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Um dos compromissos assumidos pela Adminis-
tração Municipal no Plano de Governo 2021/2024 
é a captação de empreendimentos e a geração de 
empregos e renda no município. Amparados pelo Pro-
grama de Incentivos ao Desenvolvimento Econômico 
e Fomento ao Emprego, o Programa Pró-Indústria/
Pró-Emprego, a Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Governo, Desen-
volvimento Econômico e Inovação, realizou nesta 
segunda-feira (13/06), a assinatura dos Projetos de 
Lei para a doação de terrenos para sete empresas.

PARA GERAR MAIS EMPREGOS, PREFEITURA DOARÁ 
TERRENOS PARA SETE EMPRESAS SE INSTALAREM 

NO MUNICÍPIO

Sete empresas venceram os Chamamentos Públicos 
da 1ª fase. A expectativa é de gerar mais centenas 
de empregos diretos e indiretos. As empresas ven-
cedoras são: Work Eletro Sistemas; Gráfica Bragança 
– Jornal em Dia Ltda.; Farmina Pets Foods Brasil Ltda.; 
JGG Chocolates Artesanais; Chardon Brasil Produtos 
e Serviços de Energia Ltda.; RW Uniformes e Tetralite 
Fireproof Ltda.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/para-gerar-mais-empregos-prefeitura-doara-terrenos-para-sete-empresas-se-instalarem-no-municipio 
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“PISCINÃO CALIFÓRNIA” JÁ É UMA 
REALIDADE NO COMBATE ÀS ENCHENTES

As chuvas de verão 2021/2022 testaram o sis-
tema que tem funcionado como grande aliado 
no combate às enchentes na região do Jardim 
Califórnia. A bacia ajudará na retenção de cerca 
de 28 milhões litros de água, aliviando todos os 
ribeirões da cidade.

Nos últimos anos, muito empenho, trabalho e 
esforços foram destinados para sanar um dos 
maiores problemas que assolava o município: 
as enchentes. Através de um plano idealizado e 
elaborado pela Administração Municipal, diversas 
obras de grandes proporções foram executadas 
no município.

Na última segunda-feira (13/06), a Prefeitura 
de Bragança Paulista realizou a solenidade de 
entrega das obras de implantação da Bacia de 
Retenção contra enchentes (Piscinão), na Ave-

nida Alberto Diniz, no Jardim Califórnia. Durante 
o evento, Secretários Municipais, autoridades 
do Poder Legislativo e convidados estiveram 
presentes.

Desde sua construção, o “Piscinão Califórnia” 
tem mostrado ser um mecanismo importante de 
contenção, evitando alagamentos na região do 
Jardim Califórnia, Vila Malva, Rua Jerônimo Martin 
Carreteiro, Avenida Alberto Diniz e ao longo do 
Ribeirão Lavapés. As chuvas de verão 2021/2022 
testaram o sistema, que tem funcionado como 
grande aliado no combate às enchentes na re-
gião, servindo para deter as cheias.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/piscinao-california-ja-e-uma-realidade-no-combate-as-enchentes
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PRAÇAS RAUL LEME E JOSÉ BONIFÁCIO 
SERÃO REMODELADAS COM REFORMA E 

NOVO PAISAGISMO

Graças à assinatura da ordem de serviços de 
algumas obras que integram o “Mega Pacote” 
assinado recentemente, mais um importante 
trabalho terá início a partir desta terça-feira 
(14/06). As praças centrais Raul Leme e José 
Bonifácio passarão por melhorias. Para melhor 
execução dos serviços, bem como para seguran-
ça à integridade física das pessoas que circulam 
diariamente pelos locais, as duas praças serão 
interditadas.

Com o intuito de não interromper as atividades 
religiosas que acontecem na igreja católica no 
local, nesta primeira fase de obras, o acesso 
à Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Ca-
tedral), será realizado pela rampa lateral. As 

bancas de jornais que se encontram nas praças 
também serão realocadas e permanecerão com 
o atendimento aos seus respectivos clientes.

Devido às celebrações alusivas ao Corpus Christi, 
que serão realizadas no decorrer desta semana, 
inicialmente a interdição será feita no entorno 
da Praça José Bonifácio. No início da próxima 
semana, o entorno de toda Praça Raul Leme 
também será interditado. Em ambas as praças, a 
interdição será feita com tapumes, delimitando 
as áreas.

SAIBA MAIS: 

COM INÍCIO DAS OBRAS, LOCAL SERÁ FECHADO 
COM TAPUMES, PRESERVANDO A SEGURANÇA E A 

INTEGRIDADE FÍSICA DAS PESSOAS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/pracas-raul-leme-e-jose-bonifacio-serao-remodeladas-com-reforma-e-novo-paisagismo 
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MAIOR BERÇÁRIO DE BRAGANÇA 
PAULISTA É INAUGURADO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secre-
taria Municipal de Educação, inaugurou na última se-
gunda-feira (13/06), o maior berçário do município: a 
Escola Municipal Scyla Médici, localizada na Avenida 
São Vicente de Paula, s/nº, Jardim Recreio. Esta é a 
7ª creche entregue à população pela Administração 
Municipal desde 2017.
A nova escola contará com o atendimento de berçá-
rio e Ensino Infantil I, podendo recepcionar cerca de 
100 alunos.
Com 657,32 m² e já de acordo com as normas de 
acessibilidade, ao todo a unidade contará com 3 
salas de aula, 4 berçários com 4 solários cada e 2 

fraldários compartilhados a cada 2 berçários, sala de 
administração, recepção, secretaria, almoxarifado, 
direção, sala dos professores com copa e banheiros.
A área comum é composta por pátio coberto, dois 
halls de distribuição dos ambientes, refeitório, bi-
blioteca, banheiro feminino e masculino PCD e área 
externa com parque, além de cozinha, despensa, 
lactário, Depósito de Material de Limpeza (DML) e 
área de serviço.
SAIBA MAIS: 

ESTA É A 7ª CRECHE ENTREGUE À POPULAÇÃO PELA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESDE 2017.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/-maior-bercario-de-braganca-paulista-e-inaugurado
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10 MIL MUDAS ESTÃO SENDO CULTIVADAS 
NO VIVEIRO MUNICIPAL

O VIVEIRO MUNICIPAL ESTÁ LOCALIZADO NO PARQUE DE 
EXPOSIÇÕES DR. FERNANDO COSTA (POSTO DE MONTA)

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Serviços, através da Divisão 
de Parques e Jardins, está intensificando os serviços 
de cultivo no Viveiro Municipal. Diversos trabalhos 
são realizados com mudas de flores, sementes de 
hortaliças para as hortas escolares e projeto Casulo, 
além de mudas nativas para recomposição de áreas 
ciliares, ações de reflorestamento e proteção de 
nascentes.

O Viveiro Municipal está localizado no Parque de 
Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta). 
As mudas são plantadas de acordo com o espaço, 

estação e ambiente adequado, para depois serem 
utilizadas na revitalização paisagística das praças e 
áreas públicas. Utilizando recursos próprios, como 
mão de obra e estrutura adequada, os investimentos 
no Viveiro Municipal consistem em limpeza, 
manutenção e revitalização paisagística das praças, 
parques e jardins, com o plantio de espécies de 
plantas ornamentais cultivadas.

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/10-mil-mudas-estao-sendo-cultivadas-no-viveiro-municipal
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Oito atletas da natação PCD de Bragança 
Paulista participaram, no dia 10 de junho, da 
seletiva estadual dos Jogos Escolares do Esta-
do de São Paulo, para as Paraolimpíadas Esco-
lares 2022, que acontecerão na cidade de São 
Paulo, no Centro de Treinamento Paraolímpico 
Brasileiro. As Paraolimpíadas serão realizadas 
pelo Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB e pelo 
Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria 
Especial de Esporte, tendo como responsabili-
dade exclusiva a realização da etapa nacional.

O intuito dos Jogos Escolares do Estado de São 
Paulo (JEESP) é favorecer a descoberta de no-
vos talentos esportivos que possam ser indi-
cados para integrar a Delegação do Estado de 
São Paulo para as Paraolimpíadas Escolares – 
Etapa Nacional, participar dos programas “Bol-
sa Talento Esportivo” e “Centro de Excelência 
Esportiva”, além de fomentar o Desporto e o 
Paradesporto Escolar no Estado de São Paulo.

A competição estadual dos “Jogos Escolares 
do Estado de São Paulo” inclui 25 modalidades 
esportivas, entre convencional e para PCD 
(pessoa com deficiência).

SAIBA MAIS: 

EQUIPE DE NATAÇÃO PCD DE 
BRAGANÇA PAULISTA CONQUISTA 

MEDALHAS EM SELETIVA
ATLETAS PARTICIPARAM 
DE SELETIVA ESTADUAL 
DOS JOGOS ESCOLARES.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/equipe-de-natacao-pcd-de-braganca-paulista-conquista-medalhas-em-seletiva 
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BRAGANÇA PAULISTA SEDIOU ETAPA DO 
CIRCUITO REGIONAL DE NATAÇÃO ARN

A Prefeitura de Bragança Paulista continua incenti-
vando o esporte e no último domingo (12/06), o muni-
cípio foi sede do Circuito Regional de Natação ARN. A 
competição foi realizada na Piscina Municipal “Maria 
Astrid Dubard” e participaram atletas de 10 cidades, 
desde a categoria Pré-Mirim até a Sênior.

A equipe de natação da Secretaria Municipal da Ju-
ventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), treinada pelo 
técnico Moisés Augusto da Rocha, participou com 30 
atletas, com idades entre 8 e 18 anos, das categorias 
Pré-Mirim até Sênior. Os bragantinos conquistaram 
39 medalhas, sendo 22 de ouro, 10 de prata e 7 de 
bronze.

A SEMJEL oferece a possibilidade das pessoas que 
já nadam fazerem parte da equipe de treinamento 
e competição do município. Para isso, é necessário 
comparecer em alguns dos horários de treinos e con-
versar com o professor Moisés. O professor fará uma 
avaliação para saber o nível que o atleta se encontra 
para poder ingressar na equipe.

SAIBA MAIS: 

COMPETIÇÃO FOI NA PISCINA 
MUNICIPAL MARIA ASTRID DUBARD

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-sediou-etapa-do-circuito-regional-de-natacao-arn 
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TURISMO DE BRAGANÇA PAULISTA É 
APRESENTADO A CENTENAS DE PESSOAS 

NO GUARUJÁ
A participação do município no 5º Conexidades 
impulsiona as ações turísticas na cidade e atrai 
novos investimentos.

Bragança Paulista está se destacando cada vez 
mais em todo o Estado de São Paulo graças aos 
seus incontáveis atributos. Na última semana, 
a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura 
e Turismo, marcou presença na 5ª edição do 
Conexidades - Encontro Nacional de Parceiros 
Públicos & Privados.

O evento, organizado pela União dos Vereadores 
do Estado de São Paulo (UVESP), aconteceu 
entre os dias 7 a 11 de junho, no Casa Grande 

Hotel Resort e Spa, no Guarujá, com o tema “O 
Brasil que a nação deseja”.

O estande do município atraiu centenas de 
turistas, empresários e autoridades do poder 
Executivo e Legislativo com seus atrativos 
naturais e sua gastronomia excepcional, como a 
famosa linguiça bragantina, o café, a cachaça de 
mel e limão, vinho e o chocolate artesanal.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/turismo-de-braganca-paulista-e-apresentado-a-centenas-de-pessoas-no-guaruja 
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Nesta quarta-feira (15/06), a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Servi-
ços, realizou a entrega das obras de melhorias das 
Estradas Municipais Domicio Franco de Camargo, 
João Baptista de Camargo e Hamilton de Souza.

Os serviços realizados no local foram de pavimenta-
ção, PMVP (Programa de Melhorias de Vias Públicas) e 

PROGRAMA ESTRADA LEGAL 
PREFEITURA CONCLUI 8,2 KM DE PAVIMENTAÇÃO 

E OUTRAS MELHORIAS EM ESTRADAS 
DO BAIRRO ATIBAIANOS

alguns pontos de obras de drenagem. No total, foram 
mais de 8,2 km de melhorias nos locais.

O Programa Estrada Legal tem como principal objeti-
vo melhorar as condições das estradas, colaborando 
com o escoamento da produção, maior segurança 
dos motoristas e permitindo mais qualidade de vida 
para os moradores do campo.



INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 11

Bairro está recebendo Programa de Melhorias que 
inclui a modernização da iluminação pública.

Os moradores do Portal São Marcelo contam agora 
com iluminação pública mais moderna e mais eficien-
te, que traz segurança para a população à noite. Foi 
concluída a colocação de 288 lâmpadas em LED em 
23 ruas do bairro. A ação da Prefeitura de Bragança 
Paulista faz parte do Programa de Melhorias do Portal 
São Marcelo.

Serão instalados ainda 11 novos postes em quatro 
ruas, também com luminárias em LED, para que haja 

a extensão da rede. O investimento é de cerca de R$ 
255 mil.

As luminárias do tipo LED aproveitam melhor a ener-
gia, geram economia aos cofres públicos e têm maior 
vida útil, além de proporcionar mais claridade. A nova 
iluminação também contribui com o aumento da se-
gurança noturna, permitindo que a população utilize 
as vias com tranquilidade.

SAIBA MAIS: 

PORTAL SÃO MARCELO RECEBE 288 
LÂMPADAS DE LED E OUTROS 11 POSTES 

SERÃO COLOCADOS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/portal-sao-marcelo-recebe-288-lampadas-de-led-e-outros-11-postes-serao-colocados 
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Visando compreender todo o processo de limpeza 
do esgoto do município, na última sexta-feira 
(10/06), os assistidos do Espaço Comunitário 
de Aprendizagem (ECOA) visitaram a Estação de 
Tratamento de Esgotos (ETE), localizado no bairro 
Mãe dos Homens.

Na ocasião, os assistidos foram recebidos pelo 
funcionário da Sabesp, Paulo Brito, e receberam 
orientações teóricas. Logo após, acompanharam in 
loco todas as etapas do tratamento até ser lançado 
no Rio Jaguari, sem ser uma ameaça à saúde e ao 
Meio Ambiente.

Por meio desta vivência, os assistidos 
aprenderam a necessidade de preservação dos 
recursos hídricos, reafirmando a importância da 
participação individual e coletiva na gestão do Meio 
Ambiente. Com isso, consolidam este aprendizado 
formando opiniões ambientalmente corretas e 
necessárias para a melhoria da qualidade de vida.

SAIBA MAIS: 

ASSISTIDOS DO ECOA VISITAM ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE) DE 

BRAGANÇA PAULISTA
Por meio desta vivência, os jovens aprendem a 

necessidade de preservação dos recursos hídricos.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/assistidos-do-ecoa-visitam-estacao-de-tratamento-de-esgotos-ete-de-braganca-paulista 
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Dando sequência aos Concursos Públicos nº 
001/2022 e nº 002/2022, a Prefeitura de Bragan-
ça Paulista divulgou nesta terça-feira (14/06), 
na edição nº 1.327 da Imprensa Oficial, o gabarito 
das provas objetivas aplicadas no último domingo 
(12/06).

O candidato que discordar do resultado divulgado 
poderá interpor recurso, conforme disposto no 
edital de abertura. Para a interposição de recur-
so referente ao gabarito, o candidato deverá, 
obrigatoriamente, acessar o site do IBAM (www.
ibamsp-concursos.org.br), clicar em “recursos” 
e preencher o formulário próprio disponibilizado 
para o recurso e enviá-la nos dias 15/06 e 16/06, 
das 9h às 16h, devendo utilizar um formulário 
para cada questão.

O Concurso Público nº001/2022 tem disponível 
vagas distribuídas em empregos como Ajudante 
Geral, Almoxarife, Assessor Administrativo, As-
sistente Social, Auxiliar de Farmácia, Borracheiro, 

Coveiro Júnior, Dentista, Enfermeiro, Desenhista, 
Lavador, Pedreiro, Servente, Serviço Braçal, Me-
cânico Júnior, Operador de Máquinas Júnior, den-
tre outras funções.

Já o Concurso Público nº002/2022, conta com 
vagas para os cargos de Médicos Júnior e Médicos 
Plantonistas Júnior de especialidades como Clí-
nico Geral, Cirurgião Cardíaco, Endocrinologista, 
Fisiatra, Geneticista, Geriatra, Ginecologista Obs-
tetrícia, Hebiatra, Hematologista, Hepatologista, 
Infectologista Adulto e Infantil, Nefrologista, Neu-
rologista, Oftalmologista, Otorrinolaringologista, 
Pediatra, Pneumologista, Psiquiatra, Reumatolo-
gista e Urologista.

Os gabaritos de todas as avaliações estão dispo-
níveis na Edição nº 1.327, da Imprensa Oficial da 
municipalidade em: 

(https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MjYwO-
Tky), bem como no site do IBAM em: (https://
www.ibamsp-concursos.org.br/site/).

DIVULGADOS OS GABARITOS DAS PROVAS 
OBJETIVAS DOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA 

VAGAS DE MÉDICOS E OUTRAS FUNÇÕES
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