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BRAGANÇA PAULISTA APRESENTOU 
SALDO POSITIVO DE GERAÇÃO DE 

EMPREGOS EM JANEIRO

Bragança Paulista apresentou saldo positivo 
na geração de vagas de empregos no 
mês de janeiro, de acordo com dados do 
Novo Caged (Cadastro de Empregados e 
Desempregados), do Ministério do Trabalho 
e Emprego. O saldo entre admissões e 
desligamentos ficou em 103, ou seja, houve 
mais contratações que demissões no 
período.
O painel do Governo Federal leva em 
consideração as vagas formais de emprego 
geradas em todo o Brasil. Em Bragança 
Paulista, foram contratadas 2.161 pessoas 
em janeiro de 2022. Os setores de Serviços 
e Indústria foram os que mais contrataram 
no primeiro mês do ano. Na área de Serviços 
foram 1.093 contratações em janeiro e na 
Indústria, 458.

Em 2021, Bragança Paulista fechou o ano 
com 25.563 admissões e um saldo positivo 
de 1.971 vagas. E o PAT de Bragança Paulista 
(Posto de Atendimento ao Trabalhador) tem 
colaborado com as contratações.
No ano passado, o posto ajudou 1.285 
bragantinos a conseguirem um emprego. 
Em janeiro de 2022, o PAT disponibilizou 247 
vagas de empregos e 117 pessoas foram 
contratadas por intermédio do serviço 
disponibilizado pela Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria de Governo, 
Desenvolvimento Econômico e Inovação.
SAIBA MAIS: 

DADOS SÃO DO NOVO CAGED, DO GOVERNO FEDERAL

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-apresentou-saldo-positivo-de-geracao-de-empregos-em-janeiro
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MAIS DE 10 MIL ACORDOS FORAM 
FIRMADOS PELO REFIS 2022

O REFIS 2022 terminou no dia 11 de março e 
foram firmados no total 10.237 acordos. O valor 
negociado chegou a R$ 36.186.156,19. O Programa 
de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Bragança 
Paulista foi iniciado em 4 de janeiro e permitiu a 
regularização dos débitos dos contribuintes, em 
razão de fatos geradores ocorridos até 31 de 
dezembro de 2021.

Em janeiro, foram firmados 4.200 acordos; em 
fevereiro, outros 3.575 e entre 1º e 11 de março, 
2.462. Dos mais de R$ 36 milhões negociados, 
são R$ 22.146.221,91 brutos e R$ 19.904.175,25 
líquidos em Dívida Ativa. Desse total, já foram 
pagos R$ 5.732.763,27. Em Parcelamento 

Executado foram R$ 21.475.860,46 brutos e 
R$ 16.300.093,64 líquidos. Já foram pagos R$ 
4.250.079,43.

O valor restante será recebido pela 
Administração Municipal nas parcelas a vencer. 
Os contribuintes puderam parcelar em até 24 
vezes, com os descontos de juros e multas 
variando de 90% a 60%, dependendo do número 
de parcelas.

SAIBA MAIS: 

VALOR NEGOCIADO ULTRAPASSOU OS R$ 36 MILHÕES

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/-mais-de-10-mil-acordos-foram-firmados-pelo-refis-2022 
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PREFEITURA DEFINE PROJETO PARA 
COMBATER ALAGAMENTOS NA AVENIDA 

EUZÉBIO SAVAIO

Na tarde desta segunda-feira (14/03), a Prefeitura 
de Bragança Paulista definiu o projeto para evitar 
alagamentos na Avenida Euzébio Savaio, na região da 
Santa Libânia. Em breve, o edital de licitação para a 
execução da obra será lançado.

A reunião entre membros da Prefeitura e 
representantes da empresa Consenge Consultoria e 
Projetos de Engenharia Ltda., que realizou o projeto 
de macrodrenagem da Avenida Euzébio Savaio e 
Rua Santa Amélia aconteceu durante a tarde desta 
segunda-feira (14). Coincidentemente, durante 
a reunião, ocorreu uma forte chuva, ocorrendo 
alagamentos na Avenida Euzébio Savaio. Segundo a 
Defesa Civil, a precipitação foi de 16,6 mm em cerca 
de 45 minutos.

Naquela localização será realizado um plano de 
macrodrenagem, ou seja, na Avenida Euzébio 
Savaio serão instaladas galerias de águas pluviais 
(tubulação quadrada de 2x2) – embaixo da via. Além 
disso, serão construídas diversas bocas de lobo. 
Com isso, toda a água da chuva que hoje escorre por 
cima da via, cairá nas bocas de lobo e fluirá pelas 
galerias, evitando enchentes. Toda a água pluvial 
desembocará no Ribeirão do Lavapés.

SAIBA MAIS: 

PLANO DE MACRODRENAGEM NAQUELA REGIÃO CONTEMPLA COMPLEXO 
DE OBRAS DE COMBATE À ENCHENTE DO MUNICÍPIO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-define-projeto-para-combater-alagamentos-na-avenida-euzebio-savaio 
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As áreas de Educação, Mobilidade Urbana, 
Cultura e Turismo, Meio Ambiente, Esportes 
e Preservação do Patrimônio receberão um 
investimento superior a R$ 12,1 milhões da 
Prefeitura de Bragança Paulista.
Serão realizadas reformas e ampliações de 
prédios e espaços públicos, além de implantação 
de acessibilidade em diversos imóveis da 
Administração Municipal. Tais investimentos 
fazem parte de um “mega pacote” de obras 
anunciado em 10/02.
Ao todo, integram o pacote 56 grandes obras, 
orçadas em cerca de R$ 50 milhões no total, e 
divididas em quatro grandes editais, publicados 
na edição nº 1.255 da Imprensa Oficial do 
município em 24/02 e republicados na edição nº 
1.260, em 07/03.

ABERTA LICITAÇÃO PARA GRANDES 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA

A Concorrência Pública nº 002/2022 vai contratar 
empresa especializada para execução de 
reformas ou ampliações em próprios públicos. A 
data de abertura da documentação é 05 de abril, 
às 9h30. Serão investidos cerca de R$ 12,1 milhões 
em dez obras.
SAIBA MAIS: 

SERÃO EXECUTADAS REFORMAS 
E AMPLIAÇÕES DE ESPAÇOS 

PÚBLICOS

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA LANÇA EDITAL 
PARA GRANDES OBRAS A FAVOR DA POPULAÇÃO

A Prefeitura de Bragança Paulista segue realizando 
grandes investimentos nas mais diversas áreas, com 
foco na melhoria da qualidade de vida da população 
bragantina. E um pacote com sete grandes obras, 
em valor superior a R$ 17,7 milhões, vai proporcionar 
a construção de equipamentos que beneficiarão a 
todos.
A Concorrência Pública nº 003/2022 vai contratar 
empresa especializada para execução de obras e 
serviços em diversos pontos do município. A data 
de abertura da documentação é 06 de abril, às 9h30.
Serão realizadas as seguintes obras:

ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

AGRONEGÓCIOS E MOBILIDADE 
URBANA SERÃO BENEFICIADAS

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-abre-licitacao-para-grandes-obras-de-infraestrutura 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-lanca-edital-para-grandes-obras-a-favor-da-populacao 
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Desde 2019, a Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza 
o Projeto “Bombeiro na Escola”, que atende alunos 
do 4º ano do ensino fundamental.
O objetivo principal do projeto é conscientizar 
os alunos da rede municipal de ensino sobre 
prevenção de acidentes, combate e prevenção de 
incêndios, além de estabelecer vínculos entre as 
crianças e o Corpo de Bombeiros, aproximando-
os da rotina e das atividades executadas pelos 
Bombeiros na cidade.
Nesta quarta-feira (16/03), os alunos da Escola 
Municipal Rural Eugênia de Souza Camargo, 
receberam o Cabo PM Isis Zetter Donati Neto, 
bombeiro educador do 2º Subgrupamento dos 

ESCOLAS MUNICIPAIS RECEBEM O 
PROJETO “BOMBEIRO NA ESCOLA”

Bombeiros, pertencente ao 19º Grupamento de 
Bombeiros, e que atua diretamente com os alunos 
do projeto.
“Esse projeto visa evitar acidentes no futuro e 
mostrar de forma lúdica as ocorrências que os 
bombeiros atendem. Trabalhamos com apostilas, 
panfletos para lição de casa e equipamentos que 
a corporação usa para as crianças realizarem o 
manuseio”, comentou o Cabo PM Isis Zetter Donati 
Neto.

SAIBA MAIS: 

O PROJETO ATENDE ALUNOS DO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/escolas-municipais-recebem-o-projeto-bombeiro-na-escola 
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PROJETO PREVÊ OFICINAS 
DE ESTUDO E APRENDIZADO 

DO INSTRUMENTO

Mais do que oferecer eventos culturais, a 
Prefeitura de Bragança Paulista também 
incentiva a promoção de qualificações na área 
com a realização de cursos. Com isso, estão 
abertas as inscrições do projeto “aulas de Viola 
Caipira”.
A capacitação é gratuita e os interessados 
devem se inscrever pelo site  https://cutt.ly/
uALtM8K  no período de 14/03 a 20/03. Serão 
oferecidas 15 vagas para público a partir de 14 
anos e é necessário possuir a viola caipira (10 
cordas).
O conteúdo programático do curso abordará 

a história, lendas, folclore e curiosidades 
relacionadas à viola caipira, as principais batidas 
da música caipira, anatomia da viola, postura, 
ponteios básicos, entre outros.
Ao final do curso, o aluno deverá estar apto a 
executar as batidas básicas do gênero musical e 
terá condições de integrar a Orquestra Violeiros 
do Rio Jaguari, contribuindo com a preservação 
da cultura caipira em Bragança Paulista.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-oferta-curso-aulas-de-viola-caipira
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde, através do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), recebeu na 
manhã desta última quarta-feira (17/03), a visita de 
representantes de São José do Rio Preto. O encontro 
teve como objetivo apresentar a operação do siste-
ma da Central de Regulação de Ofertas de Serviços 
de Saúde – CROSS.

CONFIRA AS DICAS CULTURAIS PARA O FINAL DE SEMANA

Programação conta com eventos gratuitos que 
acontecem no Centro Cultural Teatro Carlos 
Gomes
A programação cultural de Bragança Paulista 
oferece exposição de arte, curso de música e 
concerto de música clássica. As atividades são 
gratuitas e acontecem no formato híbrido.
É importante ressaltar que é obrigatório apre-
sentar o esquema vacinal para participar da 
atividade, conforme Decreto Municipal nº 

3.864/2022, publicado na edição nº1.259A da Im-
prensa Oficial Municipal.
Mais informações pelo telefone (11) 4034-6570, 
pelo e-mail cultura@braganca.sp.gov.br ou pelas 
redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo 
no Facebook e Instagram (@culturaeturismobp).
SAIBA MA IS: 

Programação conta com eventos gratuitos que 
acontecem no Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

REPRESENTANTES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
VISITAM MUNICÍPIO

“O SAMU Regional de Bragança é uma referência 
para todo o Estado na organização e que funciona 
muito bem! Como nós estamos lá na região também 
com a implantação da auto-regulação, viemos para 
conhecer e aprender com eles. Saio daqui muito sa-
tisfeita. O serviço prestado para a região bragantina 
é de excelência”, disse a Diretora Regional de Saúde 
(DRS-15) de São José de Rio Preto, Silvia Forte Storti.
A apresentação da parte teórica do sistema foi feita 
pelo Coordenador do SAMU 192 Regional, Israel da 
Silva e pelo Coordenador Médico do SAMU Bragança, 
Lucas Certain, em que ambos esclareceram as dú-
vidas, além de trocar experiências com os profissio-
nais presentes.
Saiba mais: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/confira-as-dicas-culturais-para-o-final-de-semana  
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/representantes-de-sao-jose-do-rio-preto-visitam-municipio- 
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PRAÇA PASTOR IZAÍAS TEÓFILO PEREIRA 
NO RECANTO MARANATA É INAUGURADA

Os moradores do Recanto Maranata acabam de 
ganhar uma nova área de lazer, com um parque 
infantil e academia ao ar livre. A Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Mu-
nicipal da Juventude, Esportes e Lazer realizou 
a inauguração do espaço na última sexta-feira 
(11/03).
A nova praça fica próxima à UBS do Bairro do Toró. 
O espaço já tinha uma academia ao ar livre e, com 
a revitalização do local, foram realizados a insta-
lação de passeios em bloquetes intertravados, 
implantação de quiosques, brinquedos, bancos 

de madeira e iluminação de LED, além de paisa-
gismo. Os projetos foram desenvolvidos pelos 
profissionais da Secretaria de Obras e a empresa 
responsável pela execução foi a MBG Engenharia.
Os artistas Fernando Augusto Mucedola Mello e 
José Ulisses de Camargo foram responsáveis pe-
los grafites nos muros ao redor da praça.

SAIBA MAIS:  

É mais uma área de lazer para a comunidade do bairro

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-inaugura-praca-pastor-izaias-teofilo-pereira-no-recanto-maranata 
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TREINOS DE HANDEBOL 
SÃO OFERECIDOS 

GRATUITAMENTE À 
POPULAÇÃO

AUTORIZADA CONSTRUÇÃO DE MAIS UM EMPREENDIMENTO 
RESIDENCIAL EM BRAGANÇA PAULISTA

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEM-
JEL), está oferecendo treinos gratuitos de Han-
debol para jovens e adultos, de ambos os sexos, 
no Ginásio de Esportes Rubens Battazza. 

Os interessados em participar devem compare-
cer ao Ginásio Rubens Battazza localizado na  R. 
Antônio Ribeiro, 155 - Planejada II, e procurar o 
professor Lúcio.   Para mais informações, entrar 
em contato com a Secretaria da Juventude, 
Esportes e Lazer (SEMJEL) pelo telefone (11) 
4033-6667.

O loteamento está localizado na Estrada Municipal 
Fernando Frias Fernandes, no bairro Estiva do Agudo 
e será implantado em uma área total de 230 mil m²

Na tarde da última segunda-feira (14/03), a Prefei-
tura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento, concedeu à empresa 
Recanto Jaguari Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, a liberação para a construção do loteamento 
Boulevard Jaguari, localizado na Estrada Municipal 
Fernando Frias Fernandes, no bairro Estiva do Agudo. 
O empreendimento residencial será implantado em 
uma área total de 230 mil m². Serão 80 lotes, que 

Confira os dias e horários no link abaixo:

SAIBA MAIS:  

terão a partir de 1.000 m² de metragem.

A iniciativa é fundamental para o progresso do muni-
cípio, fomentando a geração de novos empregos na 
construção civil, bem como garantindo que mais fa-
mílias possam adquirir uma moradia com o apoio de 
financiamentos e programas governamentais, bem 
como com o auxílio de recursos oriundos do Governo 
do Estado e da União.

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/treinos-de-handebol-sao-oferecidos-gratuitamente-a-populacao
http://Prefeitura autoriza construção de mais um empreendimento residencial em Bragança Paulista
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PISTA DE PUMP TRACK E QUADRAS DE 
BEACH TENNIS E VÔLEI DE PRAIA SÃO 

ENTREGUES À COMUNIDADE

O investimento em iniciativas em prol do incentivo 
à prática esportiva tem sido uma das prioridades da 
Prefeitura de Bragança Paulista. No último sábado, 
(12/03) foram entregues mais três equipamentos 
esportivos no Lago do Taboão, sendo a Pista de Pump 
Track e as quadras de Beach Tennis e Vôlei de Praia.

A Pista de Pump Track é destinada a prática de espor-
tes 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, de-
ve-se “bombear” a pista. A técnica de Pump ajuda na 

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS FORAM CONSTRUÍDOS NO LAGO DO TABOÃO 
E JÁ ESTÃO RECEBENDO TODA A POPULAÇÃO BRAGANTINA

consciência corporal para se adaptar às condições do 
terreno, absorvendo impactos e promovendo acele-
ração com menor energia nas trilhas.

A pista servirá para treinos dos pilotos de BMX e 
Mountain Bike da cidade, mas pode ser utilizada da 
forma que a população preferir, pois é fácil de andar 
e aberta para todos os públicos e idades, sendo um 
espaço de uso bem democrático.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/pista-de-pump-track-e-quadras-de-beach-tennis-e-volei-de-praia-sao-entregues-a-comunidade
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) 

RETORNA COM ATIVIDADES PRESENCIAIS

Mesmo com a paralisação das atividades presenciais 
por conta da pandemia, o SCFV esteve realizando o 
acompanhamento aos assistidos de forma remota 
durante o período

Na última semana, o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) retornou às 
atividades presenciais com jovens e crianças, 
seguindo todos os protocolos estabelecidos.

As crianças e adolescentes participaram de diversas 
atividades neste retorno presencial do equipamento 
social.

Mesmo com a paralisação das atividades presenciais 
por conta da pandemia, o SCFV esteve realizando o 
acompanhamento aos assistidos de forma remota, 
com atividades encaminhadas em grupos de 

whatsapp, reuniões virtuais, compartilhamento de 
informativos e de vídeos de autoajuda por e-mail e 
encaminhamento de atividades de arte terapia para 
fazer em casa.

O SCFV atende crianças e jovens de 8 a 15 anos 
oferecendo alimentação, atividades de arteterapia, 
capoeira, voleibol, basquetebol, dinâmicas 
recreativas e muita diversão. As inclusões são 
realizadas através do CRAS em que as famílias estão 
inseridas. O SCFV está localizado na Rua Zeferino 
Vasconcellos, 573, no Lavapés. Para qualquer dúvida, 
basta ligar para o seguinte telefone: 4035 0065.

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/servico-de-convivencia-e-fortalecimento-de-vinculos-scfv-retorna-com-atividades-presenciais 
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DOE CHOCOLATE E 
SOLIDARIEDADE  

PREFEITURA LANÇA 
CAMPANHA DA PÁSCOA
O objetivo é proporcionar ao maior número de 
crianças bragantinas em situação de vulnerabi-
lidade a felicidade de ser lembrado nesta Páscoa

Nesta quinta (17/03), a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio do Fundo Social de Solidarie-
dade do Município, lança a Campanha da Páscoa 
2022, com o tema “Doe Chocolate e Solidarieda-
de”.

De acordo com o Fundo Social, o objetivo é pro-
porcionar ao maior número de crianças bragan-
tinas em situação de vulnerabilidade a felicidade 
de ser lembrado nesta Páscoa.

A comunidade poderá participar  da campa-

nha  doando  produtos achocolatados como,  por 
exemplo,  ovos de páscoa, chocolates, doces, 
pirulitos, bombons, entre outros, que serão dis-
tribuídos às crianças das famílias em situação 
de vulnerabilidade e também para as crianças 
que fazem parte dos Projetos Sociais e Entidades 
Assistenciais cadastradas no município.

Os interessados em contribuir com as doações, 
poderão realizar a entrega na sede do Fundo So-
cial de Solidariedade, localizada na Rua Dr. Freitas, 
835, no Matadouro, ou ligando para os telefones 
4035-0014/4035-0010, podendo também entrar 
em contato através do e-mail  fundosocial@bra-
ganca.sp.gov.br.

PREFEITURA SEGUE DETERMINAÇÕES DO GOVERNO DO 
ESTADO E RETIRA A OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARA 

DE PROTEÇÃO EM AMBIENTES FECHADOS

O USO DO ACESSÓRIO SEGUE SENDO OBRIGATÓRIO EM 
AMBIENTES HOSPITALARES, SERVIÇOS DE SAÚDE E NO 
TRANSPORTE COLETIVO

Na tarde desta quinta-feira (17/03), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, seguindo as determinações do 
Governo do Estado de São Paulo, através do Decreto 
Estadual nº 66.575/2022, divulgou o Decreto Muni-
cipal nº 3.877/2022, que altera o art. 2º do Decreto 
nº 3.864/2022, o qual retira a obrigatoriedade do 
uso de máscaras de proteção facial em ambientes 
fechados.

A medida vale para ambientes fechados, exceto em 
locais destinados à prestação de serviços de saúde e 
em meios de transporte coletivo de passageiros, bem 
como nas áreas de embarque e desembarque.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-segue-determinacoes-do-governo-do-estado-e-retira-a-obrigatoriedade-do-uso-de-mascara-de-protecao-em-ambientes-fechados 
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AUTORIZADO RECAPE DE MAIS 18 RUAS 
EM VÁRIOS BAIRROS

INICIADA RECUPERAÇÃO DA RODOVIA 
ALKINDAR MONTEIRO JUNQUEIRA

Em cinco anos, já foram recapeadas mais de 860 
ruas, atingindo a marca de aproximadamente 300km 
lineares de novo pavimento

A Prefeitura de Bragança Paulista autorizou nesta 
semana, o recapeamento de 18 ruas em 6 bairros 
do município. A nova fase, a 3ª deste ano, prevê 

Foi iniciada a obra de conservação especial e 
reabilitação da sinalização horizontal da SP-
063 (Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira), que 
interliga Bragança Paulista a Itatiba.

A obra faz parte de um pacote de revitalização 
de rodovias estaduais do Governo do Estado de 
São Paulo, através do Programa Pró São Paulo. 
Coordenada pelo Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), as atividades têm por objetivo 
garantir a melhoria das condições funcionais e 

pavimento novo em 6,019 quilômetros, equivalente 
a 45.020m².

CONFIRA AS RUAS QUE SERÃO BENEFICIADAS:

de rolamento da rodovia. O prazo estimado é de 12 
meses e o investimento será de R$ 11.020.484,37.

As melhorias na SP-063 beneficiarão os munícipes 
tanto da zona urbana quanto da zona rural, como 
os bairros do Biriça do Campinho e Campo Novo.

SAIBA MAIS: 

Obra faz parte do pacote de revitalização de rodoviais 
estaduais do Governo do Estado de São Paulo

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-autoriza-recape-de-mais-18-ruas-em-varios-bairros 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/iniciada-recuperacao-da-rodovia-alkindar-monteiro-junqueira 
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PREFEITURA INICIA IMPLANTAÇÃO DE 
ESPAÇO DE AMAMENTAÇÃO EM ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, deu 
início na última quarta-feira (16/03), nas 
Escolas Municipais Monsenhor José Lélio 
Mendes Ferreira, no Jardim São Miguel, e 
Profª Marilis Reginato Abi Chedid, no Jardim 
Vista Alegre, a implantação de espaço 
específico para amamentação, que visa 
fortalecer o aleitamento materno.

O AMBIENTE PARA AMAMENTAÇÃO SERÁ INSTALADO EM 12 UNIDADES DO MUNICÍPIO

• E.M. Prof. Dr. Afonso Risi 
• E.M. Profª Ivanise Villaça Helena 
• E.M. Profª Leila Montanari Ramos 
• E.M. Profª Maria Elisa Quadros Câmara 
• E.M. Profª Maria Erci Ramos Valle 
• E.M. Profª Marilis Reginato Abi Chedid 

• E.M. Profª Marice Toledo Leme Suarez 
• E. M. Monsenhor José Lélio Mendes Ferreira 
• E.M. Prof. Dr. Nelson Carrozzo 
• E.M. Profª Sylvia Ferraz Fernandes Olmo 
• E.M. Profª Maria Siriani Del Nero e 
• E.M. Scyla Médici, (Em fase final de construção)
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O bairro Jardim São Miguel acaba de ganhar um novo 
espaço de lazer e moradores de todas as idades 
poderão realizar atividades recreativas e esportivas 
no local, inclusive à noite. Na tarde desta quinta-
feira (17/03), a Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer 

PRAÇA JOÃO DE TOLEDO FUNCK (ZOCA) 
NO JARDIM SÃO MIGUEL É ENTREGUE À 

POPULAÇÃO
Moradores contam com equipamentos de esporte e lazer

(SEMJEL) entregou a construção da Praça João 
de Toledo Funck (Zoca).

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-entrega-a-praca-joao-de-toledo-funck-zoca-no-jardim-sao-miguel 
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Na última quinta-feira (17/03), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento dos Agronegócios, organizou o 
retorno da tradicional Feira Noturna, no Parque de 
Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta)

A Feira Noturna começou a funcionar em janeiro de 
2020 e precisou ser suspensa durante a pandemia de 
Covid-19. Em outubro de 2020, com a flexibilização 
nas medidas restritivas, a feira foi retomada, mas 
foi necessária a suspensão novamente em janeiro 
de 2021, com o agravamento da pandemia em todo 
o país.

FEIRA NOTURNA RETORNA COM 
APROVAÇÃO DA COMUNIDADE

Com 32 barracas com produtos hortifrútis, 
plantas ornamentais, praça de alimentação e 
show musical com a presença da Orquestra 
Violeiros do Rio Jaguari, o recinto do Posto 
de Monta recebeu um bom público que 
demonstraram a satisfação com a retomada da 
Feira Noturna em Bragança Paulista.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/feira-noturna-retorna-com-aprovacao-da-comunidade 
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