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Na última sexta-feira (06/05), foi dada a largada à 
55ª Expoagro e 28ª Festa do Peão de Boiadeiro de 
Bragança Paulista. Aclamado por ser uma das maio-
res festividades da região, o evento retornou após 
longo período de paralisação por conta da pandemia 
de Coronavírus (Covid-19).
Neste primeiro final de semana de festa, milhares 
de pessoas estiveram no Parque de Exposições Dr. 
Fernando Costa (Posto de Monta) para acompanhar 
as diversas atrações musicais, exposições agro-
pecuárias, competições de rodeio, dentre outras 
atividades.

PRIMEIRA SEMANA DE EXPOAGRO E FESTA DO PEÃO 
DE BOIADEIRO AGITAM MILHARES DE PESSOAS EM 

BRAGANÇA PAULISTA
DE SEXTA-FEIRA A DOMINGO, 6 ATRAÇÕES SUBIRAM 

AO PALCO PRINCIPAL

No primeiro dia, quem esteve presente no evento, 
pôde curtir o melhor do sertanejo com os artistas 
Gustavo Mioto e Maiara e Maraisa. Já no sábado 
(07/05), o público se aqueceu na fria noite de Bra-
gança Paulista saindo do chão ao som de Wesley Sa-
fadão e Dennis Dj. E para finalizar a primeira semana 
de evento, no domingo (08/05), o grupo Pixote trou-
xe o melhor do pagode para milhares de pessoas que 
compareceram ao Posto de Monta.
SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/primeira-semana-de-expoagro-e-festa-do-peao-de-boiadeiro-agitam-milhares-de-pessoas-em-braganca-paulista
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PREFEITURA VAI CREDITAR R$ 
700,00 NA CONTA DE CADA SERVIDOR 

MUNICIPAL EM 20/05

A Prefeitura de Bragança Paulista vai depositar 
R$ 700,00 na conta bancária de cada servidor 
municipal no dia 20 de maio, referentes ao vale-
-alimentação. Em vez de ter os créditos no cartão 
magnético, os funcionários públicos terão o bene-
fício creditado em conta bancária, sem prejuízos 
no benefício. Ao contrário, houve reajuste em 
34% em relação ao que era creditado. 

O contrato com a empresa Sindplus, responsável 
pelo cartão do vale-alimentação, será rescindi-
do. A empresa foi notificada sobre a rescisão do 
contrato e aplicação de penalidade. A notificação 
foi publicada na Imprensa Oficial do município 
no 1.302, de terça-feira (10/05). Na mesma edi-
ção foi publicado o novo Pregão Presencial n. 
107/2022, para a contratação de nova empresa 

para administração do sistema de cartão alimen-
tação magnético. A licitação está marcada para o 
dia 26 de maio, às 9h30, no Paço Municipal.

 O vale-alimentação de R$ 700,00 faz parte dos 
reajustes previstos na Lei Complementar no 
930/21, que concede aumento salarial de 21% 
aos funcionários públicos municipais a partir do 
pagamento a ser creditado no dia 31 de maio. 
Além da adequação salarial, os servidores terão 
aumento de 34% no vale-alimentação, que passa-
rá a R$ 700,00, bonificações das festividades da 
Páscoa, do Dia do Funcionário Público Municipal e 
do Natal, e direito a três faltas abonadas. Esse é o 
maior reajuste salarial aos funcionários públicos 
nos últimos anos.

VALOR REPRESENTA AUMENTO CONCEDIDO PELA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO VALE-ALIMENTAÇÃO
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PEÇA TEATRAL ENSINA 
DE FORMA LÚDICA E 
DIVERTIDA ALUNOS 

DO ENSINO INFANTIL A 
COMBATER O BULLYING

Com o objetivo de conscientizar os alunos sobre a 
importância do respeito ao próximo, a Escola Muni-
cipal Profª Maria Elisa Q. Câmara recebeu na última 
quinta-feira (05/05), uma peça teatral de combate 
ao bullying.

Realizada pelo ator, Marco Antônio Marianno, os estu-
dantes do Infantil IV e V, puderam aprender de forma 
lúdica e divertida que todos são iguais e merecem 
respeito na sociedade.

O espetáculo tem como personagens Bob e Oreo. “O 
Oreo vem de um planeta que é chamado “diferença” 
e traz a ideia de que ser diferente é legal. Já o Bob se 
queixa por ser diferente e usar óculos. Então, os dois 
personagens acabam se ajudando e isso contribui 

para os alunos se aceitarem como são”, disse o ator, 
Marco Antônio Marianno.

A iniciativa da Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Educação, faz par-
te de um projeto que teve início em janeiro de 2022, 
focado no combate ao bullying em toda a rede muni-
cipal de ensino. O programa já foi aplicado em 2019 
e retorna neste ano letivo de 2022, com duração de 
24 meses.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/peca-teatral-ensina-de-forma-ludica-e-divertida-alunos-do-ensino-infantil-a-combater-o-bullying 
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MAIS DE 5 MIL CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO VISITARAM O RECINTO DA 55ª 

EXPOAGRO E 28ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO 
DE BRAGANÇA PAULISTA

Sorrisos, alegrias e muita diversão marcaram a visita 
dos estudantes
Entre os dias 10/05 e 12/05, mais de 5 mil crianças 
da Rede Municipal de Educação visitaram o recinto 
da 55ª Expoagro e 28ª Festa do Peão de Boiadeiro de 
Bragança Paulista, localizado no Parque de Exposi-
ções Dr. Fernando Costa (Posto de Monta).
Os alunos dos 3º, 4º e 5º anos, puderam se divertir 
nos brinquedos do Parque de Diversões e prestigia-
rem a exposição agropecuária, onde ficam expostas 
ovelhas, cabritos e bois da raça Nelore Pintado, Gu-
zerá e Gir, todos adestrados e mansos para contato 
com o público.
Prezando pela segurança e bem-estar de todos, 

apenas alunos dos 3º, 4º e 5º anos foram levados ao 
Parque, considerando a faixa etária das crianças e os 
brinquedos disponíveis.
A visita foi supervisionada por diretores, professo-
res, coordenadores, funcionários das escolas e da 
equipe da Secretaria Municipal de Educação. Durante 
o passeio não houve nenhum incidente e, sorrisos, 
alegrias e muita diversão marcaram a visita dos 
estudantes.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-5-mil-criancas-da-rede-municipal-de-educacao-visitaram-o-recinto-da-55-expoagro-e-28-festa-do-peao-de-boiadeiro-de-braganca-paulista 
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MAIO AMARELO - PREFEITURA DE 
BRAGANÇA PAULISTA REALIZA CAMPANHA 

DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO

“Juntos Salvamos Vidas!”. Este é o tema da campanha 
2022 do Maio Amarelo, movimento que nasceu em 
2014 e tem por objetivo promover o debate sobre a 
segurança no trânsito. Durante o mês, a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, vai realizar uma série de ações 
educativas, voltadas à população, às empresas e aos 
alunos da Rede Municipal de Ensino.

A marca que simboliza o movimento, o laço na cor 
amarela, significa atenção na linguagem do trânsito 
e a intenção é mostrar q     ue a maioria dos acidentes 
pode ser evitada e que deve haver a reflexão sobre 

SERÃO REALIZADAS AÇÕES EDUCATIVAS E PALESTRAS

as causas, que muitas vezes são por desrespeito 
às normas, como ultrapassar sinal vermelho, alta 
velocidade, distração por uso de aparelho celular 
enquanto dirige etc..

Ao adotar uma postura adequada, cada cidadão 
preservará a própria vida e a dos demais cidadãos.

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/maio-amarelo-prefeitura-de-braganca-paulista-realiza-campanha-de-conscientizacao-no-transito 
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Bragança Paulista recebe mais um reforço às ações 
que vêm sendo realizadas pelas forças de segurança. 
Com o retorno da Atividade Delegada anunciado re-
centemente, na última terça-feira (10/05), a Guarda 
Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar (PM), através 
do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), realizaram 
uma operação na Avenida Alziro de Oliveira, na altura 
dos bairros Santa Lúcia e Chácaras Luzia Vicente.

Durante a ação, as equipes realizaram o estreitamen-
to da via para abordagem e averiguação de veículos. 
Na oportunidade, 53 pessoas foram pesquisadas, 10 
autuações, 46 motocicletas averiguadas, sendo que 
5 foram apreendidas por irregularidades. PM’s desig-

nados a Atividade Delegada participaram da opera-
ção dando reforço ao efetivo deslocado ao local.

Com a retomada da Atividade Delegada, ações des-
te cunho ganham reforço e são intensificadas em 
todo município, consequentemente aumentando a 
sensação de segurança à população, como preza a 
Administração Municipal.

No decorrer dos próximos dias, esta e outras ações 
similares deverão ser realizadas no município, com 
o intuito de coibir a criminalidade e a violência. É 
importante destacar, que forças de segurança con-
tinuarão empenhadas em promover operações em 
toda cidade.

COM RETORNO DA ATIVIDADE DELEGADA 
OPERAÇÃO GGI GANHA REFORÇO

PM’S DESIGNADOS A ATIVIDADE DELEGADA PARTICIPARAM DE OPERAÇÃO 
REALIZADA NA AVENIDA ALZIRO DE OLIVEIRA
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SELETIVA DE ATLETISMO DO PROJETO 
SOCIAL “BRAGANÇA FUTURO OLÍMPICO” 

ATRAI NOVOS TALENTOS PARA A PISTA DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL

Na tarde de sábado (07/05), aconteceu na pista 
de atletismo do Complexo Esportivo “Rivelino de 
Oliveira Dorta” a seletiva de atletismo do projeto 
social “Bragança Futuro Olímpico”, apadrinhado 
pelo atleta campeão de arremesso de peso Dar-
lan Romani. O Projeto faz parte de uma parceria 
que vem sendo implantada entre a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria da 
Juventude, Esportes e Lazer e a ABRA – Associa-
ção Bragantina de Atletismo, que é presidida por 
Sara Romani.

O projeto tem o intuito de ensinar atletismo a 
crianças e adolescentes de Bragança Paulista. 
Além de fornecer atividade de iniciação ao es-
porte, o programa possibilitará acompanhamen-
to psicológico e social do jovem, ajudando com a 
diminuição da exposição aos riscos sociais.

Participaram da seletiva 26 jovens entre 11 e 
16 anos, que realizaram aquecimento, alonga-
mento, testes de velocidade, testes de força e 
técnica (dardo/peso) e teste de saltos (distân-
cia). Os futuros atletas puderam mostrar suas 
habilidades, além de contar com um bate-papo 
com Darlan Romani, campeão mundial indoor 

de arremesso de peso. A orientação foi dos 
técnicos Rodrigo Dário, Mauricio Dubard e 
Marcia Astrid.

SAIBA MAIS: 

O ATLETA DARLAN ROMANI 
PASSOU ORIENTAÇÕES AOS JOVENS 
PARTICIPANTES

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/seletiva-de-atletismo-do-projeto-social-braganca-futuro-olimpico-atrai-novos-talentos-para-a-pista-do-estadio-municipal-
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SECRETARIA REALIZA AQUISIÇÃO 
DE 2 MICRO-ÔNIBUS PARA 

TRANSPORTE DE PACIENTES

Em continuidade aos investimentos em 
prol da população, a Prefeitura de Bra-
gança Paulista, por meio da Secretaria de 
Saúde, realizou a aquisição de 2 novos mi-
cro-ônibus para transporte de pacientes 
que necessitam fazer consultas e exa-
mes fora do município, como as cidades 
de Jundiaí, Campinas, São Paulo, dentre 
outros.

Os automóveis são da marca Marcopolo 

Volare, com capacidade para 26 lugares, 
com elevador de acesso para o transporte 
de passageiros cadeirante ou mobilidade 
reduzida. Além disso, possuem ar-condi-
cionado com reservatório, cortinas, siste-
ma de DVD, entre outros.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/secretaria-realiza-aquisicao-de-2-micro-onibus-para-transporte-de-pacientes 
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“CASTRAMÓVEL” ATENDEU 
276 CÃES E GATOS NO LAGO 

DO TABOÃO

O “Castramóvel” esteve nos dias 7 e 8 de maio 
no Lago do Taboão para realizar a castração e 
microchipagem gratuita de cães e gatos. Houve 
145 atendimentos no sábado e 131 atendimentos 
no domingo, totalizando 276 animais atendidos.

A ação da Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria do Meio Ambiente, é voltada 
para animais agendados. Os tutores que ainda 
não agendaram a castração podem fazê-lo pelo 
link https://bit.ly/35Q2Ksg e aguardar ações 
futuras.

O Castramóvel é um ônibus equipado com um 
centro cirúrgico, que realiza os procedimentos 

de esterilização de forma itinerante e gratuita 
pela cidade. A esterilização animal é uma das 
principais iniciativas em prática no município, 
pois ela não serve apenas para controle de 
natalidade. Com a castração, animais como os 
felinos ficam mais caseiros, dessa maneira, a 
chance de serem atropelados, envenenados 
ou passarem por maus tratos na rua diminui 
significativamente.

SAIBA MAIS: 

A PRÓXIMA CAMPANHA SERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE 
MAIO NO PLANEJADA II

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/castramovel-atendeu-276-caes-e-gatos-no-lago-do-taboao 
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A Prefeitura de Bragança Paulista publicou no último 
dia 05/05, na edição nº 1.299 da Imprensa Oficial do 
município, a Concorrência Pública nº 006/2022, para 
outorga de Parceria Público-Privada (PPP), na moda-
lidade Concessão Administrativa, para a prestação 
dos serviços públicos de coleta de resíduos. Esse é 
um novo modelo de contratação para os serviços, 
englobando inovações que não seriam possíveis com 
investimento público.

Os investimentos privados, por exemplo, permitirão 
a implantação de usina de tratamento e aproveita-
mento/transformação energética dos resíduos sóli-
dos urbanos, que seriam inalcançáveis de implantar 
somente com investimento próprio da Prefeitura. 
Bragança Paulista é o primeiro município da região a 

MODALIDADE SERÁ A OUTORGA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)

licitar esse tipo de usina e um dos pioneiros do Estado 
de São Paulo.

A usina deverá gerar energia através de resíduos 
sólidos, proporcionando um modelo de gestão que 
trará mais sustentabilidade e qualidade de vida ao 
município. Isso porque boa parte dos resíduos coleta-
dos irão para a geração de energia, fazendo com que 
o volume de resíduos nos aterros sanitários diminua. 
É um modelo que permite cuidar do meio ambiente e 
gerar economia.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-e-a-primeira-cidade-da-regiao-a-realizar-licitacao-para-implantacao-de-usina-de-aproveitamento-energetico 
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PREFEITURA ENTREGA MAIS DE 4 MIL 
CESTAS BÁSICAS DO AUXÍLIO ALIMENTO 

NO MÊS DE ABRIL

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social, 
realizou no mês de abril a entrega de 4.070 cestas 
básicas do Programa Auxílio Alimento para as 
famílias em situação de vulnerabilidade social.

A distribuição das cestas é realizada por meio das 
unidades do Centro de Referência da Assistência 
Social (CRAS) do município, CRAS Volante, Centro 
de Referência Especializada de Assistência Social 
(CREAS), Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV), Centro Dia do Idoso, Projeto Santo 
Agostinho e Programa Auxílio-Desemprego.

A iniciativa é uma prestação temporária, 
destinada aos cidadãos e famílias em situação 
de vulnerabilidade assistidos pelo município. A 
concessão é feita mediante critérios como a renda 
per capita familiar igual ou inferior a um quarto do 
salário-mínimo, casos de emergência e calamidade 
pública, com prioridade para gestante, nutriz, 
criança, idoso e pessoa com deficiência, entre outros 
parâmetros.

SAIBA MAIS: 

Entregas são realizadas dentro dos 
programas da SEMADS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-entrega-mais-de-4-mil-cestas-basicas-do-auxilio-alimento-no-mes-de-abril 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do 
Fundo Social de Solidariedade, participou nesta 
terça-feira, 10, no palácio dos Bandeirantes, 
do lançamento da campanha Inverno Solidário 
2022. Representou o município a presidente em 
exercício do Fundo Social, Solange Del Roio.

O evento foi comandado pelo Governador do 
Estado, Rodrigo Garcia e a iniciativa coordenada 
pelo Fundo Social de São Paulo, na presidência da 
Primeira-Dama Luciana Garcia.

A campanha visa arrecadar cobertores novos 
para doações a pessoas em situação de vulne-
rabilidade social durante o outono e o inverno.

“A Campanha do Inverno Solidário é o momento 

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE 
BRAGANÇA PAULISTA PARTICIPA DO 

LANÇAMENTO DA CAMPANHA INVERNO 
SOLIDÁRIO 2022

para todos celebrarem o espírito de solidarie-
dade, compaixão e amor ao nosso semelhante, 
e está no espírito de todo brasileiro”, afirmou o 
Governador.

A Campanha do Agasalho será realizada até 21 de 
setembro. “Temos um longo caminho pela frente 
para arrecadar cobertores e espero contar com a 
ajuda de todos os municípios. O Fundo Social já vai 
comprar 100 mil cobertores”, declarou Luciana 
Garcia, Presidente do Fundo Social e Primeira-Da-
ma do Estado.

SAIBA MAIS: 

Ação do Governo do Estado de São Paulo visa estimular doações

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/fundo-social-de-solidariedade-de-braganca-paulista-participa-do-lancamento-da-campanha-inverno-solidario-2022
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Para engrandecer a programação do “Maio Cul-
tural 2022”, o Teatro Carlos Gomes recebeu na 
última sexta-feira (06/05) o concerto “Na Roda 
com o Maestro - Uma homenagem a Johann 
Sebastian Bach”, com o renomado pianista e 
maestro brasileiro João Carlos Martins e a Ca-
merata Bachiana.

O projeto foi concebido para levar a música 
erudita e a literatura aos diferentes contextos 
sociais por meio de apresentações da Camerata 
Bachiana, sob regência do maestro João Carlos 
Martins, e participação especial do tenor Jean 
William.

O repertório começou com Johann Sebastian 
Bach, músico, compositor e organista alemão, 

MAESTRO JOÃO CARLOS MARTINS E 
CAMERATA BACHIANA APRESENTAM 

CONCERTO NO TEATRO CARLOS GOMES

um dos mais importantes artistas da história 
da música. A composição “Ária da Quarta Corda” 
deu sequência ao concerto. A apresentação se-
guiu com uma série de composições da música 
clássica, como “Ave Maria”, “Nessun Dorma” e 
“My Way”.

Fechando o concerto, João Carlos Martins e o 
tenor Jean William apresentam a canção “Trem 
das Onze”, de Adoniran Barbosa, um dos maiores 
sucessos da música popular brasileira de todos 
os tempos.

SAIBA MAIS:  

APRESENTAÇÃO ACONTECEU ATRAVÉS DA LEI DE 
INCENTIVO À CULTURA DO MINISTÉRIO DO TURISMO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/maestro-joao-carlos-martins-e-camerata-bachiana-apresentam-concerto-no-teatro-carlos-gomes 
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O tão aguardado Maio Cultural de Bragança 
Paulista está de volta. Com atrações gratui-
tas para toda a família, a programação conta 
com exposições artísticas e fotográficas, 
palestras, teatros, apresentações de dança, 
shows musicais, entre outras atividades.

As atrações são gratuitas, mas a Prefeitura 
convida os visitantes a contribuírem com 
o “ingresso solidário”, que consiste na doa-
ção de um agasalho em boas condições de 

MAIO CULTURAL 2022 REÚNE EXPOSIÇÕES, 
PALESTRAS, MÚSICA, TEATRO E MUITO MAIS

PROGRAMAÇÃO CULTURAL GRATUITA OFERECE 
DIVERSAS OPÇÕES DE DIVERSÃO

uso. Os itens arrecadados serão doados ao 
Fundo Social de Solidariedade do Município, 
que distribuirá às entidades cadastradas no 
município.

O evento é uma realização da Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo.

CONFIRA A AGENDA COMPLETA NO LINK: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/maio-cultural-2022-reune-exposicoes-palestras-musica-teatro-e-muito-mais 
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