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CERCA DE 15 MIL ALUNOS VOLTARAM ÀS 
AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

O início do ano letivo na Rede Municipal de Ensino 
de Bragança Paulista marca também o início das 
atividades na Escola Municipal “Monsenhor José 
Lélio Mendes Ferreira”, no Jardim São Miguel; da 
Escola Municipal “Profª Marice Toledo Leme Suarez”, 
no Conjunto Habitacional Henedina Cortez, ambas 
destinadas ao Ensino Infantil, e da nova unidade do 
Henedina Cortez voltada ao Ensino Fundamental, 
atendendo ao crescimento da demanda.

Cerca de 15 mil alunos voltaram às aulas na última 
segunda-feira (14/02), para o início do ano letivo 
de 2022, no modelo presencial. Todas as unidades 
de ensino seguem rigorosamente os protocolos 
sanitários recomendados pelos órgãos de saúde. 
Há, em todos os prédios, dispensers de álcool 

RETORNO MARCOU TAMBÉM INÍCIO DAS ATIVIDADES EM DUAS 
NOVAS CRECHES E UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL

em gel e tapetes sanitizantes, além de produtos 
para a higienização e limpeza dos espaços. Todos 
devem utilizar máscaras de proteção, incluindo 
alunos e funcionários. Os profissionais da educação 
receberam ainda face shields.

Todos os alunos da Rede Municipal de Ensino têm 
garantidos o transporte escolar e a alimentação 
adequada, por meio da merenda. Também recebem 
uniformes e material escolares, além de livros 
didáticos.

SAIBA MAIS: 

TREINOS DE JIU-JITSU E MUAY THAI SÃO 
OFERECIDOS GRATUITAMENTE PELA PREFEITURA

Após um longo período com as atividades 
esportivas paralisadas devido a pandemia de 
Covid-19, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria Municipal da Juventude, 
Esportes e Lazer (SEMJEL) vem retomando as 
atividades esportivas com todos os cuidados e 
medidas rígidas de controle sanitário.
Inaugurado em 2020 no Complexo Esportivo Dr. 
Lourenço Quilici, o Centro de Treinamentos de 
Artes Marciais é uma grande oportunidade para 
os munícipes de todas as idades praticarem 

As aulas são realizadas no Centro 
de Treinamentos de Artes Marciais, 

inaugurado em 2020

esportes de luta gratuitamente. O local conta 
com uma estrutura de alta qualidade para a 
prática esportiva.
A SEMJEL oferece treinos em diversos horários 
para a prática do Jiu-Jitsu e Muay Thai. Os 
interessados podem entrar em contato através 
do e-mail da SEMJEL (esportes.bp@gmail.com) 
ou comparecer na secretaria do Complexo 
Esportivo Dr. Lourenço Quilici (Lourenção), 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para 
realizar a inscrição.
SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/cerca-de-15-mil-alunos-voltaram-as-aulas-na-rede-municipal-de-ensino-nesta-segunda-feira-1402
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/treinos-de-jiu-jitsu-e-muay-thai-sao-oferecidos-gratuitamente-pela-prefeitura
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REFORMA DO GINÁSIO RUBENS BATTAZZA, NA 
PLANEJADA II É ENTREGUE

A Prefeitura de Bragança Paulista segue com 
o trabalho de melhorias por todo o município, 
nos mais diversos setores, incluindo esporte 
e lazer. Na manhã do último sábado (12/02), 
foi entregue a reforma do Ginásio Municipal 
de Esportes Rubens Battazza, na Planejada II.

O ginásio está preparado para ser palco de 
grandes eventos esportivos após receber 
trabalhos como a pintura geral, inclusive de 
toda estrutura metálica; a substituição do 
forro da sala de artes marciais, fechamento 
do entorno com grade, recuperação da quadra 
poliesportiva e novas demarcações, troca de 
louças e metais, substituição de luminárias, 

bem como portas de aço com sistema de 
segurança em caso de situações de pânico, 
concretagem do entorno e estacionamento, 
além de toda acessibilidade necessária e 
prevenção e combate a incêndios, dentre 
outros.

A reforma foi executada pela empresa CAT 
Engenharia e Construção Eireli e teve um 
investimento de R$ 814.658,30, sendo R$ 300 
mil oriundos de emenda parlamentar.

SAIBA MAIS: 

GINÁSIO ESTÁ PRONTO PARA RECEBER 
COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-entrega-reforma-do-ginasio-rubens-battazza-na-planejada-ii
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PISTA DE PUMP TRACK DO LAGO DO TABOÃO 
ESTÁ PRONTA PARA RECEBER O PÚBLICO

O investimento em iniciativas em prol do incentivo 
à prática esportiva tem sido uma das prioridades da 
Prefeitura de Bragança Paulista. Nos últimos dias, 
mais um equipamento esportivo foi concluído no 
município.

A pista de Pump Track do Lago do Taboão está pronta 
para receber toda a população bragantina. O local é 
destinado à prática de esportes de rodinhas, como 
bike, skate, patins e patinete.

O significado de Pump Track é exatamente como a 

pista funciona. Para ganhar velocidade sem utilizar 
os pedais e passar pelas “lombadas” do trajeto, 
deve-se “bombear” a pista. A técnica de Pump ajuda 
na consciência corporal para se adaptar às condições 
do terreno, absorvendo impactos e promovendo 
aceleração com menor energia nas trilhas.

SAIBA MAIS:

A PISTA SERVIRÁ PARA TREINOS DOS PILOTOS DE BMX E MOUNTAIN BIKE DA 
CIDADE, MAS PODE SER UTILIZADA DA FORMA QUE A POPULAÇÃO PREFERIR

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/pista-de-pump-track-do-lago-do-taboao-esta-pronta-para-receber-o-publico
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A Secretaria de Obras da Prefeitura de 
Bragança concluiu esta semana o orçamento 
para a pavimentação de ruas do Bairro 
Portal São Marcelo, localizado na região do 
Campo Novo, divisa com Itatiba, constando 
no projeto toda a infraestrutura necessária 
(pavimentação, guias, sarjetas, sinalização, 
calçadas e drenagem).

A partir de agora a Prefeitura vai buscar 
recursos e alternativas para viabilizar a obra, 

PREFEITURA CONCLUI PROJETO E PAVIMENTAÇÃO DO 
PORTAL SÃO MARCELO ESTÁ ORÇADA EM 28 MILHÕES

inclusive junto Governo do Estado de São 
Paulo.

Para a pavimentação total do Portal São 
Marcelo hoje seriam necessários recursos 
na casa de R$ 28 milhões. 

SAIBA MAIS: 

BAIRRO POSSUI 16 VIAS E NENHUMA POSSUI PAVIMENTAÇÃO

SAÚDE REALIZOU TRANSPORTE DE MAIS DE 
213 MIL PACIENTES EM 5 ANOS

A fim de proporcionar aos munícipes 
condições para fazerem seus tratamentos 
de saúde, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, através do Programa de 
Transporte Agendado – PTA, nos últimos 5 
anos, transportou 213.899 pacientes para 
consultas, exames, tratamentos, cirurgias, 
transplantes e internações.

A Chefe do Programa de Transporte 
Agendado – PTA, Celia Piovesan informou que 
há 20 veículos entre carros, ambulâncias, 
vans e micro-ônibus à disposição da 
população que necessita fazer tratamentos 

dentro de fora de Bragança Paulista, como 
Atibaia, Campinas, Sumaré, Jundiaí, Jales, 
São Paulo, Campina Grande, dentre outras 
cidades. “Atendemos no plantão, das 6h 
às 22h, o translado de pessoas acamadas, 
cadeirantes, idosos com problemas de 
mobilidade, pessoas que fazem hemodiálise 
e radioterapia”, conclui.

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-conclui-projeto-e-pavimentacao-do-portal-sao-marcelo-esta-orcada-em-28-milhoes
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/saude-realizou-transporte-de-mais-de-213-mil-pacientes-em-5-anos
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
MUNICIPAL RURAL DO MORRO GRANDE DA 

BOA VISTA É ENTREGUE

No dia 11/02, a Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Educação, entregou 
a reforma e ampliação da Escola Municipal Rural 
(EMR) Morro Grande da Boa Vista, que é o 68º prédio 
da educação a passar por obras de reforma desde 
2017.

A obra contemplou a reforma e a ampliação da escola 
para atender à demanda de alunos do bairro. Foi feito 
um novo telhado na área ampliada e recuperação do 
telhado existente; instalações elétricas e hidráulicas; 

pintura do prédio; construção de muro de arrimo nos 
fundos; sistema de combate a incêndio; acessibilida-
de e colocação de novas esquadrias.

A ampliação permitiu a construção de secretaria, 
sala dos professores, sala de diretoria, biblioteca e 
duas novas salas de aula, passando de três para cin-
co. Como a escola funciona em dois períodos (manhã 
e tarde), é possível atender até dez turmas de ensino 
fundamental. Há na área externa um brinquedo pe-
dagógico e um pequeno campo de futebol.

OBRA DOBROU O ESPAÇO FÍSICO DA UNIDADE

A partir do dia 26 de fevereiro, o transporte público 
de Bragança Paulista terá tarifas diferenciadas e 
usuários do Cartão Cidadão pagarão R$ 4,50 de pas-
sagem, ou seja, 25% a menos que o valor da tarifa 
de remuneração que será de R$ 5,63. O objetivo da 
Prefeitura visa auxiliar a população que paga a pas-
sagem em dinheiro e também incentivar o uso do 
transporte coletivo.

O contrato entre a municipalidade e a JTP Trans-
portes, concessionária do transporte coletivo do 
município, prevê a revisão tarifaria anual com base 
nos índices inflacionários, aumento de combustíveis 
e folha de pagamento. Esses índices são colocados 
numa fórmula e é calculada uma tarifa de remune-
ração, chegando ao valor de R$ 5,63. O novo valor foi 
publicado na Imprensa Oficial do Município desta se-
gunda-feira (14/02) – Edição 1.245, e começa a valer 
a partir da zero hora do dia 26 de fevereiro.

TRANSPORTE COLETIVO PASSA A TER NOVOS HORÁRIOS E TARIFAS DIFERENCIADAS 
COM REDUÇÃO PARA R$ 4,50 PARA USUÁRIOS DO CARTÃO CIDADÃO

A adesão ao Cartão Cidadão pode ser solicitada por 
qualquer pessoa junto à empresa JTP Transportes, 
concessionária do transporte coletivo do município, e 
mediante aquisição antecipada de crédito eletrônico, 
o usuário pagará R$ 4,50.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/transporte-coletivo-passa-a-ter-novos-horarios-e-tarifas-diferenciadas-com-reducao-para-r-450-para-usuarios-do-cartao-cidadao
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PREFEITURA OFERECE CURSOS DE INFORMÁTICA 
ONLINE E GRATUITOS PELO CATEC

Os Ginásios de Esportes Francisco Virgili; Dr. 
Lourenço Quilici (Lourenção) e Rubens Battazza 
oferecem diversas atividades esportivas para todas 
as idades, além de ser espaços de convivência e lazer 
da comunidade bragantina.
Os ginásios passaram por reformas recentemente, 
que foram realizadas através da Prefeitura de 
Bragança Paulista. Foram feitos serviços como 
reforma da quadra poliesportiva, manutenção do 
piso de madeira, troca de telhado, melhorias nos 
vestiários, iluminação, pintura geral, acessibilidade, 
substituição de todos os componentes elétricos e 
hidráulicos, dentre outros.
Com todas essas melhorias, os ginásios estão mais 

estruturados, agradáveis e adequados para a prática 
de atividades físicas e de lazer.
Todas as atividades realizadas nos ginásios são 
gratuitas. Os interessados em participar devem 
procurar os professores nos próprios ginásios para 
saber as disponibilidades ou entrar em contato com a 
Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer 
(SEMJEL), pelo telefone 4033-6667 ou pelo e-mail 
esportes.bp@gmail.com
SAIBA MAIS:

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Governo, Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, em conjunto com a 
Faculdade de Tecnologia Jornalista Omair 
Fagundes de Oliveira (FATEC), informa que há 
vagas para cursos online do Centro de Acesso às 
Tecnologias e Inclusão Digital (CATEC).
Os cursos são voltados para crianças, jovens, 

Cursos são voltados para crianças, jovens, 
adultos e terceira idade

adultos e terceira idade. As inscrições devem 
ser realizadas através do site http://www.
fatecbpaulista.edu.br/noticia/inscricoes-
abertas-para-o catec/. As vagas são limitadas.
SAIBA MAIS:

GINÁSIOS OFERECEM DIVERSAS ATIVIDADES 
ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-oferece-cursos-de-informatica-online-e-gratuitos-pelo-catec
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/ginasios-oferecem-diversas-atividades-esportivas-para-a-populacao
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AVENIDA NELSON MUNER E RUA JOSÉ CARLOS CHIARION 
RECEBERÃO IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A Prefeitura de Bragança Paulista abriu licitação para 
implantação de iluminação pública na Avenida Nelson 
Muner e na Rua José Carlos Chiarion (paralela ao cam-
po de futebol do Legionário Esporte Clube).
Duas empresas apresentaram envelopes para 
participar, sendo: G.C de Oliveira Rosado ME. E VBE 
Engenharia e Consultoria LTDA. Foi realizada a aber-
tura dos envelopes “documentos de habilitação” das 
empresas participantes. A Comissão Permanente de 
Licitações decidiu encerrar os serviços, para melhor 
análise na documentação apresentada.
Nos locais, serão instaladas luminárias do tipo LED, 

que possuem muitos benefícios e dentre eles estão 
o aproveitamento maior de energia, uma vez que 
95% da energia é aproveitada e apenas 5% desper-
diçadas na forma de calor. A iluminação LED também 
possui maior tempo de vida útil, além de não conter 
elementos tóxicos em sua composição, assim como 
reduz um terço da emissão de carbono, em relação a 
iluminação tradicional, tudo isso beneficiando princi-
palmente o meio ambiente.

SAIBA MAIS: 

ESTRADA MUNICIPAL AGOSTINHO SALAROLI SOBRINHO COMEÇA A SER 
RECUPERADA COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dezenas de homens e máquinas já estão trabalhan-
do na recuperação funcional da Estrada Municipal 
Agostinho Salaroli Sobrinho, conhecida como a 
Estrada do Biriçá, que dá acesso ao Vale Eldorado e 
que faz ligação entre Bragança Paulista e a Rodovia 
Dom Pedro I. Os trabalhos estão sendo realizados 
pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), 
dentro do Programa Novas Estradas Vicinais, do 
Governo do Estado de São Paulo.
Serão investidos R$ 6.835.273,65 na recuperação 
de 4,6 km da estrada que é um importante corre-
dor para o escoamento da produção agrícola e para 
a economia regional. O Programa Novas Estradas 

Vicinais prevê obras para recuperação da pista, pa-
vimentação de estradas em terra e melhorias em 
sinalização e sistema de drenagem.
A recuperação da Estrada Municipal Agostinho 
Salaroli Sobrinho também beneficiará os bairros 
Biriça; Laranjal; Campinho; Ponte Alta; Bocaina e 
Tanque.
Além dessa vicinal, a Estrada Municipal Benedito 
Olegário Chiovatto também está recebendo servi-
ços de recuperação funcional, pelo programa No-
vas Estradas Vicinais. A estrada faz ligação entre 
Bragança Paulista e Morungaba.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/avenida-nelson-muner-e-rua-jose-carlos-chiarion-receberao-implantacao-de-iluminacao-publica
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PREFEITURA ENTREGA KITS ESCOLARES PARA 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

A Prefeitura de Bragança Paulista, rea-
lizou na quinta-feira (17/02) a entrega 
de kits escolares aos alunos da Escola 
Municipal Prof. Fernando da Silva Leme, 
no bairro Santa Luzia, marcando o início 
da distribuição em toda a rede munici-
pal de ensino. Os estudantes receberam 
os materiais das mãos das autoridades 
presentes.

Os kits para os alunos do infantil I, II e III 
incluem mochila de rodinha, caderno pe-
queno, agenda escolar, pasta polionda, 
gizão de cera, cola branca, massa para 
modelar, tinta guache, pincel brocha, lá-
pis de cor, apontador e estojo escolar.

Já para os alunos do infantil IV e V os kits 
incluem mochila de rodinha, estojo esco-
lar, agenda escolar, pasta polionda, lápis 

preto, cola branca, borracha, massa para 
modelar, tinta guache, apontador, lápis de 
cor, tesoura escolar, pincel brocha, cader-
no brochurão, gizão de cera e rolinho de 
espuma.

Por fim, ao Ensino Fundamental (1º ao 5º 
ano) o kit conta com cadernos brochurão, 
estojo escolar, lápis pretos, cola branca, 
borrachas, pasta polionda, caneta azul, 
caneta vermelha, apontador, lápis de 
cor, tesoura escolar, gizão de cera, régua 
escolar e caderno de desenho. Os alunos 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
também receberão o mesmo kit escolar.

Os kits escolares atenderão todos os 
alunos da rede municipal de ensino, que 
conta com cerca de 15.600 estudantes 
matriculados.

Cerca de 15.600 estudantes serão 
beneficiados com os materiais
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SECRETARIA DE SAÚDE ANUNCIA "SEMANA 
E" DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

A Prefeitura de Bragança Pau-
lista, por meio da Secretaria 
de Saúde, anuncia a vacinação 
infantil contra a Covid-19 nas 
escolas municipais, estaduais e 
privadas. O objetivo é aumentar 
a cobertura vacinal entre crian-
ças de 5 a 11 anos. 
A ação ocorrerá de 22 a 25 de 
fevereiro.

VACINAÇÃO NAS ESCOLAS
Para crianças acima de 5 anos, 
MEDIANTE A AUTORIZAÇÃO dos 
pais ou representante legal. (A 
própria escola fornecerá a au-
torização);
2ª DOSE
– Coronavac – Para CRIANÇAS 
ACIMA DE 06 ANOS E ADULTOS 
vacinados até 25 de janeiro, 
na Antiga Biblioteca (Ao lado da 
Câmara Municipal), SEM AGEN-
DAMENTO.
3ª feira (22/02) - 2ª dose de co-

ronavac para vacinados até 25/01
4ª feira (23/02) - 2ª dose de coronavac para va-
cinados até 26/01 
5ª feira (24/02) - 2ª dose de coronavac para va-
cinados até 27/01 
6ª feira (25/02) - 2ª dose de coronavac para va-
cinados até 28/01

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou na 
tarde da última segunda-feira (14/02), na 
Escola Bragantina de Formação e Aperfeiço-
amento – EBRAFA, testagem para a Covid-19 
nos profissionais da Rede Municipal de En-
sino.

A testagem é mais uma medida para a garan-
tia do retorno seguro às aulas, tanto para os 
profissionais quanto para os alunos.

O objetivo é identificar a frequência do con-
tágio pelo coronavírus e já seguir com os pro-
tocolos de isolamento, caso o resultado seja 
positivo. A Prefeitura reforça que todas as 
unidades de ensino seguem rigorosamente 
os protocolos sanitários recomendados pelos 
órgãos de saúde.

PREFEITURA INICIA TESTAGEM PARA A COVID-19 
NOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
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VIAS RURAIS CONTINUAM RECEBENDO MELHORIAS 
ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTRADA LEGAL

Dando continuidade aos investimentos 
aplicados pela Prefeitura de Bragança Pau-
lista, principalmente no que diz respeito ao 
cuidado com a infraestrutura tanto na área 
urbana, quanto na zona rural. Através do 
Programa Estrada Legal, as vias rurais do 
município estão recebendo diversas me-
lhorias.

Embora no mês de janeiro o mau tempo e as 
constantes chuvas que ocorreram no mu-
nicípio tenham atrapalhado os serviços em 
desenvolvimento, até o momento, as Estra-
das Municipais Vereador Álvaro Alessandri 
e Antônio Moreno, no Campo Novo, seguem 
recebendo trabalhos como o recapeamen-
to e serviços de drenagem. A estrada sem 
denominação, conhecida popularmente 
como “Zé Bolacha” no bairro Arara dos Pe-
reiras, também está passando por obras de 
implantação de tubulação para drenagem 
e escoamento das águas pluviais, assim 
como a aplicação de PMVP.

SAIBA MAIS: 

ATRAVÉS DO PROGRAMA 
ESTRADA LEGAL MAIS DE 60 MIL 

M² DE VIAS RURAIS JÁ FORAM 
RECAPEADAS, BEM COMO CERCA 

DE 85 MIL M² DE PMVP.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/vias-rurais-continuam-recebendo-melhorias-atraves-do-programa-estrada-legal
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