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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZA 
VISTORIA EM OBRAS ACOMPANHADA DA 

IMPRENSA E VEREADORES

A Prefeitura de Bragança Paulista tem 
realizado  inúmeras  obras por toda a cidade. Na 
tarde de quinta-feira (18/11), o Poder Executivo, 
acompanhados de membros da imprensa bragantina 
e do Poder Legislativo,   visitaram quatro grandes 
obras que estão em andamento no município: Praça 
da Poesia, Pisicinão Califórnia, Avenida Atílio Menin e 
Estrada Municipal Fernando Frias Fernandes.  

SAIBA MAIS: 

Praça da Poesia

Estrada Fernando Frias Fernandes

Obras de duplicação da Avenida Atílio MeninPiscinão Califórnia

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-realiza-vistoria-em-obras-acompanhada-da-imprensa-e-vereadores
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Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e 
a redução no quadro de internações em todo o 
Estado de São Paulo, Bragança Paulista retoma 
com segurança e responsabilidade a realização de 
grandes eventos na cidade, ações fundamentais 
para minimizar os impactos econômicos da COVID-19 
e estimular e fortalecer o turismo e a economia local.

Para marcar a retomada, o clima natalino invade os 
quatro cantos da cidade com a programação especial 
do “Natal Luz 2021”. A partir da primeira semana de 
dezembro, ruas, avenidas e os prédios e espaços 
públicos municipais serão enfeitados e iluminados 
com a magia do natal, atraindo milhares de turistas.

No dia 04 de dezembro será inaugurado mais um 
espaço turístico municipal, a Praça da Poesia 
Poeta Oswaldo de Camargo e o Terminal Rodoviário 
Turístico “Manuel José Rodrigues”. A praça é uma 
homenagem à cidade, também reconhecida como 
“Cidade Poesia”, e ao Poeta bragantino Oswaldo de 
Camargo.

A programação reúne atividades culturais com a 

NATAL LUZ 2021 MARCA A RETOMADA DOS 
GRANDES EVENTOS EM BRAGANÇA PAULISTA

Realização dos eventos impacta e beneficia diretamente milhares 
de profissionais da cadeia produtiva cultural e turística

presença de estátua viva, distribuição de livros 
dos escritores da Associação de Escritores de 
Bragança Paulista (ASES), Os Trovadores e Academia 
Bragantina de Letras (ABL), exposição e lançamento 
do livro “Bragança Paulista – Praça da Poesia” e 
tarde de autógrafos com o autor da obra Oswaldo 
de Camargo, apresentação da Orquestra Jovem de 
Bragança Paulista e show de encerramento com 
Projota.

Em comemoração ao aniversário da cidade, no dia 
11 de dezembro a dupla sertaneja Marcos & Belutti 
chega à Bragança Paulista para celebrar os 258 anos 
de sua fundação. E para encerrar o ano, o grupo de 
samba Art Popular fará o tradicional show da virada 
no Lago do Taboão, iniciando o ano de 2022 com uma 
festa de luzes e cores.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/natal-luz-2021-marca-a-retomada-dos-grandes-eventos-em-braganca-paulista
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A Campanha Natal Social acaba de ganhar um reforço 
de peso e um grupo de super-heróis vai ajudar na 
arrecadação de brinquedos e panetones. Nos dias 
28/11 e 12/12, das 13h às 17h, os “Heróis da Vida” 

CAMPANHA NATAL SOCIAL TERÁ DRIVE 
THRU COM OS “HERÓIS DA VIDA”

estarão junto com os mascotes de Natal do Fundo 
Social de Solidariedade, no Lago do Taboão, para dois 
Drive Thru.

A parceria visa colaborar com a campanha lançada no 
último dia 8/11 pela Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio do Fundo Social de Solidariedade, para que 
as famílias em situação de vulnerabilidade atendidas 
pelos projetos sociais do município e as cadastradas 
junto à Prefeitura possam ter um Natal mais feliz.

Os dois Drive Thru em parceria com os “Heróis da 
Vida” acontecerão na calçada da arena de eventos 
do Lago de Taboão. A pessoa pode deixar a doação 
de brinquedo e panetone sem descer do carro. A ação 
será das 13h às 17h e os “Heróis da Vida” estarão no 
local das 14h às 16h.

SAIBA MAIS: 

Arrecadação será nos dias 28/11 e 12/12

MAIS LUZ, MENOS GASTO – AVENIDA JOSÉ 
GOMES DA ROCHA LEAL VEM RECEBENDO NOVA 

ILUMINAÇÃO DE LED

Até o momento, cerca de 100 ruas e 2.500 pontos 
receberam as trocas de luminárias por LED em 
Bragança Paulista

A Prefeitura de Bragança Paulista segue dando 
sequência aos trabalhos de substituição da 
iluminação pública por luminárias tipo LED no 
município. A iniciativa  se deve a situação defasada 
que muitas luminárias instaladas na cidade 
apresentam, sendo necessária a troca, para diminuir 

a manutenção e trazer mais economia ao município.

Nas últimas semanas, os serviços foram iniciados 
na Avenida José Gomes da Rocha Leal, e agora, os 
trabalhos seguem para a finalização. Ao todo, estão 
sendo feitas as trocas em 68 pontos da via. As 
substituições fazem parte do projeto de eficiência 
energética da Administração para o município e 
propiciará mais economia, pelo menos a metade do 
valor gasto com as lâmpadas comuns.

Recentemente, mais quatro ruas receberam os 
serviços, sendo: Rua Cândido Rodrigues, Centro (13 
lâmpadas); Rua Osvaldo Assis Gonçalves, Jardim São 
José (17 lâmpadas); Rua Pedro Cioban, Planejada I (19 
lâmpadas) e Praça Catharina Pignatari Helena, São 
Lourenço (7 lâmpadas). Nesta fase, mais 26 ruas 
serão beneficiadas com as trocas, sendo instaladas 
469 novas lâmpadas no total.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/campanha-natal-social-tera-drive-thru-com-os-herois-da-vida 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-luz-menos-gasto-avenida-jose-gomes-da-rocha-leal-vem-recebendo-nova-iluminacao-de-led 
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As famílias mais vulneráveis de Bragança Paulista 
têm recebido toda a assistência, especialmente 
com a garantia do alimento à mesa. Somente 
pela Campanha “Cestou” foram entregues, até 4 
de novembro, 8.176 cestas básicas e 751 kits de 
higiene pessoal.

O total de doações recebidas até o dia 4/11 foi de 
9.372 cestas básicas e 861 kits de higiene.

 

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
do Fundo Social de Solidariedade, lançou a 
campanha em abril, no intuito de fortalecer a 
arrecadação de cestas básicas. O “Cestou” tem 
incentivado a solidariedade do povo bragantino, 
com participação de todas as Secretarias 
Municipais, de comerciantes, empresários, 
instituições sociais e da população.

A arrecadação das cestas básicas têm atendido 
às necessidades das famílias em vulnerabilidade 
social, afetadas pela pandemia. A ação 
humanitária é mais um incentivo para auxiliar 
aos mais necessitados, diante do momento que 
o município, assim como todo país vem passando 
diante da pandemia.

A média de distribuição é de 1.600 cestas 
básicas por mês, incluindo os 38 projetos sociais 
participantes e as entregas diretas do Fundo 
Social de Solidariedade. Somente pelo Fundo, são 
cerca de 350 cestas básicas por mês.

SAIBA MAIS: 

Também já foram distribuídos mais de 750 kits de higiene pessoal

CAMPANHA “CESTOU” JÁ ENTREGOU 
MAIS DE 8.100 CESTAS BÁSICAS

Com o objetivo de aperfeiçoar as atividades 
realizadas no município em prol da defesa e 
proteção à mulher, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Coordenadoria de Políticas 
Públicas para as Mulheres, promove o 16 Dias De 

PREFEITURA PROMOVE 16 DIAS DE ATIVISMO 
PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

Programação começa dia 25/11 e vai até 10/12
Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher.

A programação inclui palestras com 
especialistas, debate com a comunidade, 
caminhada, mobilização nas ruas, dentre outras.

A abertura oficial ocorre no dia 25/11, com o 
III Fórum da Coordenadoria de Políticas para 
Mulheres de Bragança Paulista, com o tema 
“Afinal, o que querem as mulheres ?”.O evento 
acontecerá das 19h às 22h, no Teatro Carlos 
Gomes e será transmitido, ao vivo, pelo Facebook 
da Prefeitura de Bragança Paulista.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/campanha-cestou-ja-entregou-mais-de-8100-cestas-basicas 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-promove-16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-a-mulher
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde, realizou na tar-
de da última sexta-feira, (12/11), no Centro de 
Operações Integradas – COI, entrega de órteses, 
próteses e cadeiras de rodas a mais 10 pacientes 

NOVA ENTREGA DE ÓRTESES, PRÓTESES E 
CADEIRAS DE RODAS A PACIENTES DO 

MUNICÍPIO É REALIZADA

do município, com investimento de R$ 46.486,00.

De 2017 até o momento, a Prefeitura beneficiou 
564 munícipes que necessitavam dos aparelhos, 
sendo investidos o total de R$ 2.969.237,00.

O Centro de Referência Especializado de Assistên-
cia Social (CREAS) realizou 221 atendimentos em 
outubro, somando-se a demanda espontânea e os 
encaminhamentos do Ministério Público, delegacias, 
Conselho Tutelar, CRAS (Centro de Referência em As-
sistência Social), Secretaria de Saúde e outros.

A unidade, gerida pela Prefeitura de Bragança Paulis-
ta por meio da Secretaria de Ação e Desenvolvimento 
Social, atende pessoas que vivenciam situações de 

CREAS REALIZOU MAIS DE 220 
ATENDIMENTOS EM OUTUBRO

Unidade fica na Rua Dr. José Hermenegildo Pereira Guimarães, 64, Vila Gato

violações de direitos ou de violências. Uma pessoa 
será atendida no CREAS, entre outras situações, por 
sofrer algum tipo de assédio, de discriminação, de 
abuso, de violência ou por demandar cuidados em 
razão da idade ou deficiência.

Saiba mais: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/creas-realizou-mais-de-220-atendimentos-em-outubro 
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A 2ª Cãominhada e a 1ª Feira em Prol dos Animais 
aconteceu no Lago do Taboão na manhã do último do-
mingo (14/11) e reuniu dezenas de animais com seus 
tutores. O evento foi promovido pela 16ª Subseção da 
OAB de Bragança Paulista, por meio da Comissão de 
Proteção e Defesa Animal, com o apoio da Prefeitura 
de Bragança Paulista.
Integrantes da Secretaria Municipal do Meio Ambien-
te e da Divisão de Bem-Estar Animal da Prefeitura 
estiveram presentes para o apoio técnico à Cãomi-
nhada. Havia ainda banners e informações sobre o 
trabalho realizado pelo setor.
O evento aconteceria no dia 31 de outubro, mas devi-
do à chuva, foi adiado para o último domingo. No ato 
da inscrição junto à OAB, os participantes doaram 1 

kg de ração para cães ou gatos. As doações serão en-
caminhadas para a Ong SOS Animais Excluídos e para 
o Projeto Social Pescadores de Cristo. 

2ª CÃOMINHADA REUNIU DEZENAS DE 
ANIMAIS NO LAGO DO TABOÃO
Aconteceu junto a 1ª Feira em Prol dos Animais
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A principal meta do Conecta SP é estimular 
a modernização das legislações municipais, 
aspecto considerado fundamental para a rápida 
implantação do 5G.

Na última terça-feira (16/11), o Governo do 
Estado de São Paulo anunciou o lançamento 
do programa Conecta SP, que visa agilizar 
a chegada da cobertura 5G a todos os 645 
municípios paulistas. A iniciativa que conta 
com investimento de R$ 3 milhões, incentiva os 
gestores municipais a modernizar legislações 
locais de antenas para a nova tecnologia.

A Prefeitura de Bragança Paulista foi 
representada na solenidade pelo Chefe da 
Divisão de Inovação e Tecnologia, Vitor Russi.

BRAGANÇA PAULISTA PARTICIPA DE 
LANÇAMENTO DO PROGRAMA CONECTA SP 

DO GOVERNO DO ESTADO

“A nossa participação no evento foi de grande 
valor. Além de poder prestigiar este marco para 
nosso desenvolvimento, tivemos a oportunidade 
de aproximar os relacionamentos com os 
grandes desenvolvedores e propulsores da 
tecnologia no país”, ressaltou Vitor.

De acordo com o Governo do Estado, a principal 
meta do Conecta SP é estimular a modernização 
das legislações municipais, aspecto considerado 
fundamental para a rápida implantação do 5G. 
A cerimônia contou com demonstrações de 
aplicação do 5G pelas empresas Ericsson, Huawei 
e Nokia em áreas como saúde, organização 
urbana, indústria, agricultura e transporte.

Vencim
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Incentivar o hábito de leitura, de modo a 
contribuir com a formação das crianças 
e dos adolescentes, é fundamental para 
transformarmos a sociedade e enriquecermos 
as relações interpessoais. Pensando nisso, a 
Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo, adquiriu mais de 
250 livros de literatura infanto-juvenil.

Foram comprados diversos títulos, dentre eles 
destacam-se os livros “Os Heróis do Olimpo”, “Go 
Girl”, “Fala Sério”, “O Jacaré com Dor de Dente”, 
“História em 3 Atos”, “Diário de Um Banana”, 
“Querido Diário Otário”, entre outros.

Os livros estão disponíveis gratuitamente 
à comunidade na área infantil da Biblioteca 
Municipal Dra. Adalzira Bittencourt, localizada na 
Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 251 – Centro. 
Para efetuar o cadastro para utilizar o serviço de 
empréstimo de livros, é necessário apresentar 
os seguintes documentos: documentos de 
identidade, comprovante de residência e duas 
fotos 3x4.

Saiba mais: 

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO ADQUIRE MAIS DE 
250 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DRA. ADALZIRA BITTENCOURT

Livros estão disponíveis gratuitamente à comunidade

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/secretaria-de-cultura-e-turismo-adquire-mais-de-250-livros-de-literatura-infanto-juvenil-para-biblioteca-municipal-dra-adalzira-bittencourt
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