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Nos últimos anos, Bragança Paulista se tornou 
um grande canteiro de obras e diariamente os 
resultados vêm sendo notados. São prédios 
públicos em reforma, praças e parques em 
manutenção, novas unidades de ensino e 
de saúde, sendo todos esses trabalhos para 
benefício e satisfação da população.

No decorrer dos últimos dias, mais uma 
obra relevante e essencial foi finalizada. A 
construção da segunda caixa de retenção de 

sedimentos no Lago do Taboão foi finalizada. 
A empresa responsável pela obra é a Tera 
Incorporadora e Construtora Ltda.

A primeira caixa foi construída em 2019, na 
rotatória São Francisco, também no Lago do 
Taboão. Ambas as caixas foram construídas 
com o intuito de conter resíduos e sedimentos 
oriundos de locais próximos, para que 
não adentrem no lago e causem um novo 
assoreamento.

Encerradas obras de construção da 2ª caixa de 
retenção de sedimentos no Lago do Taboão

A Administração Municipal vem trabalhando 
incessantemente no engajamento de obras de 
manutenção, zeladoria e cuidados necessários 
com os prédios públicos. Pela Saúde mais um 
prédio está com os trabalhos de reforma e 
revitalização concluídos. Desta vez, foram 
encerradas as obras na Estratégia Saúde da 
Família (ESF) Casa de Jesus “Dr. Sérgio Roberto 
Barbosa Lima”, no Jardim do Cedro.

Finalizada reforma da ESF Casa de Jesus

No local foram executados serviços como 
a troca do telhado, manutenção elétrica e 
hidráulica, pintura geral, troca de piso em 
ambientes distintos, aplicação de revestimento 
cerâmico, adequação da edificação às normas 
de acessibilidade, entre outros. Até o momento, 
25 unidades de saúde foram reformadas e 
estão de cara nova. Outras UBS e ESF seguem 
recebendo tais melhorias.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, continua 
aprimorando as ações de combate a proliferação 
do Covid-19. Pensando em reforçar as ações de 
fiscalização que seguem sendo executadas em 
todo município e principalmente na zona rural, 
está sendo disponibilizado à população mais um 
canal para denúncias de festas clandestinas, 
aglomerações e quaisquer atividades que 
venham a reunir um número considerável de 
pessoas num mesmo local.

Prefeitura tem 
Disk Aglomeração 

para população 
fazer denúncias via 

WhatsApp

Agora, além dos telefones 153, da Guarda 
Civil Municipal (GCM) e 190 da Polícia Militar, 
os munícipes poderão adicionar o telefone 
(11) 4603-1880, no WhatsApp e delatar 
irregularidades. As pessoas que contatarem a 
fiscalização pelo aplicativo de mensagens, ainda 
poderão encaminhar a localização, de modo que 
tornará mais rápida e eficaz a ação e chegada 
das equipes nos locais apontados.

FAÇA SUA PARTE, DENUNCIE!

Dados de 
turistas estão 

sendo coletados 
nas barreiras 

sanitárias
Buscando aprimorar as ações que estão 
sendo realizadas para combate à proliferação 
do Coronavírus no município, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, destaca que em todas as 
barreiras sanitárias implantadas nos acessos 
à cidade, estão sendo coletados os dados dos 
motoristas vindos de outras localidades, sejam 
eles visitantes, turistas e até mesmo aqueles 
que estão apenas de passagem. A iniciativa 
tem como objetivo mensurar através das 

informações fornecidas, o destino de cada um e 
criar estatísticas para reforçar as fiscalizações 
que estão em andamento em toda cidade.
Ao todo, o município conta com 4 barreiras 
nos principais acessos à cidade. Através das 
informações coletadas nesses locais, as 
equipes de fiscalização da Vigilância Sanitária 
e os agentes das forças de segurança, poderão 
direcionar de maneira mais eficaz as ações 
realizadas nas operações.
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Fiscalização de combate à propagação do 
Coronavírus percorre diversos logradouros durante 

final de semana

Em continuidade aos trabalhos de fiscalização em 
cumprimento ao Decreto Municipal nº 3.524/2021, 
fiscais da Vigilância Sanitária e agentes das 
forças de segurança do município, percorreram 
diversos pontos da cidade, realizando diligências e 
averiguando denúncias da população.
Conforme balanço da ação conjunta, no último 

Inúmeras obras seguem sendo realizadas em 
Bragança Paulista, dentre elas os trabalhos de 
infraestrutura urbana. Ruas do bairro Chácaras 
Luzia Vicente estão com os serviços em fase de 
conclusão. No momento, a rua Luís Carlos Bonucci 
Filócomo está recebendo a pavimentação asfáltica. 
As ruas Francisco Paulo da Silva, Projetada, 1, 4, 6 e 7 
(trecho) já foram todas pavimentadas. 

As obras contemplam a implantação do sistema 
de drenagem de águas pluviais, bem como guias, 

Obras de infraestrutura urbana no bairro Chácaras 
Luzia Vicente estão em fase de conclusão

sarjetas e bocas de lobo, além da pavimentação 
asfáltica. A empresa Gestor Engenharia Ltda é a 
responsável pela execução das obras no bairro.

  Tais obras são de extrema importância para a 
população local, proporcionando mais qualidade de 
vida e conforto. Nas proximidades do bairro também 
há um trecho do Ribeirão Lavapés, que por sua 
vez não será mais assolado com o assoreamento 
resultante de erosões, oriundas das ruas sem 
pavimentação e infraestrutura.

sábado (27/03), foram realizadas 192 inspeções, 
3 interdições e a interrupção de uma festa 
clandestina com cerca de 30 pessoas no local. 
No domingo (28/03), as equipes percorreram o 
município atendendo às denúncias recebidas, 
totalizando 97 inspeções, uma interdição e 3 
interrupções de festas clandestinas.
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Foi publicado nesta segunda-feira 

(29/03), o Decreto 3.536/2021, que 

dispõe sobre a implementação de 

medida de quarentena em Bragança 

Paulista, acompanhando a Fase 

Emergencial instituída pelo Plano 

São Paulo de Retomada Econômica 

e Enfrentamento do Coronavírus 

(Covid-19), estendendo as medidas 

excepcionais restritivas no município 

até o dia 11 de abril. Além disso, altera 

alguns artigos do Decreto 3.518/2021.

Confi ra as novas medidas

CLIQUE  NO ÍCONE

COM NOVO DECRETO E PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES, 
SUPERMERCADOS PODERÃO FUNCIONAR DAS 

5H ATÉ MEIA NOITE.

A Prefeitura de Bragança Paulista 
está realizando fi scalizações contra 
aglomerações em todo o município, 
principalmente na zona rural. No entanto, no 
último fi nal de semana a Vigilância Sanitária 
(VISA) recebeu mais de 50 denúncias falsas 
de aglomerações em um único período.

  Esse tipo de “trote” atrapalha e inviabiliza 
o trabalho dos fi scais e também da Guarda 
Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar 
que realizam as fi scalizações em ações 
conjuntas.

  A Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Saúde e 
Segurança e Defesa Civil, pede a colaboração 
dos cidadãos para que denunciem as 
aglomerações. Os “trotes” atrapalham as 
demandas das equipes, que são deslocados 
aos lugares desnecessariamente.

  O Código Penal pune quem passar trote 
sobre crime ou contravenção a autoridade 
com detenção de 1 a 6 meses ou multa.

“TROTES” SOBRE AGLOMERAÇÕES ATRAPALHARAM 
FISCALIZAÇÃO CONTRA A COVID-19
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Mantendo o compromisso de ofe-
recer qualificação profissional à 
população, gerando oportunidades 
de emprego e renda, a Prefeitura 
Municipal de Bragança Paulista 
disponibilizou um curso especial de 
Páscoa, através do Programa de 

PREFEITURA DISPONIBILIZA CURSO ESPECIAL DE PÁSCOA

Cerca de 10.800 veículos deixaram de entrar 
em Bragança Paulista no último final de semana 
(dias 27 e 28 de março) em comparação com o 
penúltimo final de semana (20 e 21 de março). 
Os números foram compilados por meio dos 

Bragança registra queda de entrada de mais 
de 10 mil veículos no final de semana

equipamentos OCRs, instalados nas principais 
entradas do município, que contabilizaram os 
números dos dois últimos finais de semana.
Essa diminuição é fruto do trabalho da Prefeitura 
de Bragança Paulista que nos últimos dias tem 
intensificado a divulgação de que os serviços 
estarão fechados durante o “megaferiado” da 
cidade de São Paulo. Não sendo a cidade, neste 
momento, um bom destino aos turistas, tendo 
em vista que a circulação de pessoas e a falta 
de distanciamento social são as principais 
maneiras de disseminação do vírus.

Cursos de Capacitação Online do 
Fundo Social de Solidariedade.

O curso ensinará a preparar ovos 
de chocolate, bombons, trufas, co-
lomba e ovos de colher. O conteúdo 
é gratuito e pessoas de qualquer 
idade podem participar, com o res-
paldo de instrutores e profissionais 
de diversas áreas, proporcionando 
aprendizado, equilíbrio emocional e 
empreendedorismo.

As aulas poderão ser assistidas 
a qualquer momento ou lugar no 
site https://cutt.ly/qx7T7EO. Para 
mais informações entre em conta-
to pelo telefone (11) 4035-0010 ou 
pelo e-mail fundosocial@bragan-
ca.sp.gov.br.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do 
Fundo Social de Solidariedade, continua realizando 
a Campanha “Ação Solidária” para arrecadação de 
alimentos e outros produtos em todo município. 
Realizados em sistema de  drive thru  e  delivery, 
a iniciativa tem como objetivo receber doações 
de alimentos não perecíveis, roupas, calçados, 
produtos de limpeza e higiene pessoal, dentre 
outros.

A arrecadação acontecerá até o dia 03 de maio, 
nos seguintes pontos da cidade: na Praça Nove 
de Julho (Taboão), Parque dos Estados (em frente 
ao Supermercado Mendonça), no Ciles do Jardim 

“AÇÃO SOLIDÁRIA” segue realizando drive 
thru e delivery para arrecadações

Águas Claras, no Centro Cultural Geraldo Pereira 
(Matadouro), no Ginásio Municipal de Esportes Dr 
Lourenço Quilici (Lourenção) e no Fundo Social 
de Solidariedade do Município. No momento da 
entrega, os doadores entregarão os itens sem 
necessitar sair do carro, respeitando os limites de 
distanciamento. 

Aqueles que optarem por doações financeiras 
poderão depositar ao Fundo Social de Solidariedade 
na Conta-Corrente 50515-5, Banco do Brasil – 
Agência 0167-8, CNPJ 46.352.746./0001-65, e 
toda a arrecadação estará disponível no Portal de 
Transparência da Prefeitura de Bragança Paulista.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
de uma ação conjunta entre o Fundo Social de 
Solidariedade e as Secretarias Municipais de Saúde 
e Ação e Desenvolvimento Social, está realizando a 
CAMPANHA “VACINAÇÃO SOLIDÁRIA”. A iniciativa tem 
como objetivo  incentivar a solidariedade em cada 
cidadão, através da doação de alimentos.

A Campanha consiste em  arrecadar alimentos não 
perecíveis, de forma voluntária nas unidades de 
saúde, que estão sendo realizadas as aplicações 

Campanha “VACINAÇÃO SOLIDÁRIA” continua 
arrecadando alimentos para famílias em situação 

de vulnerabilidade do município

das vacinas contra o Coronavírus.  As pessoas 
dos grupos prioritários que estão recebendo os 
imunizantes além de se proteger contra a doença, 
estão colaborando com as doações. 

Até o momento, já foram doados mais de 491 
quilos de alimentos, além de cerca de 40 produtos 
de higiene e limpeza. Posteriormente, as doações 
arrecadadas serão distribuídas para pessoas 
em situação de vulnerabilidade, assistidas pelo 
município.
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O Mercado Municipal da Zona Norte é 
um empreendimento público, muito 
esperado principalmente pela população 
da região. Implantado com o intuito 
de  proporcionar aos produtores familiares 
rurais de Bragança Paulista e região um 
espaço adequado, o Mercado possuirá 
infraestrutura e boa operabilidade para 
a comercialização de seus produtos, 
num local estratégico e adequado para 
atendimento das demandas quanto aos 
produtos oferecidos pelos agricultores.

Por conta da pandemia de Coronavírus, 
diversas obras públicas e privadas, não só 
da cidade, mas de toda região, sofreram 
com o desabastecimento e a alta  de 
preços de insumos básicos como aço, 

Construção do MERCADO MUNICIPAL 
DA ZONA NORTE avança

concreto, entre outros. Diante da situação, 
a empresa Shop Signs Obras e Serviços 
Ltda, responsável pela construção  do 
Mercado da Zona Norte, apresentou 
um novo cronograma para concluí-la 
adequadamente, conforme previsto.

Com o prazo revisto, os trabalhos de 
construção do Mercado seguem avançando. 
Nos últimos dias, as obras no Centro de 
Abastecimento Dr. Paulo Eiti Takazaki 
(Ceasinha)  contaram com  a execução da 
instalação das tubulações hidráulicas e 
elétricas, bem como com a implantação da 
estrutura metálica de pilares e cobertura. 
No local já foram concluídas atividades 
como a fundação, construção em alvenaria 
e emboço.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, está com 
um novo veículo para o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência Veterinária (SAMUVET).

A ambulância destinada ao Suporte Avançado de 
Vida (SAV) é equipada com materiais destinados a 
urgência e emergência, dentre eles Desfi brilador 
Externo Automático (DEA), Monitor Cardíaco, 
Oxímetro, sistema de aspiração e oxigenação que 
são primordiais na estabilização dos parâmetros 
vitais de uma vítima, além de contar com 
equipamentos de imobilização, transporte e entre 
outros. O veículo estava fora de uso e passou 
por todas adaptações necessárias para atender 

exclusivamente aos animais do município.

  O Serviço foi criado para atendimento de animais 
vítimas de trauma ou de doenças clínicas que vivem 
na rua e sem tutor. A Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente ressalta que os animais domiciliados são 
de responsabilidade legal de seus tutores.

O SAMUVET e pode ser acionado no telefone (11) 
94304-1312, que possibilita tanto ligações quanto 
o contato pelo aplicativo de mensagens Whatsapp, 
ofertando mais possibilidades de contato para 
a população com o envio de mensagens, foto ou 
vídeo do animal e sua localização em tempo real – 
otimizando ainda mais o resgate.

Prefeitura adquire nova ambulância 
para o SAMUVET
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS) e Fundo Social de Solidariedade do 
Município (FSSM), distribuiu na última sexta-feira 
(26/03), ovos de páscoa, chocolates e chocotones 
para 59 crianças e adolescentes do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Embora sem atividades presenciais desde o início 
da pandemia do Coronavírus, o SCFV (antigo PETI) 
realiza o acompanhamento aos assistidos de forma 
remota, com atividades encaminhadas em grupos 
de whatsapp, reuniões virtuais, compartilhamento 
de informativos e de vídeos de autoajuda por e-mail 
e encaminhamento de atividades de arte terapia para 
fazer em casa.

Além disso, a Prefeitura Municipal encaminha 
mensalmente às famílias dos 59 assistidas cestas 
básicas, máscaras, álcool em gel, água sanitária e 
informativos sobre prevenção à Covid-19.

Crianças do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS recebem 

ovos de páscoa 

Prefeitura adquire mais 2 respiradores 
para a UPA Vila Davi 

A fi m de prevenir casos de Síndrome de Desconforto 
Respiratório Agudo (SDRA), a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria de Saúde, adquiriu 
mais 2 respiradores para pacientes bragantinos Covid, 
que estão dentro da UPA Vila Davi.

Anteriormente a unidade contava com 4 respiradores, 
passando para 6 agora, para oferecer melhor 
assistência aos munícipes. O investimento total dos 
02 aparelhos foi de R$ 94.866,50 oriundos de recursos 
destinados ao enfrentamento do Novo Coronavírus.

Nos casos graves, a Covid-19 pode provocar pneumonia, 
produzindo um processo infl amatório que atinge os 
pulmões, fazendo com o que os pacientes percam a 
capacidade respiratória e, portanto, necessitando 
de suporte ventilatório. Assim, os respiradores, ou 
ventiladores, são fundamentais para tratar casos 
graves da doença. Normalmente, esses equipamentos 
estão disponíveis apenas em leitos de Unidades de 
Terapia Intensiva – UTI.
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Na tarde da última quarta-feira (31/03), a Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria de Saúde, recebeu o 12º LOTE com doses de vacina contra o 
Coronavírus. Ao todo, chegaram mais 2.870 imunizantes da Coronavac, do Instituto 
Butantan. O lote é destinado para a 2ª dose nos idosos de 75 e 76 anos e 1ª dose para 
idosos de 68 anos.

BRAGANÇA 
PAULISTA 

RECEBE 12º 
LOTE DE VACINA 

CONTRA A 
COVID-19 

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS) e Fundo Social de Solidariedade 
do Município (FSSM), realizou na última sexta-feira 
(26/03), a entrega de ovos de páscoa, bombons e 
chocolates aos idosos assistidos pelo Centro Dia do 
Idoso (CDI).

Desde 2020, com o início da pandemia do 
Coronavírus, o acompanhamento aos idosos é feito 
remotamente, por meio de ligações aos idosos e 
familiares, reuniões virtuais, compartilhamento 
de informativos e vídeos de autoajuda, além de 
atividades de arte terapia. Também, por conta 
das dificuldades da pandemia e para substituir a 

OVOS DE PÁSCOA SÃO DISTRIBUÍDOS AOS 
IDOSOS DO CDI 

alimentação dada na sede, todas as 17 famílias 
assistidas pelo serviço recebem mensalmente 
cestas básicas, máscaras, álcool em gel, água 
sanitária e informativos sobre prevenção à Covid-19.

O CDI tem como foco o desenvolvimento de 
atividades que contribuam para o desenvolvimento 
da autonomia e de sociabilidades, para o 
fortalecimento dos vínculos familiares e para o 
convívio comunitário. As inclusões no CDI são feitas 
através do Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS), que fica na Rua Dr. 
José Hermenegildo Pereira Guimarães, 64, Lavapés 
(telefone 4603-1549)
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Na última quarta-feira (31/03), a Secretaria de 
Estado do Turismo de São Paulo realizou uma 
reunião virtual para “Apresentação de projetos 
e estrutura da Secretaria de Turismo aos 
Gestores Municipais e Regionais”. É um Plano 
de Retomada da Economia por meio do Turismo, 
denominado Plano 20-30. A reunião foi pautada 
na Gestão do Turismo no contexto da pandemia 
e pós pandemia da Covid-19.
O Vice-Prefeito Amauri Sodré e a Secretária 
Municipal de Cultura e Turismo Vanessa 

Governo do 
Estado apresenta 

aos municípios 
Plano de Turismo 

Nogueira acompanharam a apresentação.
O Plano de Turismo 20-30 visa estabelecer 
diretrizes, objetivos, metas e mecanismos de 
controle que sejam capazes de transformar 
o Estado de São Paulo em nova referência 
nacional e internacional para o turismo. O 
Plano combina as principais vocações do 
Estado, que, articuladas com o mercado, 
estabelecem condições políticas, econômicas 
e institucionais para que São Paulo seja 
protagonista no turismo do futuro.

Diversos artistas bragantinos integram 
a programação semanal dos projetos 
culturais contemplados através da Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc – Lei Federal 
nº 14.017/2020.

De 07 a 11 de abril, os munícipes poderão 
prestigiar os seguintes projetos: “LiterAto”, 
“Oficinas de regulagem de instrumentos 
musicais”, “Quase Específica”, “Projeto D 
- Corpo de Não Baile”, “Procura-se Saci” e 
“Lanfordilegium”.

As atividades de dança, fotografia, 
literatura, artes cênicas e música são 
gratuitas e estarão disponíveis nas mídias 
sociais dos artistas. A iniciativa é uma forma 
de incentivar o consumo de arte e cultura e 
valorizar a produção dos artistas locais.

Mais informações: https://www.braganca.
sp.gov.br/noticias/atividades-culturais-
on-line-agitam-a-primeira-semana-do-
mes-de-abril-

Atividades culturais online agitam a 
primeira semana do mês de abril 
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Há mais de um ano o mundo convive com 
a pandemia de Coronavírus (Covid-19). Em 
Bragança Paulista, o cenário não é diferente e, 
mesmo diante da perplexidade do problema, 
a Prefeitura não tem medido esforços para o 
enfrentamento da pandemia.

Nesse período, Bragança Paulista ampliou 
o número de leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e de Clínica Médica (enfermaria), 
tanto para atender exclusivamente 
bragantinos, como para atender pacientes de 
municípios da região.

Em abril de 2020, foram instalados os 10 
primeiros leitos exclusivos de UTI Covid; em 
junho esse número cresceu para 26; em agosto 
para 33 leitos; e em setembro o município 
instalou 40 leitos de UTI Covid. Com a queda 
no número de pessoas internadas, em outubro 
houve redução no número de leitos passando 
para 30; e em dezembro para 23 leitos.

A partir de janeiro de 2021, os casos voltaram 
a crescer, então o município passou a contar 
com 27 leitos de UTI Covid; em fevereiro com 

BRAGANÇA PAULISTA AMPLIA QUANTIDADE 
DE LEITOS DURANTE A PANDEMIA

31 leitos. No mês de março passou a contar 
47 leitos, sendo 16 (HUSF), 23 (Santa Casa de 
Bragança), 07 (Santa Casa de Socorro) e 01 
(Hospital Bragantino).

É importante ressaltar que esses leitos são 
regionais, ou seja, atendem Bragança Paulista 
e mais 10 municípios da região.

ENFERMARIA

Desde o início da pandemia, Bragança Paulista 
conta com os leitos de enfermaria instalados 
no Hospital de Campanha (30 leitos), na Santa 
Casa de Bragança. No decorrer do ano, com o 
aumento de casos Covid, foram contratados 
leitos no Hospital Bragantino. Atualmente o 
município conta com 31 leitos regionais, sendo 
30 na Santa Casa de Bragança e 1 no Hospital 
Bragantino.

Além disso, para a população bragantina, foram 
instalados 20 novos leitos de enfermaria na 
UPA da Vila Davi neste mês de março, quando 
a unidade passou a atender exclusivamente 
pacientes com síndromes gripais.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social 
(SEMADS), divulga o balanço do Programa 
Vivaleite – Estado e Município no mês de março.

 Programa Vivaleite – Mais de 20 mil litros 
foram entregues em março

Além das cotas do Estado, existe a 
complementação do município, em que as 
famílias recebem 7 litros de leite por semana. 
Em março, foram entregues 20.520 litros 
de leite no total. Atualmente, estão sendo 
atendidas 684 crianças, de 6 meses a 5 anos 
e 11 meses.

No município, a entrega ocorre via unidades de 
saúde, três vezes por semana. Para receber 
esse benefício a família deve ser cadastrada no 
Cadastro Único e a seleção é feita pelo Governo 
do Estado, de acordo com critérios do Programa 
Estadual. O atendimento do Setor do Cadastro 
Único é realizado na Travessa Silva Pinto, 180 – 
Vila Mota e o telefone é o (11) 2473-7626. 

O cantor Zé Alexanddre, um dos oito fi nalistas 
do reality “The Voice +”, competição musical 
exclusiva para talentos a partir de 60 anos, 
foi um dos grandes vencedores da segunda 
edição do Festival Nacional de MPB de Bragança 
Paulista, evento promovido pela Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo.

Na ocasião, o cantor natural do Rio de Janeiro, 
conquistou os jurados e a plateia com a sua 
voz imponente e o seu talento inigualável com 
a música autoral “Água de Beber”, ocupando o 
quarto lugar na disputa.

No programa exibido pela Rede Globo, Zé 

Finalista do “THE VOICE +” participou da 2ª 
edição do FESTIVAL NACIONAL DE MPB DE 

BRAGANÇA PAULISTA

Alexanddre, que integra o Time Claudia Leitte, 
conquistou a vaga com a interpretação de 
“That’s What Friends Are For!”. A Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo (SMCT), parabeniza o cantor 
pela conquista.

Em razão da pandemia da COVID-19, a terceira 
edição do festival, prevista para acontecer em 
2020, foi cancelada. A Secretaria de Cultura e 
Turismo informa que pretende realizar o evento 
em novembro deste ano seguindo todos os 
protocolos sanitários e o Plano São Paulo de 
Retomada Econômica e Enfrentamento do 
Coronavírus vigente.
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