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BRAGANÇA PAULISTA COMEMORA 
258 ANOS

Na última quarta-feira (15/12), Bragança Paulista 
chegou aos seus 258 anos de fundação. Após 
muito trabalho e realizações ao longo dos 
últimos cinco anos, Bragança Paulista voltou a 
ser respeitada. A Capital Nacional da Linguiça 
Artesanal e Cidade Poesia, sede nacional do 
atletismo brasileiro e do clube de futebol Red 
Bull Bragantino, Bragança Paulista comemora 
mais um aniversário cheio de esperanças, 
pois está preparada para o futuro e aos novos 
investimentos, em todas as áreas.

Bragança melhorou nos últimos anos, em todos 
os aspectos, tanto na área de infraestrutura, 
quanto financeiramente, uma cidade sem 
zeladoria, esburacada, com lâmpadas apagadas 
e que não tinha crédito para nada. Cinco anos 
depois, Bragança Paulista “recuperou o seu 
nome”. A cidade tinha a nota D do rating de 
Capacidade de Investimento. Hoje essa nota é A, 
abrindo maiores possibilidades de crédito para 

Cidade está bonita e preparada para o futuro e para novos 
investimentos em todas as áreas

desenvolvimento do município. Hoje, a Prefeitura 
tem as contas em dia, salários dos servidores em 
dia. Somente com o pagamento de 13º, salários 
referentes aos meses de novembro e dezembro 
(que será pago no próximo dia 23) e das férias 
dos professores, estão previstos mais de R$ 30 
milhões injetados na economia local às vésperas 
do Natal.

E com uma gestão austera e disciplinada, 
Bragança Paulista recuperou grande parte 
de sua malha viária, trazendo benefícios aos 
cidadãos. No período de 2017 a 2021, a Prefeitura 
recapeou cerca de 800 ruas e pavimentou outras 
dezenas de novas vias, e que a população sofria 
com o barro em época de chuva e com o pó nas 
épocas de seca.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-comemora-258-anos 
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BRAGANÇA PAULISTA RECEBE 
APROXIMADAMENTE R$7 MILHÕES PARA 

INVESTIMENTOS NO SETOR TURÍSTICO

Bragança Paulista recebeu na última quinta-
feira (16/12), durante solenidade realizada no 
Palácio dos Bandeirantes, um aporte financeiro 
de R$ 6.993.808,51 para aplicar em melhorias 
na infraestrutura turística local. Os recursos 
são provenientes do Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos 
(Dadetur), vinculado à Secretaria de Turismo e 
Viagens.

O repasse integral liberado pelo Governo 
do Estado de São Paulo é de R$  R$ 400 
milhões, divididos em 350 convênios. A verba 
será destinada para obras e melhorias de 
infraestrutura de 210 cidades turísticas do 
estado de São Paulo, sendo 70 estâncias e 140 
Municípios de Interesse Turístico (MITs).

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo, o dinheiro destinado ao turismo gera 
imposto sobre serviços e esse imposto volta para 
a cidade. Com quase R$ 7 milhões em recursos 
para o setor, a Prefeitura irá revitalizar a Praça 
Central e construir um galpão no Parque de 
Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta) 
e uma cobertura na Arena do Lago do Taboão, 
melhorando a experiência dos munícipes e 
turistas ao visitar a cidade. Bragança Paulista 
ficará ainda mais bonita e gerando emprego e 
renda.

SAIBA MAIS: 

Verba será aplicada em três obras visando melhorar a 
infraestrutura turística local

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-recebe-aproximadamente-r7-milhoes-para-investimentos-no-setor-turistico 
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PREFEITURA APROVA IMPLANTAÇÃO DE MAIS UM 
EMPREENDIMENTO NO MUNICÍPIO

Bragança Paulista está prestes a ganhar um novo 
empreendimento, que deverá gerar centenas de 
novas oportunidades de emprego para a população 
do município. Na tarde da última terça-feira (14/12), 
a Prefeitura se reuniu com o empresário responsável 
pelo Grupo SM Mendonça, para aprovar a construção 
de um novo supermercado.
A nova unidade será construída na Avenida dos 
Imigrantes, em um local conhecido e de fácil acesso, 
como explica o empresário José Mendonça. “É um 
momento de muita alegria. O novo prédio será 
uma filial para atender a área central da cidade, 
do qual estimamos contar com cerca de 140 
novos colaboradores. Recebi o alvará e em breve 

começaremos os trabalhos no local. Serão 5 mil 
metros de área nova construída e, com certeza, 
contaremos com a mão de obra de pessoas da 
cidade, inclusive nesta parte de construção”.
SAIBA MAIS:

Novo supermercado deve gerar 
cerca de 140 novos empregos            

na cidade

Os animais peçonhentos, como escorpiões, 
aranhas e lagartas estão cada vez mais 
presentes no meio urbano, adaptados ao 
ambiente do homem devido ao crescimento 
acelerado dos grandes centros. Assim, é preciso 
que a população saiba quais medidas adotar para 
evitar acidentes e mortes por envenenamento.
No período de dezembro a março (verão), exige 
maior cuidado em relação aos acidentes com 
escorpiões, pois o clima úmido e quente é ideal 

para o aparecimento destes animais que se 
abrigam em esgotos e entulhos. Em ambiente 
urbano, para evitar a entrada de escorpiões nas 
casas e apartamentos, a recomendação é usar 
telas em ralos de chão, pias e tanques, além de 
vedar as frestas de parede e colocar soleiras nas 
portas.
SAIBA MAIS: 

SECRETARIA DE SAÚDE ORIENTA SOBRE OS 
CUIDADOS E ACIDENTES POR ESCORPIÕES

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-aprova-implantacao-de-mais-um-empreendimento-no-municipio
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/secretaria-de-saude-orienta-sobre-os-cuidados-e-acidentes-por-escorpioes 
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MAIS 33 PESSOAS SÃO BENEFICIADAS COM 
EQUIPAMENTOS DE ÓRTESES, PRÓTESES E 

CADEIRAS DE RODAS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na 
última sexta-feira, (10/11), no  auditório  Paulo 
Freire, anexo à Secretaria Municipal de   
Educação,  entrega  de  órteses, próteses e cadeiras 
de rodas a mais 33 pessoas usuárias do Sistema 
Único de Saúde, com investimento de R$ 256.849,50.

Segundo a Secretaria de Saúde, do total investido 
na entrega, R$ 90.300,00 foi emenda parlamentar. 
De 2017 até o momento, a  Prefeitura de Bragança 
Paulista beneficiou 597 munícipes que necessitavam 
dos aparelhos, sendo investidos o total de R$ 
3.226.086,00.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, através da Divisão 
de Parques e Jardins (DPJ) está intensificando os ser-
viços de melhorias de jardinagem e paisagismo nos 
próprios públicos da cidade.

Nessa semana, a equipe de servidores municipais e 
emergenciais da Divisão de Parques e Jardins (DPJ), 
terminou a revitalização da Praça Santa Paulina, lo-

PRAÇA SANTA PAULINA É REVITALIZADA

Santa Paulina

Em Bragança Paulista, Santa 
Paulina cuidava de doentes na 
Santa Casa de Bragança Paulista, 
onde morou e trabalhou por cerca 
de 1 ano, entre 1909 a 1910. No 
local, há um quarto com objetos 
dela. Ela também desenvolveu 
trabalhos sociais com crianças 
no Preventório Imaculada Concei-
ção, e com os idosos no Asilo São 
Vicente de Paulo (Jardim Público), 
entre 1910 e 1918.

calizada na região central de Bragança Paulista, na 
avenida Antônio Pires Pimentel confluência com a 
rua Viscondessa da Cunha Bueno.

No local foi realizada a restauração da imagem da 
santa, plantios de flores e recuperação do gramado 
e dos canteiros em toda sua extensão.
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Representantes da Secretaria Municipal de Edu-
cação, da empresa responsável pela iniciativa, 
pais e docentes visitaram unidade de ensino na 
terça-feira (14/12) e acompanharam as ativida-
des realizadas

A Prefeitura de Bragança Paulista tem inves-
tido e se dedicado para ofertar uma educação 
de qualidade aos estudantes da Rede Municipal 
de Ensino. Diversos projetos que estão em de-
senvolvimento nas escolas do município têm se 
destacado, dentre eles o “Programa Bragança 
Paulista Conectando Aprendizagens”. A iniciativa 
tem como objetivo modernizar cada vez mais a 
Educação e paralelamente incluir os alunos no 
mundo digital.

Na manhã de terça-feira (14/12), representantes 
da Secretaria Municipal de Educação e da empre-
sa Faz Educação & Tecnologia (responsável pelo 
programa), estiveram na E.M. Professor José 

PROJETO CONECTANDO APRENDIZAGENS JÁ 
ESTÁ ATENDENDO CERCA DE 9 MIL ALUNOS 

DA REDE MUNICIPAL

Murilo Arruda e prestigiaram o desenvolvimento 
do “Conectando Aprendizagens” na unidade de 
ensino.

O programa tem como objetivo principal prover 
tecnologias digitais e educacionais nas escolas, 
inclusive as ações em sala de aula junto aos 
professores e alunos. Para tanto, estão sendo 
disponibilizados iPad’s com conteúdos e apli-
cativos para o incentivo à aprendizagem, aten-
dendo assim as competências gerais previstas 
na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As 
unidades de ensino receberam kits contendo 
aparelhos iPad’s, os quais circulam pelas salas 
de aulas. Neste primeiro momento, estão sendo 
atendidos cerca de 9 mil estudantes do 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental.

SAIBA MAIS: 

PRAÇA SANTA PAULINA É REVITALIZADA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/projeto-conectando-aprendizagens-ja-esta-atendendo-cerca-de-9-mil-alunos-da-rede-municipal 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA8

No último final de semana, 11 e 12 de 
dezembro, aconteceu a grande final do 
Campeonato de Futebol de Menores 2021. A 
competição é uma realização da Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, em 
parceria com a Liga Bragantina de Futebol.

FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE 
MENORES 2021 É REALIZADA

Os jogos levaram um grande número de 
familiares e amigos para torcer pelos atletas 
e contou com presença do Vice-Prefeito Prof. 
Amauri Sodré.
SAIBA MAIS: 

Competição contou com a participação de mais de 600 atletas

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/final-do-campeonato-de-futebol-de-menores-2021-e-realizada
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Bragança Paulista está mais iluminada neste mês 
de dezembro e a magia do Natal está presente em 
cada detalhe da decoração. As luzes do Lago do 
Taboão, Praça Nove de Julho e Praça da Poesia 
(que tem ainda uma árvore toda em led) foram 
acesas no último dia 04/12, quando o Papai Noel 
recebeu a Chave da Cidade das mãos do Prefeito 
Jesus Chedid.
O Papai Noel, Mamãe Noel e os Ajudantes também 
foram apresentados à população no dia 04/12, 
na Praça da Poesia, e passearam pela cidade, 
abrindo oficialmente o Natal Luz 2021, organizado 
pela Prefeitura de Bragança Paulista por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo. Ao longo dos dias, 
novos locais receberam decoração e iluminação 

NATAL LUZ 2021 ILUMINA BRAGANÇA PAULISTA 
NESTE MÊS DE DEZEMBRO

para receber os moradores e visitantes durante 
as compras no comércio local e os passeios.
Há ainda programação cultural, como a 
exposição “Presépios Artesanais”, aberta ao 
público até 6 de janeiro, de segunda a sexta-feira 
das 9h às 18h, e aos finais de semana das 10h 
às 17h. A entrada é gratuita no Centro Cultural 
Teatro Carlos Gomes, que receberá ainda nesta 
quarta-feira (15/12), o espetáculo “Musical de 
Natal” nas escadarias, a partir das 18h30.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA COMPLETA:

Diversos pontos da cidade estão iluminados e decorados

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/natal-luz-2021-ilumina-braganca-paulista-neste-mes-de-dezembro 
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Com o objetivo de sensibilizar sobre a 
importância das árvores como reguladores das 
condições ambientais naturais e propiciar ações 
contínuas de conservação da biodiversidade 
arbórea, alunos da rede municipal de ensino 
participaram do Projeto “Plantar e Cuidar”.

A ação é desenvolvida pela Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria de 
Educação, em parceria com a Secretaria de Meio 
Ambiente, por intermédio do Centro de Educação 
Ambiental Sala Verde Pindorama.

Dentre as atividades do projeto, os alunos 
transplantaram e cuidaram das mudas de Senna 
alata, acompanhando o seu desenvolvimento 
entre os meses de setembro e dezembro.

SAIBA MAIS:

PROJETO “PLANTAR E CUIDAR” ENSINA 
CRIANÇAS A PRESERVAR O MEIO AMBIENTE

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/projeto-plantar-e-cuidar-ensina-criancas-a-preservar-o-meio-ambiente 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 11

Na tarde de quinta-feira (16/12), a Prefeitura de 
Bragança Paulista realizou a cerimônia de assinatura 
da escritura de compra de parte do terreno do 
antigo Preventório Imaculada Conceição, situado na 
Av. Antônio Pires Pimentel. Na ocasião, o Executivo 
também pagou a primeira parcela para a aquisição de 
mais um prédio que é patrimônio histórico da cidade.

A solenidade aconteceu no Paço Municipal, e contou 
com a presença do Prefeito Jesus Chedid; secretários 
municipais, vereadores, representantes da Fundação 
Vida e Esperança (FVE), do Bispo da Diocese de 
Bragança Paulista, Dom Sérgio Aparecido Colombo, 
e imprensa.

As tratativas junto à Fundação Vida e Esperança 
(FVE), nova denominação da Fundação Obra de 

PREFEITURA ASSINA ESCRITURA E PAGA 
PRIMEIRA PARCELA DA COMPRA DO ANTIGO 

PREVENTÓRIO IMACULADA CONCEIÇÃO

Lugar abrigará a sede das Secretarias Municipais de Educação e 
Meio Ambiente. Local que viveu Santa Paulina será restaurado e 

transformar-se-á num ponto de turismo religioso
Preservação dos Filhos de Tuberculose, entidade 
que implantou o Preventório Imaculada Conceição, 
iniciaram em meados de agosto. Foram diversas 
reuniões. Em 14/10 último, a Prefeitura havia 
assinado o Termo de Acordo Administrativo e nesta 
quinta-feira (16/12), foi a vez de assinar a escritura 
e realizar o primeiro pagamento, no valor de R$ 
3.250.000,00. O valor total do prédio adquirido é de 
R$ 6.588.745,39. A área tem um total de 15.703,57 
m², nele edificada a casa sede, com 4.500,00 m² de 
área construída.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-assina-escritura-e-paga-primeira-parcela-da-compra-do-antigo-preventorio-imaculada-conceicao
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