Limpeza”, 
que iniciará nos bairros Planejada (1, 2 e 3), Parque 
dos Estados e Vila Esperança.

Em 2022, a Prefeitura realizou 24 Arrastões, com 
a retirada de 322 caminhões com materiais inser-
víveis ou que sirvam de criadouro para o mosquito 
Aedes aegypti. Além disso, foram registrados 250 
casos positivos, em que 17 eram importados, 232 
autóctones e 01 indeterminado.

ARRASTÕES DE LIMPEZA SERÃO 
RETOMADOS DIA 03 DE FEVEREIRO

A Secretaria de Saúde realiza durante todo o ano 
diversas ações de combate e prevenção ao mos-
quito Aedes aegypti como visitas casa a casa, 
visitas a pontos estratégicos e imóveis especiais, 
bloqueio e controle de criadouros com os agentes 
de endemias, bem como o próprio arrastão de 
limpeza.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/arrastoes-de-limpeza-serao-retomados-dia-03-de-fevereiro 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente, informa que está 
aberta agenda para a castração de cães e gatos. As 
vagas são para o dia 21 de janeiro e o Castramóvel 
atenderá no Ginásio de Esportes Rubens Batazza, 
localizado na R. Antônio Ribeiro, 155, Planejada II.

O cadastro deve ser feito de forma online pelo formu-
lário https://form.jotform.com/230093119391654 
ou acessar o site da Prefeitura (braganca.sp.gov.br) 

e clicar no banner “Castração Gratuita”.

O Castramóvel é uma iniciativa da Prefeitura de Bra-
gança Paulista, por meio da Secretaria do Meio Am-
biente, que visa a castração dos animais e também 
a microchipagem.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/secretaria-de-meio-ambiente-abre-nova-agenda-para-castracao-de-caes-e-gatos 
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FESTIVAL DE VERÃO 2023: 
FILMES INFANTIS MARCAM 

PROGRAMAÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE 
JANEIRO

Sessões gratuitas de cinema acontecem às 
quartas-feiras, às 18h30, no Mini Mis, localizado 
no Lago do Taboão.

Para deixar as férias escolares ainda mais 
divertidas, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, 
preparou uma programação cinematográfica 
que promete animar a noite da criançada.

As sessões de cinema Pontos MIS começam 
nesta quarta-feira (11/01), às 18h30, com o filme 
infantil “Red: Crescer é uma Fera”, de Domee Shi. 

O longa conta a história de Mei Lee, uma garota 
de 13 anos que está vivendo o caos típico da 
adolescência. Além de precisar lidar com a mãe 
superprotetora e as mudanças em seu corpo 
e relacionamentos, Mei tem outro pequeno 
problema, sempre que se emociona demais, ela 
vira um panda-vermelho gigante.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/festival-de-verao-2023-filmes-infantis-marcam-programacao-cinematografica-de-janeiro
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Esporte e qualidade de vida são praticamente sinôni-
mos, por isso a Prefeitura de Bragança Paulista tem 
promovido vários eventos esportivos na cidade, um 
exemplo é o Festival de Verão 2023, que acontecerá 
durante os finais de semana de janeiro e fevereiro, 
no Lago do Taboão e no CILES (Centro Integrado de 
Lazer e Esportes) do Parque dos Estados (Rua Ama-
zonas s/n).

Aos sábados, o Festival de Verão acontecerá a partir 
das 14h, e aos domingos a partir das 9h. O evento é 
realizado pela Secretaria Municipal da Juventude, 
Esportes e Lazer (SEMJEL), em conjunto com a Secre-
taria Municipal de Cultura e Turismo.

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA OS 
TORNEIOS ESPORTIVOS DO FESTIVAL 

DE VERÃO

Durante o Festival de Verão 2023, as quadras serão 
ocupadas com torneios de Streetball, Vôlei de Areia, 
Beach Tênis e Futebol. Os vencedores dos torneios 
receberão medalhas.

Também haverá oficina na Pista de Pump Track do 
Lago do Taboão para auxiliar os atletas, além da eta-
pa do Pump League.

SAIBA MAIS: 

EVENTO ACONTECERÁ DURANTE OS FINAIS DE 
SEMANA DE JANEIRO E FEVEREIRO.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/abertas-inscricoes-para-os-torneios-esportivos-do-festival-de-verao
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Encanto, emoção e esperança de dias melhores 
marcaram o encerramento do “Natal Iluminado de 
Bragança Paulista”. A cerimônia aconteceu no Palá-
cio Santo Agostinho, sede da Prefeitura, na noite da 
última sexta-feira (06/01).

O Papai Noel estacionou seu trenó no município em 10 
de novembro de 2022, quando recebeu as chaves da 
cidade. Após a apresentação emocionante da “Folia 
de Reis”, os integrantes devolveram a chave da cida-
de ao Prefeito.

O encerramento foi feito no Dia de Reis, que faz re-
ferência à visita dos três reis magos para conhecer 
o menino Jesus e que, segundo a tradição, encerra o 
ciclo natalino.

SAIBA MAIS: 

NATAL ILUMINADO DE BRAGANÇA 
PAULISTA É ENCERRADO COM A 

FOLIA DE REIS

https://braganca.sp.gov.br/noticias/natal-iluminado-de-braganca-paulista-e-encerrado-com-a-folia-de-reis
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BRAGANÇA PAULISTA TERÁ NOVO 
VIVEIRO DE MUDAS

Com o objetivo de enriquecer ainda mais o paisa-
gismo da cidade, a Prefeitura de Bragança Pau-
lista, por meio da Secretaria Municipal de Ser-
viços, através da Divisão de Parques e Jardins, 
está construindo um novo viveiro para o cultivo 
de mudas. O espaço fica localizado no terreno 
onde situa-se o ECOA (Espaço de Convivência e 
Aprendizado), no Tanque do Moinho.

No local, serão cultivadas mais de 20 espécies de 
plantas, como por exemplo: Clorofito, Ixoria, Be-
gônia, Mini-rosa, Mini lantana, Sunpatiens, entre 
outras espécies. Também serão cultivadas hor-

taliças para atender as escolas municipais. Além 
disso, o local contará com área de recuperação 
de planta, para posteriormente voltar para as 
praças e jardins.

O Chefe de Divisão de Parques e Jardins destacou 
que o novo viveiro terá capacidade para receber 
cerca de 80 mil mudas.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-tera-novo-viveiro-de-mudas
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