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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secre-
taria Municipal de Educação, realizou na manhã desta 
segunda-feira (11/04) a entrega da implantação de 
berçário na Escola Municipal Rural (EMR) Therezinha 
de Lima Bellotto, no bairro Mãe dos Homens. Com a 
ampliação, a unidade escolar pode atender até 220 
crianças de 4 meses a 10 anos.
A unidade de ensino é a primeira escola da zona ru-
ral a realizar o atendimento de creche no município. 
Ao todo, o prédio passou a contar com uma área de 
394,25 m², distribuídos em fraldário, lactário, banhei-
ros, berçário, depósito, novas salas dos professores, 
direção, coordenação e secretaria. Além disso, a es-

MÃE DOS HOMENS RECEBE A 1ª CRECHE 
MUNICIPAL RURAL DO MUNICÍPIO

cola conta com 15 câmaras de segurança.
A escola atendia as crianças de 4 anos até 10 anos 
(Infantil IV até o 5° ano) e agora passou a atender 
também crianças de creche, de 4 meses a 3 anos. 
Assim, o Bairro Mãe dos Homens e região terá à dis-
posição toda a Educação Infantil: Berçário, Infantil I, 
Infantil II, Infantil III, Infantil IV e Infantil V e também o 
Ensino Fundamental do 1° até o 5° ano.

SAIBA MAIS: 

COM A AMPLIAÇÃO, A UNIDADE ESCOLAR PODE ATENDER ATÉ 
220 CRIANÇAS DE 4 MESES A 10 ANOS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mae-dos-homens-recebe-a-1-creche-municipal-rural-do-municipio 
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O acesso à Estrada Municipal José Vaccari Cidadão 
Prestante recebeu seis novos postes com lâmpadas 
de LED, que darão mais segurança aos moradores. As 
luminárias foram acesas nesta quarta-feira (13/04). 
 
A instalação foi realizada pela equipe da Secretaria 
de Serviços da Prefeitura de Bragança Paulista, 
com alguns serviços executados pela concessio-
nária Energisa (extensão de 135 metros da rede). 
 
Além das lâmpadas na estrada, também re-
cebeu iluminação o ponto de ônibus que fica à 
beira da Rodovia Padre Aldo Bolini, na entrada 
da estrada. Todos que dependem dos ônibus à 
noite agora terão mais segurança no embar-

E ACESSO À ESTRADA MUNICIPAL 
JOSÉ VACCARI, NO SERRINHA, RECEBE 

ILUMINAÇÃO EM LED

que e desembarque, com o local bem iluminado. 
 
No momento, as equipes estão trabalhan-
do também para a expansão da iluminação 
pública na Estrada do Lixão e também na 
Rua Dr. José Garcia Sanches, no Vista Alegre. 
 
A Prefeitura está investindo pesado na expansão 
da rede de iluminação pública, garantindo mais se-
gurança para a população e atendendo aos anseios 
dos moradores. Está ocorrendo a instalação de novas 
lâmpadas de LED, que são mais eficientes e propor-
cionam maior iluminação, colaborando com um am-
biente mais seguro.

LÂMPADAS FORAM ACESAS NESTA QUARTA-FEIRA (13/04)
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PROGRAMA EMERGENCIAL DE 
AUXÍLIO-DESEMPREGO ATENDE 726 
BRAGANTINOS COM BOLSA-AUXÍLIO

Mais empregos para os bragantinos. Essa é 
uma das prioridades da Administração Jesus 
Chedid e Amauri Sodré e para auxiliar aqueles 
que estão em busca de uma oportunidade de 
trabalho, foi criado há 1 ano, em 15 abril de 2021, 
o Programa Emergencial de Auxílio-Desempre-
go e Qualificação Profissional (Lei Municipal nº 
4.781).

Atualmente 726 bragantinos são assistidos 
pelo programa, cujo objetivo é atender a ne-
cessidade temporária de ocupação, qualifica-
ção profissional e de renda para trabalhadoras 

e trabalhadores desempregados, residentes em 
Bragança Paulista.

Foram lançados dois editais de seleção. No pri-
meiro (fase I) foram selecionadas 453 pessoas e 
no segundo (fase II), 273 pessoas. Os trabalhos 
realizados são distribuídos nas diversas Secre-
tarias Municipais.

SAIBA MAIS: 

AÇÃO CONTRIBUI AINDA COM A OPORTUNIDADE DE 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/programa-emergencial-de-auxilio-desemprego-atende-726-bragantinos-com-bolsa-auxilio 
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A Escola Municipal Padre Donato Vaglio recebeu 
nesta terça-feira (12/04) o Festival de Iniciação Es-
portiva. O evento contou com cerimônia de abertura, 
onde teve a execução do hino Nacional, o hino de 
Bragança Paulista, e a presença do Secretário Mu-
nicipal de Educação, Prof. Adilson Moreira Condesso, 
da diretora da unidade escolar, Rosângela Monteiro, 
de funcionários da educação, de representantes da 
empresa Sukata e do Instituto Valore.

Cerca de 340 alunos dos 1º, 2º, 3º e 5º anos partici-
param de aulas de vôlei, basquete, ginástica artís-
tica, atletismo e trampolim acrobático. As turmas 

formadas pelos estudantes mudavam de atividades 
de forma rotativa e todos tiveram a oportunidade de 
vivenciar as cinco modalidades.

As atividades aconteceram através da Lei de Incen-
tivo ao Esporte, do Governo Federal, com o patrocínio 
da empresa Sakata e realização do Instituto Valore, 
com o apoio da Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Educação.

SAIBA MAIS:

ESCOLA MUNICIPAL PADRE DONATO 
VAGLIO RECEBE FESTIVAL DE 

INICIAÇÃO ESPORTIVA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/escola-municipal-padre-donato-vaglio-recebe-festival-de-iniciacao-esportiva-


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA6

As equipes esportivas da Secretaria Municipal da 
Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL) seguem 
se preparando para o principal evento esportivo 
destinado a atletas da terceira idade. Os Jogos 
da Melhor Idade do Estado de São Paulo (JOMI) 
acontecem dos dias 20 a 24 de abril, na cidade 
de Casa Branca-SP.

A equipe de natação vem treinando constante-
mente para obter bons resultados na compe-
tição. Os treinos estão a cargo do Prof. Marcos 
Cesar de Lima e acontecem na Piscina Municipal 
Maria Astrid Dubard, no bairro Júlio Mesquita. 

Bragança Paulista será representada por 15 
atletas (8 femininos e 7 masculinos) na natação. 
Ao todo, englobando todas as modalidades, o 

ATLETAS DA NATAÇÃO DE BRAGANÇA 
PAULISTA SE PREPARAM PARA OS 

JOGOS DA MELHOR IDADE DO ESTADO 
DE SÃO PAULO (JOMI)

BRAGANÇA PAULISTA SERÁ REPRESENTADA POR 15 
ATLETAS (8 FEMININOS E 7 MASCULINOS) NA NATAÇÃO

município levará uma delegação com aproxima-
damente 80 atletas para a competição.

Treinos de natação para a melhor idade

Pessoas maiores de 60 anos que já sabem nadar 
e queiram fazer parte da equipe de natação de 
Bragança Paulista, podem comparecer à Piscina 
Municipal Maria Astrid Dubard, no bairro Júlio 
Mesquita, de quarta e sexta-feira das 8h às 11h 
e procurar o Prof. Marquinho. 

O atleta passará por uma avaliação técnica para 
posterior início. Para mais informações, a popu-
lação pode entrar em contato com a SEMJEL pelo 
telefone (11) 4033-6667.
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1ª COPA DE JIU-JITSU ATRAI GRANDE 
PÚBLICO AO LOURENÇÃO 

A retomada esportiva em Bragança Paulista tem 
agradado e despertado o interesse de grande parte 
da população. No último domingo (10/04), foi realiza-
da a 1ª Copa Bragança de Jiu Jitsu, no Ginásio Muni-
cipal de Esportes Dr. Lourenço Quilici (Lourenção). O 
evento além de ser uma novidade na cidade, atraiu 
mais de 400 competidores de toda região. Partici-
param da competição, atletas de variadas idades 
e graduações. Destaque especial para a categoria 
infantil, que contou com um número expressivo de 
participantes e lutas, demonstrando muita persona-
lidade e espírito esportivo.

As lutas foram decididas por finalização, ou seja, 
cada atleta teve de “finalizar” seu oponente para 
garantir a vitória. A iniciativa também serviu como 
uma grande celebração da retomada dos eventos e 
atividades esportivas no município, após um longo 

período de paralisação devido a pandemia de Coro-
navírus (Covid-19).

A competição foi transmitida ao vivo nas redes so-
ciais da Prefeitura. A Copa Bragança de Jiu-jitsu con-
tou com a presença da Guarda Civil Municipal (GCM) 
e o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, que dis-
ponibilizou uma equipe e ambulância durante todo o 
evento. A Copa Bragança de Jiu-jitsu também contou 
com o apoio de profissionais e estudantes da Nova 
Biotec, que ficaram à disposição a todo momento.

A Copa Bragança de Jiu-jitsu passa a integrar o ca-
lendário anual de eventos da Secretaria de Esportes. 
O incentivo ao esporte e a competição saudável se 
tornou uma prática fundamental para a Prefeitura de 
Bragança Paulista, que segue apoiando e promoven-
do eventos e competições esportivas no município.
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As equipes esportivas da Secretaria Municipal 
da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL) estão 
se preparando para o principal evento esportivo 
destinado a atletas da terceira idade, os Jogos 
da Melhor Idade do Estado de São Paulo (JOMI), 
que acontece de 20 a 24 de abril, na cidade de 
Casa Branca-SP.

A equipe de tênis vem treinando constantemen-
te para obter bons resultados na competição, os 
treinos estão sendo coordenados pela Profes-
sora Salete Aparecida de Campos, e acontecem 

EQUIPE DE TÊNIS DA SECRETARIA DA 
JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER SE PREPARA 

PARA OS JOGOS DA MELHOR IDADE

nas quadras de saibro, cedidas gratuitamente 
pelo Clube de Regatas Bandeirantes.

A cidade de Bragança Paulista será represen-
tada no tênis por 6 atletas: Mamiko Yamashita 
Barletta, Silvia Lúcia Miranda Melo Bizzetto, Te-
resinha Ricardo de Oliveira Moraes, Wilson Carlos 
Bizzetto, José Benedito Gomes e Murilo Carneiro 
de Camargo.

Ao todo, o município levará para o JOMI uma de-
legação com aproximadamente 80 atletas em 
diversas modalidades esportivas.



INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 9

PREFEITURA DE BRAGANÇA 
PAULISTA E SEBRAE DEBATEM 

IMPLANTAÇÃO DE TRÊS 
CURSOS NO MÊS DE MAIO

Na última semana foi realizada uma 
importante reunião entre a Prefeitura e 
a equipe do SEBRAE/PFLIP - Programa 
de Fortalecimento Local em Inclusão 
Produtiva, para implantação de cursos 
em Bragança Paulista. Participaram da 
reunião Sandra Teixeira, Secretária de 
Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS); 
o professor Luís Tavares, do Programa de 
Fortalecimento do SEBRAE do curso de 
Inclusão Produtiva; e Nando Fagundes, como 
articulador de comunidade da SEMADS.-

O Sebrae, em parceria com a SEMADS, vem 
agregando valores com cursos especiais 
para o mês de maio. Além do Inclusão 
Produtiva, que terá 32 horas e realização 

na EBRAFA, serão oferecidos dois cursos 
para mulheres que queiram aprender a 
empreender e se empoderar no mercado de 
trabalho. Os cursos oferecidos serão: “Elas 
Realizam” (20 horas) e “Mil Mulheres” (32 
horas).

Com isso a Prefeitura de Bragança Paulista 
abrirá possibilidades para mulheres 
que queiram conhecer o mundo do 
empreendedorismo, da Inclusão Produtiva e 
da valorização do seu talento.

SAIBA MAIS: 

Todos são gratuitos e dois deles voltados às mulheres

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-e-sebrae-debatem-implantacao-de-tres-cursos-no-mes-de-maio 
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FUNDO SOCIAL REALIZA 
“INTERVENÇÃO ARTÍSTICA 

URBANA” NA PRAÇA DA POESIA

A Intervenção Urbana é o termo utilizado 
para designar os movimentos artísticos 
relacionados às intervenções visuais 
realizadas em espaços públicos, 
com manifestações organizadas por artistas 
ou um grupo de artistas com o propósito de 
transmitir mensagens, sendo um tipo de 
arte que tem o objetivo de questionar e 
transformar a vida cotidiana.

Com esse objetivo, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio do Fundo Social de 
Solidariedade do Município (FSSM) e a 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 
está realizando na Praça da Poesia Poeta 
Oswaldo de Camargo, onde está localizado 
o Terminal Urbano Turístico Manoel José 

Rodrigues, o projeto “Intervenção Artística 
Urbana”, com a exposição de trabalhos 
realizados em crochês por alunas do curso 
oferecido gratuitamente pelo município 
com a professora de artesanato em crochê, 
Luciana Freire Barboza.

Na Praça, os munícipes e visitantes poderão 
apreciar diversos trabalhos feitos em 
crochês, agregados em uma rede de nylon 
conhecido como bombardeio de fios “Yarn 
bombing”.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/fundo-social-realiza-intervencao-artistica-urbana-na-praca-da-poesia 
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FREQUENTADORES E 
FUNCIONÁRIOS DO CENTRO 
DIA DO IDOSO RECEBERAM 

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

A equipe da Divisão de Vigilância 
Epidemiológica, vinculada à Secretaria de 
Saúde, esteve no Centro Dia do Idoso, na 
Avenida Eusébio Savaio, para vacinação de 
idosos e funcionários da Secretaria de Ação 
e Desenvolvimento Social que trabalham no 

local. Foram vacinadas 16 pessoas.
A campanha de vacinação contra a influenza 
é realizada anualmente, normalmente a 
partir do mês de maio. Este ano houve a 
antecipação devido à nova cepa da gripe 
H3N2.

Campanha acontece em todo o município
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ESPETÁCULO DE DANÇA “A ARTE SALVA” 
SERÁ ATRAÇÃO DESTE SÁBADO NO 

TEATRO CARLOS GOMES

A Cia Magic Street Dance realiza um grande 
espetáculo de dança neste sábado (16/04) em 
Bragança Paulista. A apresentação “A arte salva” 
é gratuita e será realizada no Teatro Carlos Gomes, 
às 20h.

Os ingressos serão distribuídos no dia da 
apresentação a partir das 19h, na bilheteria do 
Centro Cultural Teatro Carlos Gomes. O show 
também será transmitido na página oficial da 
Prefeitura de Bragança Paulista.

O espetáculo criado por Binho Lima e Giuliana 
Rocha narra o dia a dia caótico das pessoas que 

deixam de lado sua criança interior e alegria que 
a arte proporciona devido as cobranças sociais e 
individuais.

O uso de máscaras de proteção facial em 
ambientes fechados não é obrigatório, exceto em 
locais destinados à prestação de serviços de saúde 
e em meios de transporte coletivo de passageiros, 
bem como nas áreas de embarque e desembarque. 

SAIBA MAIS: 

Apresentação provoca uma reflexão acerca do 
estilo de vida atual da sociedade

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/espetaculo-de-danca-a-arte-salva-sera-atracao-deste-sabado-no-teatro-carlos-gomes 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, lançou na 
última sexta-feira (08/04), o Projeto Palavra 
Cantada na Escola, que atenderá alunos do in-
fantil II, III, IV e V da rede municipal.

O Projeto é um programa de ensino de música 
para crianças, que tem por objetivo contribuir 
para a construção de um trabalho de educação 
musical nas unidades escolares. Serão distribu-
ídos 6.590 kits para alunos e professores, con-
tendo livros, CDs e DVDs, com um investimento 
de R$ 1.300.000,00.

PREFEITURA LANÇA PROJETO 
PALAVRA CANTADA PARA ALUNOS 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE 

MUNICIPAL

Durante o lançamento, os diretores, coorde-
nadores e professores de educação infantil 
participaram da aula inaugural do projeto. 
A condução da aula foi feita pela formadora 
do Palavra Cantada, Renata Siero Fernandes, 
com o intuito de orientar os gestores sobre as 
etapas de formação do projeto.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-lanca-projeto-palavra-cantada-para-alunos-da-educacao-infantil-da-rede-municipal
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