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Nesta quinta-feira (15/12), Bragança Paulista chega 
aos 259 anos de fundação com muito orgulho por ser 
uma cidade que, após muito trabalho e realizações 
ao longo dos últimos seis anos, vem evoluindo muito 
em todas as áreas. A Capital Nacional da Linguiça Ar-
tesanal e Cidade Poesia comemora mais um aniver-
sário cheio de esperanças, pois está cada vez mais 
preparada para o futuro e para novos investimentos. 
Bragança Paulista comemora mais um aniversário 
estabelecido como uma potência do interior do es-
tado de São Paulo. 

Bragança se orgulha por ser uma das 10 cidades 
mais seguras do país, conforme o Atlas da Violência, 
um portal que reúne, organiza e disponibiliza infor-
mações sobre violência no Brasil, bem como reúne 
publicações do Ipea (Instituto de Pesquisa Econô-

BRAGANÇA PAULISTA 
COMEMORA 259 ANOS COM 

MUITO ORGULHO

mica Aplicada) sobre violência e segurança pública. 
A taxa de mortes por causas violentas é de 7,8 por 
100 mil habitantes, muito abaixo da média nacional 
do Ranking do CLP (Centro de Liderança Pública), 
que é de 32,9. E não é só nesse índice que a cidade 
se destaca. 

Se orgulha por estar entre as 5 cidades com melho-
res práticas agrícolas do Estado de São Paulo. Por 
meio do Programa Município Agro, Bragança Paulis-
ta foi destaque novamente, ficando em 5º lugar no 
ranking, fortalecendo a gestão rural local, melhoran-
do a produtividade e a sustentabilidade. 

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-comemora-259-anos-com-muito-orgulho 
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MUNICÍPIO TEM O MELHOR 
SALDO DE EMPREGOS DA REGIÃO 

EM OUTUBRO

Bragança Paulista foi a cidade da região com 
melhor desempenho na geração de empregos 
da região, de acordo com informações do Novo 
Caged (Cadastro de Empregados e Desemprega-
dos) referentes a outubro. Enquanto o município 
apresentou saldo de 397, Itatiba registrou 133 e 
Atibaia 38.

Dentro do saldo de outubro, o setor que mais em-
pregou foi Serviços (257), seguido de Construção 
Civil (101), Comércio (25) e Indústria (15). Somente 
Agropecuária teve saldo negativo de -1.

O saldo de empregos positivo significa que a 
cidade teve mais contratações que demissões. 
Entre janeiro e outubro, o saldo foi de 2.458 va-
gas. Houve, em 10 meses, 23.545 contratações 
com carteira de trabalho. Atualmente há 49.248 
empregados formais em Bragança Paulista..

SAIBA MAIS: 

NO ANO, O SALDO CHEGOU A 2.458 VAGAS

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-tem-o-melhor-saldo-de-empregos-da-regiao-em-outubro
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PREFEITURA VAI INTENSIFICAR 
AS REGULARIZAÇÕES 
FUNDIÁRIAS EM 2023

O aditamento do convênio com o Programa Cida-
de Legal, do Governo do Estado de São Paulo, que 
passará a ter vigência até dezembro de 2023, 
permitirá que seja intensificado o trabalho de re-
gularização fundiária, permitindo que as famílias 
recebam a tão sonhada escritura de suas casas.

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Planejamento, tem 
realizado um conjunto de ações para legalizar 
ocupações que se formaram informalmente. 
A Divisão de Regularização e Parcelamento do 

Solo (RESOLO) é responsável pela regularização 
fundiária do município.

Nos últimos 4 anos foram regularizadas mais 
de 530 unidades. Já estão em andamento, pelo 
convênio com o Cidade Legal, mais 1.680 regula-
rizações em 28 loteamentos.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-vai-intensificar-as-regularizacoes-fundiarias-em-2023
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DEFINIDA ORDEM DO 
DESFILE DO CARNAVAL 

2023

Os preparativos para retomar as tradicionais festivi-
dades carnavalescas no município avançam. No dia 9 
de dezembro (sexta-feira), a Liga Independente das 
Escolas de Samba de Bragança Paulista (LIESB) lançou 
e definiu a ordem de entrada das agremiações bragan-
tinas no Carnaval 2023.
A escola responsável pela abertura dos desfiles será a 
Unidos do Lavapés, seguida pela Acadêmicos da Vila, 
Dragão Imperial e finalizando com a Nove de Julho, 
campeã do Carnaval 2020.
O evento foi realizado na quadra do Grêmio Recreativo 
Cultural Escola de Samba 9 de Julho.
 



INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA6

MAIS 300 NOTEBOOKS 
SÃO ENTREGUES AOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Na última segunda-feira (12/12), a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, deu continuidade 
à entrega de notebooks para professores, 
diretores, vice-diretores, coordenadores 
e supervisores da Secretaria Municipal de 
Educação.

Nessa terceira etapa da entrega, foram dis-

tribuídos 300 notebooks para os profissionais da 
educação. Ao todo foram adquiridos pela Admi-
nistração Municipal 1.200 aparelhos da marca 
Ultra Limitess Multilaser.

A pretensão com esse projeto é a de buscar ca-
minhos que contribuam na diversificação das 
inovações no ambiente escolar, promovidas com 
o uso da tecnologia.
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A Escola Municipal Dorival Monteiro de Oliveira, no 
Jardim Iguatemi, foi premiada como principal des-
taque do ano no Projeto Escola Arteris por sua atu-
ação em iniciativas de promoção a um trânsito mais 
seguro.

Há 21 anos o Projeto Escola fomenta a educação e o 
engajamento de professores e estudantes, investin-
do na conscientização como o melhor caminho para 
promover a paz no trânsito.

Entre as características do programa, se destacam: 
consistência no trabalho, grande alcance, recursos 
lúdicos, material atraente, tratamento transversal 

ESCOLA MUNICIPAL DORIVAL 
MONTEIRO DE OLIVEIRA RECEBE 

PRÊMIO DE DESTAQUE DO ANO DO 
PROJETO ESCOLA ARTERIS

O PROJETO ALCANÇA 126 ESCOLAS DE 32 MUNICÍPIOS EM REGIÕES 
ATENDIDAS PELAS RODOVIAS DA ARTERIS.

do tema e incentivo à criatividade e ao envolvimento 
de alunos e professores nas ações.

O Projeto Escola alcança 126 escolas de 32 municípios 
em regiões atendidas pelas rodovias da Arteris. São 
considerados como critérios de avaliação do progra-
ma, a diversidade e criatividade no uso do material 
didático e recursos pedagógicos, bem como o envol-
vimento, mobilização e resultados alcançados.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/escola-municipal-dorival-monteiro-de-oliveira-recebe-premio-de-destaque-do-ano-do-projeto-escola-arteris
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AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS NO PERÍODO DE 
08 DE DEZEMBRO A 03 DE JANEIRO DE 2023

PREFEITURA ABRE PROCESSO 
SELETIVO PARA PROFESSORES 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL

Na última quarta-feira (07/12), a Prefeitura de Bra-
gança Paulista divulgou na edição nº 1444ª (extra) da 
Imprensa Oficial do município, o edital do Processo 
Seletivo nº 02/2022 para contratação de profissio-
nais para as funções de Professor de Educação In-
fantil e Professor de Ensino Fundamental. 

São 25 vagas para o cargo de Professor de Educação 
Infantil e 30 para a função de Professor de Ensino 
Fundamental. A contratação é por tempo determina-
do, de caráter emergencial e excepcional, pelo perí-
odo de até 06 meses, visando atender a Secretaria 
Municipal de Educação.

As inscrições serão realizadas no período de 08 de 
dezembro a 03 de janeiro de 2023, exclusivamente 
online, no site do Instituto Brasileiro de Administra-
ção Municipal (IBAM), através do link: (www.ibams-
p-concursos.org.br). A taxa de inscrição para ambos 
os cargos é de R$ 74,00. As avaliações contarão com 
questões relacionadas a área do conhecimento como 
Língua Portuguesa, Matemática, Legislação e Conhe-
cimentos Específicos.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-abre-processo-seletivo-para-professores-de-educacao-infantil-e-ensino-fundamental-1 
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Na última semana, os atletas treinados pelo téc-
nico Espedito “Pantera Negra”, representaram o 
município de Bragança Paulista no 28º Campeo-
nato Brasileiro de Kung Fu, realizado no Ginásio 
do Ibirapuera, em São Paulo.

Os atletas contaram com o apoio da Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Mu-
nicipal da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL).

Os atletas conseguiram expressivos resultados: 

André Pereira Leme - Medalha de Bronze na cate-
goria Tui-Tcha mãos livres. 

Luís Fabiano de Paula Cezar Fonseca - Medalha 
de Ouro nas categorias Armas Articuladas e 
Mãos Livres, e Medalha de Bronze na categoria 
Tui Chau Mãos Livres. 

Renata Motta Silva Leme - Medalha de Ouro na 
categoria Mãos Livres, e Medalha de Bronze na 
categoria Outras Armas. 

O Prefeito Prof. Amauri Sodré parabenizou todos 
os atletas pelos resultados no campeonato e por 
levar o nome de Bragança Paulista nesta impor-
tante competição. 

ATLETAS DE KUNG FU DE BRAGANÇA 
PAULISTA CONQUISTAM MEDALHAS EM 

CAMPEONATO BRASILEIRO
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do Fun-
do Social de Solidariedade, com apoio da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, realizou no último 
sábado (10/12), no Centro Cultural Geraldo Pereira, no 
Matadouro, a entrega de Certificados das Oficinas de 
Arte e Cultura. Os alunos se formaram nas oficinas de 
circos aéreos, violão, jazz, ballet e capoterapia.

Na parte externa do Centro Cultural aconteceram ex-
posição e venda de peças de crochê, tricô, pedrarias, 
pintura em tela, pintura em tecido e costura criativa. 
No palco aconteceram apresentações dos alunos, 
desde crianças até adultos e idosos.

FAMÍLIAS PRESTIGIAM A ENTREGA DE 
CERTIFICADOS DAS OFICINAS DE ARTE 

E CULTURA PELO FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE

Para Carlos Roberto Silva foi um momento de alegria 
ver sua filha recebendo o certificado na oficina de 
ballet. “Parabenizo a Prefeitura e o Fundo Social de 
Solidariedade pela realização dessas oficinas e fiquei 
feliz em ver minha filha sendo aplaudida e aplaudir os 
demais que se apresentaram e receberam o certifi-
cado”, comentou Carlos.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/familias-prestigiam-a-entrega-de-certificados-das-oficinas-de-arte-e-cultura-pelo-fundo-social-de-solidariedade 
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O controle da dengue exige um esfor-
ço de todos os profissionais de saúde, 
gestores e população. A mobilização da 
população para eliminar os criadouros 
do mosquito é fundamental, pois ele é o 
vetor de transmissão e prevenir a doença 
depende da interrupção do ciclo de vida 
do mosquito transmissor, impedindo a 
disseminação da doença.

Em 2022, foram retirados 310 caminhões 
de inservíveis, de 205 bairros de Bragan-
ça Paulista. Lembrando que os bairros 
são visitados mais de uma vez durante 
o ano. Ao todo, 24 arrastões de limpeza 
foram feitos.

De 05 a 18 de outubro, ocorreu o trabalho 
de Avaliação de Densidade Larvária – ADL, 
que tem por objetivo principal avaliar os 
níveis de infestação do mosquito Aedes 
aegypti em várias áreas do município.

SAIBA MAIS: 

SECRETARIA DE SAÚDE DIVULGA 
BALANÇO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA

https://braganca.sp.gov.br/noticias/secretaria-de-saude-divulga-balanco-das-acoes-da-vigilancia-epidemiologica- 
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PREFEITURA ENTREGA COMENDAS 
IGNÁCIA DA SILVA PIMENTEL E 

ANTÔNIO PIRES PIMENTEL PARA 20 
PERSONALIDADES DO MUNICÍPIO

Pessoas e empresas que se destacaram na pro-
moção do município de forma relevante foram 
homenageadas na noite de segunda-feira (12/12), 
com a entrega das Comendas Ignácia da Silva Pi-
mentel e Antônio Pires Pimentel.

Na Sessão Solene de segunda-feira, receberam as 
Comendas profissionais liberais, comerciantes, 
empresas, representantes da cultura e mais. 
São eles: Aeroclube de Bragança Paulista, Amaral 
Nutri Ambiental, Apparecida Maria Colombo Fer-
reira, Aurea Som, Auto Posto Sabella Ltda., Bloco 
do Guaraná, Clube do Samba, Comercial M. Martin 
Ltda., Donizete Ferreira Santos, Edson Martins de 
Oliveira, Imobiliária Joaquim Braga, Lanchonete 
do Nego, Lourenço de Lima, Luiz Natal Zandoná, 

Madeireira Poletti, Pensão Brasil, Renato de Faria 
(Tinho), Sonia Glória de Oliveira, Sorveteria Santa 
Rita, Zoe Clare Ramsden.

As Comendas Ignácia da Silva Pimentel e Antônio 
Pires Pimentel foram instituídas no Município de 
Braganc¸a Paulista pela Lei no 3.594, de 02 de 
dezembro de 2003. Destinam-se a homenagear 
pessoas físicas e jurídicas que tenham se desta-
cado na promoção do município, por meio de suas 
atividades.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-entrega-comendas-ignacia-da-silva-pimentel-e-antonio-pires-pimentel-para-20-personalidades-do-municipio 
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O clima natalino tomou conta do Paço Municipal 
na noite da última terça-feira (13/12), com a Can-
tata de Natal do Projeto Musicalizando. A próxima 
apresentação acontecerá nesta quarta-feira 
(14/12), às 18h30, no Parque dos Estados (Av. Dep. 
Virgílio de Carvalho Pinto).

A Cantata de Natal envolveu a Banda Marcial Mi-
rim e os alunos da E.M. Des. Prof. Dr. Paulo Sérgio 
F. de Oliveira, ambas integram o “Projeto Musica-
lizando Bragança”. O evento teve apresentações 
de musicalização infantil, banda e linha de frente.

O “Projeto Musicalizando Bragança” tem como 
principal objetivo ensinar música e dança de for-

ma lúdica e prazerosa através da prática de Fan-
farra Mirim e da Musicalização Infantil. O projeto 
tem como base a musicalização, onde os alunos 
de 1º e 2º ano desenvolvem seu fazer musical 
através do canto e de brincadeiras direcionadas 
e bem estruturadas, para que mais tarde, já 
no 3º, 4º e 5º ano eles possam integrar a Banda 
Marcial Mirim com uma base musical consolida-
da, facilitando o desempenho na banda e na linha 
de frente.

SAIBA MAIS: 

CANTATA DE NATAL DO PROJETO 
MUSICALIZANDO ENCANTA PÚBLICO 

NO PAÇO MUNICIPAL

https://braganca.sp.gov.br/noticias/cantata-de-natal-do-projeto-musicalizando-encanta-publico-no-paco-municipal
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