


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA2

A quarta-feira (12/10), foi uma data repleta de di-
versão e alegria para as crianças do município. Em 
celebração ao Dia das Crianças, a Prefeitura de Bra-
gança Paulista realizou, no Parque de Exposições Dr. 
Fernando Costa (Posto de Monta), uma festividade 
contando com uma programação variada.

Durante todo dia, a criançada aproveitou os brinque-
dos infláveis disponíveis, que contaram com o apoio 
do Red Bull Bragantino, assim como a exposição de 
viaturas da Polícia Militar, da Base da Guarda Civil 
Municipal e a apresentação do Grupamento de Ope-
rações com Cães (GOC). Tudo isso com muita pipoca 
e algodão doce gratuitos no local. Ainda houve a doa-
ção de mudas de árvores de diversas espécies.

DIA DAS CRIANÇAS É COMEMORADO COM ATIVIDADES 
PARA TODA FAMÍLIA NO POSTO DE MONTA

Também foram realizadas apresentações artísticas 
com o grupo Shine Dance Group fazendo o Cover do 
Now United, danças das crianças das Oficinas de 
Ballet da Professora Michele Pasin e Jazz do Profes-
sor Diego Alves. O show de Mágica com Mágico Pina 
atraiu a atenção do público, assim como a Oficina 
de Capoeira Infantil e Capoterapia. A música ficou 
por conta da dupla Trililica e Zé Violinha e do grupo 
Viola Mágica.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/dia-das-criancas-e-comemorado-com-atividades-para-toda-familia-no-posto-de-monta
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ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL 
PROF. DR. AFFONSO RISI ASSISTEM PEÇA 

TEATRAL COM MARIONETES EM COMEMORAÇÃO 
AO DIA DAS CRIANÇAS

Na tarde desta terça-feira (11/10), os alunos da 
Escola Municipal Prof. Dr. Affonso Risi assistiram 
ao Espetáculo Teatral com Marionetes: Grande 
Circo Grandevo. O evento faz parte da programa-
ção da semana do Dia das Crianças.

Os olhos atentos dos alunos da educação infan-
til acompanharam com toda atenção a história 
de uma trupe de artistas circenses idosos que 
esteve a vida toda entre trapézios, cordas bam-

bas, equilibrismo, malabarismo. Agora que estão 
velhos, encontraram o desafio de se reinventar 
e criar números com a realidade de seus corpos.

O espetáculo infantil de teatro de marionetes de 
fio “Grande Circo Grandevo” é do Pequeno Teatro 
do Mundo, companhia de Bragança Paulista. O 
objetivo do espetáculo foi levar a discussão da 
faixa etária de uma forma lúdica e divertida para 
as crianças.
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PROJETO-PILOTO DE CLIMATIZAÇÃO SERÁ 
INSTALADO NA ESCOLA FERNANDO AMOS SIRIANI

Com o intuito de se adequar às condições de venti-
lação do ambiente escolar, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Educa-
ção, desenvolveu um projeto piloto para o forneci-
mento de unidades de climatização para a E.M. Profº 
Fernando Amos Siriani, no Jardim da Fraternidade.

O projeto visa proporcionar a devida troca de ar dos 
ambientes e manter o conforto térmico adequado. 
Para isso, a Prefeitura de Bragança Paulista apresen-
tou como solução para a deficiência de ventilação e 
conforto térmico do ambiente escolar, a instalação 
de unidades de climatização para 18 salas da E.M. 
Profº Fernando Amos Siriani.

Em continuidade ao projeto-piloto, nesta segunda-
-feira (10/10), foi realizada a licitação no formato 
Carta Convite nº 013/2022, para contratação de em-
presa especializada para fornecimento e instalação 

de 18 unidades de climatização, incluindo instalações 
elétrica e hidráulica.

SAIBA MAIS: 

BRINQUEDOS ADAPTADOS SÃO INSTALADOS EM 
DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Com o objetivo de oferecer mais acessibilidade para as 
crianças com deficiência e garantir mais qualidade de 
vida, a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secre-
taria Municipal de Educação, está instalando brinquedos 
adaptados para alunos com deficiência da Rede Municipal 
de Ensino.

Os brinquedos garantem mais lazer e diversão para as 
crianças e estão sendo instalados em 28 unidades esco-
lares e 01 núcleo.

Os brinquedos adaptados incluem 01 Gangorra duplo fron-
tal adaptada; 01 Balanço Vai e Vem; 01 Gangorra adaptada 
para entrada de cadeiras de roda; 01 Balanço individual 
adaptado e 01 Balanço acessível para cadeirantes.

Cada unidade escolar receberá dois modelos de brin-
quedos adaptados. Os cinco modelos de playgrounds 
adaptados têm por características estimular a prática de 
força muscular, agilidade, coordenação e equilíbrio, que 
são características fundamentais para manutenção da 
musculatura, incentivando movimentos no aspecto físico 
muscular e também no cognitivo.

SAIBA MAIS: 

OS EQUIPAMENTOS GARANTEM MAIS LAZER E DIVERSÃO PARA AS 
CRIANÇAS COM ALGUM TIPO DE DEFICIÊNCIA.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/projeto-piloto-de-climatizacao-sera-instalado-na-escola-fernando-amos-siriani
https://braganca.sp.gov.br/noticias/brinquedos-adaptados-sao-instalados-em-diversas-escolas-da-rede-municipal-de-ensino
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OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PISTA 
DE PUMP TRACK DO JARDIM DA 

FRATERNIDADE AVANÇAM

A juventude e a criançada do Jardim da Frater-
nidade e região ganharão mais um equipamento 
esportivo. Está em andamento a construção da 
Pista de Pump Track do Jd. da Fraternidade.

No local, estão sendo executados os serviços de 
terraplanagem e execução dos drenos. Em se-
guida, iniciará a execução do BGS (Brita Gradua-
da Simples) utilizado como base de pavimentos.

A Pista de Pump Track fica localizada no CILES 
(Centro Integrado de Lazer e Esportes) do bairro. 
O local também conta com Academia ao Ar Livre; 
Quadra Poliesportiva; Pista de Skate e Quadra 
de Areia.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/obras-de-construcao-da-pista-de-pump-track-do-jardim-da-fraternidade-avancam 
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EQUIPE DE NATAÇÃO 
PARAOLÍMPICA CONQUISTA 

22 MEDALHAS

A equipe de Natação Paralímpica de Bragança 
Paulista participou no domingo (09/10), do 
2ª Torneio Aberto de Natação Paralímpica 
da Federação Paulista de Desporto para 
Cegos (FPDC). O evento foi realizado na sede 
do Centro de treinamento Paraolímpico 
Brasileiro, localizado na Vila Guarani, na zona 
sul de São Paulo.

No total, 9 atletas participaram da 
competição, que resultou na conquista de 22 

NOVE ATLETAS DO MUNICÍPIO 
PARTICIPARAM DO 2ª TORNEIO ABERTO DE 

NATAÇÃO PARALÍMPICA.
medalhas para Bragança Paulista. A equipe 
teve como responsáveis os professores 
Luís Aparecido dos Santos (Miguel), Paula 
Waldomiro dos Santos, Jéssica de Paula 
Freitas e o estagiário Gustavo Mendes 
Soares. 

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/equipe-de-natacao-paraolimpica-conquista-22-medalhas 
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No último sábado (08/10), a equipe de Volei-
bol Masculino adulto de Bragança Paulista 
entrou em quadra na cidade de Boituva pela 
23ª edição da Copa Itatiba Regional de Volei-
bol. A equipe da Secretaria Municipal da Ju-
ventude Esportes e Lazer (SEMJEL) venceu 
a equipe da casa de Boituva pelo placar de 
3x0, com parciais de 25x13; 25x11 e 25x20.

A equipe de Bragança Paulista entrou em 
quadra com os seguintes jogadores:  André 
Banfi, André Patrick, Guilherme Sardinha, 
Lucas Camargo, Renan Sciola, Ronaldo Ga-
briel e Ulisses Martins, comandada pelo pro-
fessor Bene Miranda. O destaque da partida 
foi para o levantador Ulisses Martins.

EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINO DE 
BRAGANÇA PAULISTA VENCE BOITUVA 

FORA DE CASA

A equipe de Bragança Paulista disputou até 
aqui 5 partidas na competição. O próximo 
jogo será dia 29 de outubro, às 10h30, con-
tra a equipe de Franco da Rocha, na casa do 
adversário.

Os treinamentos da modalidade voleibol 
adulto masculino, acontecem no Ginásio 
Municipal de Esportes Dr. Lourenço Quilici 
às terças feiras a partir das 19h30 e no Gi-
násio Municipal de Esportes Francisco Virgili 
no Bairro da Vila Garcia às quintas feiras a 
partir das 19h30, os interessados podem 
comparecer e procurar o professor Bene 
Miranda.
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GOLEADAS MOVIMENTAM A SEGUNDA RODADA 
DA COPA BRAGANÇA REGIONAL DE FUTSAL 

FEMININO 2022
Na última terça-feira (11/10), a bola rolou em mais 
uma rodada da Copa Bragança Regional de Futsal 
Feminino, no Ginásio Municipal de Esportes Rubens 
Battazza.

No primeiro jogo da noite, a equipe do Extrema Futsal 
goleou a equipe da Medicina Bragança B pelo placar 
de 14x0. Já no segundo jogo da noite, a equipe do Real 
Atlético venceu a equipe da Medicina A por 8x0.

Na noite desta quinta-feira (13/10), o Ginásio Muni-
cipal de Esportes Rubens Battazza receberá mais 
duas partidas pela Copa Bragança Regional de Futsal 
Feminino 2022. Às 19h45, jogam as equipes Unidos x 
Muie’s, e às 20h45 se enfrentam as equipes SMERLEI/
Amparo x Minas Futsal Massa.

Mais informações sobre tabelas de jogos, classifica-
ção e números da competição podem ser acessadas: 
https://www.ligabragantina.com.br

A Administração Municipal segue empenhada em promo-
ver melhorias nos equipamentos esportivos do município. 
Desta vez, a quadra poliesportiva localizada na parte 
externa do Complexo Esportivo Rivelino de Oliveira Dorta 
é o equipamento que vem sendo contemplado com ben-
feitorias.

No local, está sendo construída uma cobertura para a qua-
dra, além de um vestiário e arquibancada. No momento, os 
trabalhos estão concentrados na montagem e soldagem 
dos arcos de cobertura da quadra. A empresa responsável 
pelas obras no local é a Obra Nobre Construtora e Incor-
poradora.

Lembrando que, no ano passado, durante a revitalização 
do Complexo Esportivo, as três quadras externas existen-
tes no local foram reformadas, sendo realizadas melhorias 
como pintura e substituição de iluminação, bem como a 
revitalização do estacionamento com capacidade para 
100 veículos.

Sabendo que o esporte é um instrumento de desenvol-
vimento e inserção social, bem como agente de saúde e 
bem-estar, a Administração entende que é necessário 
que os espaços estejam adequados e seguros para o bom 
aproveitamento. 

QUADRA EXTERNA DO COMPLEXO ESPORTIVO 
RIVELINO DE OLIVEIRA DORTA ESTÁ RECEBENDO 

COBERTURA, VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA
NO MOMENTO, OS TRABALHOS ESTÃO 

CONCENTRADOS NA MONTAGEM E 
SOLDAGEM DOS ARCOS DE COBERTURA 

DA QUADRA.
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DELEGAÇÃO DE BRAGANÇA PAULISTA 
PARTICIPA DA 84ª EDIÇÃO DOS JOGOS 

ABERTOS DO INTERIOR
Bragança Paulista foi representada em mais 
um grande evento esportivo, desta vez nos 84º 
Jogos Abertos do Interior "Horácio Baby Barioni". 
A competição iniciada no dia 03/10, foi disputada 
na cidade de São Sebastião (SP). A delegação do 
município participou dos jogos nas modalidades 
de Tênis de Campo Masculino Sub-21, Tênis de 
Campo Feminino Adulto Livre e no Atletismo 
Masculino e Feminino.
Pelo Atletismo, a equipe de Bragança Paulista 
ficou em 16° lugar geral na categoria feminina 
com 7 pontos e em 19° lugar no geral na 
categoria masculina, com 4 pontos. O atleta 
bragantino Igor Henrique da Silva Prudêncio, 
terminou a prova dos 400 metros com barreira 

na 5ª colocação, a atleta Marina Fernandes de 
Campos conquistou o 5° lugar na prova 100 
metros com barreira feminino e a atleta Caroline 
de Oliveira finalizou a prova de Arremesso de 
Dardo na 6ª colocação.
No Tênis de Campo Masculino Sub-21, a equipe 
bragantina foi derrotada pela equipe de São 
Caetano por 2x1. Já a equipe de Tênis de Campo 
Feminino Livre também perdeu para a equipe de 
Araçatuba pelo placar de 2x0.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/delegacao-de-braganca-paulista-participa-da-84-edicao-dos-jogos-abertos-do-interior 
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Na última segunda-feira (10/10), a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de 
Saúde, recebeu certificado pelo trabalho de for-
talecimento da Atenção Primária.

Dos 42 municípios que compõem o Departa-
mento Regional de Saúde (DRS VII - Campinas), 
Bragança Paulista alcançou o 1º Lugar. Já com 

SECRETARIA DE SAÚDE RECEBE CERTIFICADO 
PELO TRABALHO DE FORTALECIMENTO DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA

relação ao Brasil, dos 326 municípios com mais 
de 100 mil habitantes, Bragança Paulista está na 
9ª colocação.

O certificado é o reconhecimento do esforço dos 
profissionais de saúde de todo o país, em que 
é priorizado o papel da Atenção Primária como 
porta de entrada no sistema de saúde.
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A unidade móvel ficará na cidade até sábado (15/10).
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social 
(SEMADS), em parceria com a Secretaria Estadual da 
Justiça e Cidadania, iniciou os atendimentos do Pro-
jeto Cidadania Itinerante, um ônibus que oferece à 
população serviços de cidadania e direitos humanos, 
de forma gratuita.
Na última quarta-feira (12/10), a unidade móvel 
esteve no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa 
(Posto de Monta), na festa das crianças. Nesta quin-
ta-feira (13/10), a unidade móvel realizou os atendi-
mentos na Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer 
(SEMJEL).  Na sexta-feira (14/10), a unidade ficará no 

CRAS Águas Claras, das 9h às 16h. No sábado (15/10), 
o ônibus estacionará no CILES do Parque dos Estados, 
das 8h às 15h.
Estão sendo ofertados serviços como: agendamento 
para RG; solicitação de 2ª via: certidão de nascimen-
to, casamento e óbito; solicitação de 2ª via de CPF; 
solicitação de 2ª via de contas de água e luz; emissão 
de carteira de trabalho digital; atestado de antece-
dentes criminais; entrada no seguro desemprego; 
elaboração de currículo, Serasa. Também terão aten-
dimentos para receber denúncias, realizar orienta-
ções e encaminhamentos para as Coordenadorias a 
aos Programas da Secretaria.  

ÔNIBUS DO PROJETO CIDADANIA 
ITINERANTE INICIA ATENDIMENTOS NO 

MUNICÍPIO
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No dia 22 de outubro, o Teatro Carlos Gomes, 
localizado no Centro Cultural Jesus Chedid, recebe 
dois espetáculos teatrais gratuitos do Centro Teatral 
e Etc e Tal. As peças acontecerão em dois horários, às 
14h e às 19h, e contaram com tradução simultânea 
em libras.

A primeira sessão traz a história de “O Macaco e 
a Boneca de Piche”, inspirada no conto popular “O 
Macaco e a Velha”. Nela, conta-se sobre uma velhinha 
de 157 anos de idade que comete loucuras por um 
cacho de bananas, até que um macaquinho resolve 
comer todas as frutas de sua bananeira. Furiosa, 
a Dona Velha dá uma lição no animal, em um plano 
arquitetado com a narradora desse enredo. Essa 

peça infantil já foi a selecionada internacional para 
o Sementes-Festival de Almada 2004, em Portugal, 
além de acumular 12 prêmios em festivais nacionais 
de teatro.

Para completar a diversão, ao final do teatro, o 
público participará da “Oficina do Riso”, que aborda 
situações e movimentos do cotidiano, com o objetivo 
de tirar gargalhadas da plateia. A classificação é 
livre, mas a indicação é a partir dos cinco anos.

SAIBA MAIS: 

BRAGANÇA PAULISTA RECEBE 
PROGRAMAÇÃO TEATRAL GRATUITA

PEÇAS MESCLAM TÉCNICAS TEATRAIS, MÍMICA E HUMOR 
EM DUAS APRESENTAÇÕES NO DIA 22 DE OUTUBRO, NO 

TEATRO CARLOS GOMES

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-recebe-programacao-teatral-gratuita 
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Quem passa pelo Lago do Taboão percebe a mu-
dança na paisagem. Agora, com o início das obras 
de construção da tirolesa acessível, o nosso car-
tão-postal ficará ainda mais bonito e divertido.
Os serviços de implantação do atrativo já co-
meçaram e, em breve, os bragantinos e turistas 
poderão se divertir. A tirolesa terá 160 metros de 
extensão e levará o visitante de uma extremida-
de a outra do lago, saindo da plataforma de lan-
çamento que será construída próxima ao balanço 
“Eu Amo Bragança”, localizado na Avenida Dom 

Pedro I, finalizando na plataforma de chegada que 
será fixada ao lado da Arena de Eventos.
O equipamento contará com acessibilidade para 
transporte de pessoas com deficiência ou mobi-
lidade reduzida, sistema de frenagem, telhado, 
plataforma de saída e chegada, kit’s de equipa-
mentos para os usuários, entre outras especifi-
cidades técnicas.
SAIBA MAIS: 

CONSTRUÇÃO DA TIROLESA NO LAGO 
DO TABOÃO JÁ É REALIDADE

TIROLESA ACESSÍVEL PROPORCIONARÁ MAIS QUALIDADE DE VIDA AOS 
BRAGANTINOS, ALÉM DE FAVORECER A ECONOMIA LOCAL.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/construcao-da-tirolesa-no-lago-do-taboao-ja-e-realidade 
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