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Mais um ponto turístico e histórico de Bragança Pau-
lista está de cara nova e pronto para receber toda 
população! O Parque Luiz Gonzaga da Silva Leme ou 
Jardim Público, como é carinhosamente conhecido 
pela população, passou por importantes obras de 
manutenção e está preparado para ser palco de 
grandes momentos novamente. Neste domingo 
(21/08), às 10h, o local será inaugurado e aberto para 
toda a comunidade.

Situado na região central de Bragança Paulista, o 
Jardim Público é um dos mais importantes atrativos 
da cidade, além de ser um imponente cartão-postal. 
Pela sua exuberância, o Jardim Público é frequentado 
por boa parte da população e turistas que visitam a 
cidade frequentemente e há tempos o local deman-

JARDIM PÚBLICO PASSA POR REVITALIZAÇÃO E 
SERÁ INAUGURADO NESTE DOMINGO

dava cuidados.

A obra foi dividida em duas fases e ao todo o parque 
recebeu um novo paisagismo, pavimentação das vias 
internas, revitalização e recuperação de todo espaço 
público, incluindo serviços como a manutenção dos 
quiosques, dos telhados, do orquidário, horta e “mi-
nhocário”; reforma dos banheiros, coreto, espaço 
para animais de estimação, um novo playground, 
revisão das instalações elétricas e hidráulicas, im-
plantação de nova iluminação, pintura geral, acessi-
bilidade, dentre outros trabalhos..

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/jardim-publico-passa-por-revitalizacao-e-sera-inaugurado-neste-domingo 
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AVENIDA ALBERTO DINIZ ESTÁ 
PASSANDO POR OBRAS DE 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

A Administração Municipal segue com os tra-
balhos de manutenção e zeladoria com as ruas 
e avenidas do município. Mais uma importante 
via da cidade passará por melhorias em sua ma-
lha viária, desta vez, a Avenida Alberto Diniz, no 
Jardim Califórnia, que a partir desta terça-feira 
(16/08), passa por trabalhos para o recapeamen-
to asfáltico.

O recapeamento será realizado em toda extensão 
da avenida. Para não interromper o trânsito de 
veículos no local, os trabalhos serão realizados 
intercalados entre as faixas viárias, executando 
primeiro a fresagem e posteriormente o recape. 
A obra será realizada através de um trabalho con-

junto entre as Secretarias Municipais de Serviços 
e Mobilidade Urbana, com a empresa GL Santos, 
responsável pelo serviço de recapeamento e a 
empresa SJR Equipamentos que fará a fresagem.

A Avenida Alberto Diniz se interliga com a Rodo-
via Alkindar Monteiro Junqueira, que também é 
um dos principais acessos a Bragança Paulista. 
Cabe destacar que a via segue recebendo outras 
benfeitorias como a implantação de dois novos 
trechos de ciclovia.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/avenida-alberto-diniz-esta-passando-por-obras-de-recapeamento-asfaltico


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA4

VIA DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS 
PADRE ALDO BOLINI E BERBARI RECEBE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Na última semana, mais uma importante obra 
foi finalizada. Um trecho da Rua Elias Berbari, 
via de ligação entre os bairros Padre Aldo Bolini e 
Berbari, ao lado dos campos de futebol do Unidos 
e Sete Pontes, foi contemplada com pavimenta-
ção asfáltica.

No geral, a via recebeu a implantação de toda 
infraestrutura urbana, incluindo sistema de 
captação de águas pluviais, guias, sarjetas e 
pavimentação asfáltica. Os serviços foram rea-
lizados pela empresa NJ Caetano.

Com os trabalhos concluídos no local, a popu-
lação da região será beneficiada com maior se-

gurança, qualidade de vida e conforto, além de 
facilitar o acesso de todos que transitam pela 
via diariamente, visto que a localidade conta 
com uma escola, uma unidade de saúde e dois 
campos de futebol.

Agora, a Prefeitura realizará toda a sinalização 
viária e implantará pontos de iluminação de LED, 
contribuindo para a segurança de motoristas e 
principalmente de pedestres.

SAIBA MAIS: 

A POPULAÇÃO LOCAL SERÁ BENEFICIADA COM MAIOR 
SEGURANÇA, QUALIDADE DE VIDA E CONFORTO.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/via-de-ligacao-entre-os-bairros-padre-aldo-bolini-e-berbari-recebe-pavimentacao-asfaltica
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Moradores do Bairro Vem Viver e região receberão 
um novo espaço de lazer e diversão: o espaço 
existente no final da Avenida dos Limoeiros. A 
solenidade de entrega acontecerá na próxima 
segunda-feira (22/08), às 18h30.

Os trabalhos foram realizados pela Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Munici-
pal de Serviços.

PRAÇA DO BAIRRO VEM VIVER SERÁ 
ENTREGUE À POPULAÇÃO NA PRÓXIMA 

SEGUNDA-FEIRA (22/08)

A nova praça do Bairro Vem Viver foi contemplada 
com a instalação de iluminação em LED; instalação 
de ponto de água; grafismo; reforma e pintura 
dos brinquedos existentes; instalação de novos 
brinquedos; pista de caminhada; instalação de per-
golado, instalação de bancos; rampa de acessibili-
dade; plantio de mudas nativas; plantio de gramas; 
paisagismo, e pintura de guias e postes. 
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PROJETO GUARDIÃ MARIA DA PENHA 
COMPLETA 6 ANOS E É REFERÊNCIA 

EM SEGURANÇA À MULHER VÍTIMA DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA REGIÃO

A segurança e a defesa da mulher bragantina 
vêm sendo tratadas de forma diferenciada e 
muito mais eficaz pela Secretaria Municipal de 
Segurança e Defesa Civil, por meio da Guarda Civil 
Municipal (GCM), através do Projeto Guardiã Maria 
da Penha.

O Guardiã Maria da Penha é uma parceria entre 
GCM, representando o município no combate à 
violência contra a mulher, o Ministério Público do 
Estado de São Paulo e a Coordenadoria de Política 
para as Mulheres. Através do projeto, a mulher ví-
tima de violência doméstica deverá registrar um 
Boletim de Ocorrência (B.O.) e solicitar as medidas 
protetivas, que serão encaminhadas à Guardiã, 
pelo Ministério Público. As mulheres que recebem 
as medidas protetivas passam a ser acompanha-

das de perto por uma equipe que fiscalizará o 
cumprimento da determinação judicial.

Instituído no município pela Lei Municipal nº 4.537 
de 16 de agosto de 2016, o Projeto Guardiã Maria da 
Penha se tornou referência na proteção, seguran-
ça e atendimento às mulheres vítimas de violência 
doméstica. Desde sua criação, 714 mulheres com 
medida protetiva foram acompanhadas. Diante 
disso, as equipes realizaram 5.706 visitas à es-
sas vítimas nos últimos 6 anos, bem como foram 
feitas 76 prisões em flagrante de agressores de 
mulheres acompanhadas pelo projeto.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/projeto-guardia-maria-da-penha-completa-6-anos-e-e-referencia-em-seguranca-a-mulher-vitima-de-violencia-domestica-na-regiao
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Na manhã da última quinta-feira (18/08), às 
forças de segurança que integram o município, 
realizaram no Centro de Operações Integradas 
(COI), a reunião mensal do Gabinete de Gestão 
Integrada (GGI).

Na ocasião, foram pautados diversos assuntos, 
dentre eles os próximos eventos que acontece-
rão no município, com o intuito de traçar e pla-
nejar novas ações em prol da segurança pública.
  
Dentre os assuntos tratados, os represen-
tantes das forças de segurança deliberaram 

sobre o desfile cívico de 7 de setembro, alu-
sivo à Independência do Brasil, que após dois 
anos de paralisação por conta da pandemia 
de Coronavírus (Covid-19), será retomado. 
Outro importante evento que acontece-
rá em breve é o simulado de incidente 
com múltiplas vítimas, que será realiza-
do no Lago Taboão, no dia 10 de setembro. 

SAIBA MAIS: 

FORÇAS DE SEGURANÇA REALIZAM 
REUNIÃO MENSAL DO GGI E ESTUDAM 

AÇÕES PARA O MUNICÍPIO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/forcas-de-seguranca-realizam-reuniao-mensal-do-ggi-e-estudam-acoes-para-o-municipio
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O Posto de Atendimento ao Trabalhador - 
PAT de Bragança Paulista está com vagas 
abertas na área de Construção Civil, sendo 
vagas para pedreiro, carpinteiro, armador, 
pintor e oficial em obras.

Para pedreiro, carpinteiro, armador e pintor 
é oferecida refeição no local, assistência 
médica, vale transporte, seguro de vida e 
salário de R$ 2.283,00.

Para oficial em obras é oferecida refeição 

no local, assistência médica, vale transporte, 
seguro de vida e salário de R$ 1.992,94.

Os interessados para os empregos devem 
comparecer na próxima quinta-feira (18/08), 
a partir das 13 horas, no PAT, munidos de 
documentos pessoais, currículo e caneta. 
Uso obrigatório de máscara.

O PAT fica no piso superior do Mercado 
Municipal “Waldemar de Toledo Funck” (Rua 
Cel. Teófilo Leme, 1240 – Centro).

PAT DE BRAGANÇA PAULISTA ESTÁ COM 
VAGAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
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CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO VISITAM A EXPOSIÇÃO 
“BRASIS – EXPEDIÇÃO SERRINHA”

Na tarde desta quarta-feira (17/08), as crianças 
da E.M.R. Profª. Therezinha de Lima Bellotto 
embarcaram em uma aventura poética repleta 
de encontros e criatividade através da exposição 
“Brasis – Expedição Serrinha”. A mostra está em 
cartaz no Centro Cultural Prefeito Jesus Adib Abi 
Chedid.

Durante a visita guiada, as crianças puderam 
conhecer a partir de fotografias, pinturas, esculturas, 
filme média-metragem, instalações, roupas, croquis, 
músicas, textos e registros de performances que 
expressam a riqueza cultural brasileira, o resultado 
da expedição realizada por dez artistas entre 2015 e 
2018 em quatro estados brasileiros.

A viagem passou por localidades-chave para a 
compreensão dos grandes ciclos econômicos e da 
diversidade cultural de nosso país, como a Zona da 
Mata Sul, em Pernambuco, e o ciclo dos engenhos 
e da cana-de-açúcar; a Ilha do Marajó, no Pará, e a 
história da borracha e dos vaqueiros marajoaras, em 
Minas Gerais, a Serra da Moeda, território marcado 
pela mineração e pelo ciclo do ouro; e, finalmente, 
a Serrinha, em Bragança Paulista - São Paulo, 
reconhecida como região cafeeira.

SAIBA MAIS: 

A MOSTRA ESTÁ EM CARTAZ NO CENTRO CULTURAL 
PREFEITO JESUS ADIB ABI CHEDID.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/criancas-da-rede-municipal-de-ensino-visitam-a-exposicao-brasis-expedicao-serrinha 
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Nos dias 12 e 13 de agosto, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio do Fundo Social de Solidariedade, 
realizou no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa 
(Posto de Monta), a tradicional Feira das Nações 2022 
– “O mundo se encontra aqui”.

Milhares de pessoas puderam prestigiar as barracas 
com comidas típicas de vários países e cardápios 
específicos das seguintes entidades: Fundo Social - 
Brasil; Sama - Arábia Saudita; Formiguinha - África do 
Sul; Vila São Vicente de Paulo (Vila Bianchi) - México; 
Asilo Lar São Vicente (Jardim Público) - Itália; ABCC - 
Argentina; Casulo - Espanha; Lar da Benção - Suíça; 
Igreja Catedral - Japão; Paróquia Santa Rita - EUA; 

MILHARES DE PESSOAS PRESTIGIARAM A 
FEIRA DAS NAÇÕES NO POSTO DE MONTA

Associação São Lucas - Alemanha; Projeto Equilíbrio 
- Israel; Coordenadoria das Políticas Públicas para 
Mulheres - China; AMADAS - Holanda e ONG Rendar - 
França.

Além das variedades de alimentos típicos, a Feira das 
Nações contou com diversas atrações culturais e 
musicais. As crianças também foram lembradas com 
brinquedos infláveis gratuitos, personagens infantis, 
dentre outras atividades.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/milhares-de-pessoas-prestigiaram-a-feira-das-nacoes-no-posto-de-monta
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A cidade de Bragança Paulista será sede da dis-
puta das quartas de final do Futebol Masculino 
Sub-21 da 64ª edição dos Jogos Regionais. O even-
to será realizado no próximo domingo (21/08), a 
partir das 9h, no Estádio Municipal Cícero de Souza 
Marques.
As quartas de final terão 4 jogos disputados entre 
as cidades classificadas no sábado (20/08), em 
Bom Jesus dos Perdões.
A 64ª edição dos Jogos Regionais começou no mês 

de julho e não tem uma sede fixa. A delegação de 
Bragança Paulista está participando da compe-
tição com 200 participantes, sendo eles atletas 
e comissão técnica, distribuída nas seguintes 
modalidades: atletismo, bocha, futebol, futsal, 
handebol, natação, taekwondo, tênis, vôlei de 
praia e voleibol.
Os Jogos Regionais servem como classificatória 
para os Jogos Abertos do Interior, que deverão 
ocorrer em outubro.

BRAGANÇA PAULISTA SEDIARÁ AS 
QUARTAS DE FINAL DO FUTEBOL 

MASCULINO SUB-21 DA 64ª EDIÇÃO 
JOGOS REGIONAIS

OS JOGOS ACONTECERÃO NESTE DOMINGO (21/08), 
NO ESTÁDIO MUNICIPAL CÍCERO DE SOUZA MARQUES.
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3ª EDIÇÃO DA FESTA NORDESTINA DE 
BRAGANÇA PAULISTA ACONTECE NOS DIAS 

27 E 28 DE AGOSTO

A região do Nordeste se destaca pela sua rica baga-
gem histórica e cultural com seus costumes, cren-
ças, artes, literatura popular, danças, entre outras 
tradições. Para homenagear uma das culturas mais 
belas e ricas do país, nos dias 27 e 28 de agosto 
acontece a terceira edição da Festa Nordestina de 
Bragança Paulista, no Parque de Exposições Dr. Fer-
nando Costa (Posto de Monta). 

Para marcar o retorno da festividade, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria de Cultura 
e Turismo, preparou uma programação recheada de 
atividades para os bragantinos conhecerem as tradi-
ções da região mais arretada do Brasil, enaltecendo e 

valorizando a comunidade.

No sábado (27/08), a festa acontece das 10h às 22h, 
iniciando com a apresentação da DJ Ruth Dalpino, às 
10h, e encerrando com o grupo Rastapé, às 21h. Já 
no domingo (28/08), às 10h, Magnata dos teclados 
abre a programação do dia, e, às 17h, Flavinho Lima 
encerra mais uma edição do evento com o show 
“Forró Bom”.

SAIBA MAIS: 

A FESTA É GRATUITA E REÚNE O QUE HÁ DE 
MELHOR NA CULTURA NORDESTINA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/3-edicao-da-festa-nordestina-de-braganca-paulista-acontece-nos-dias-27-e-28-de-agosto
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FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS 
PASSAM POR TREINAMENTO PARA TRABALHOS 

EM ALTURA

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do SESMT 
(Serviços Especializados em Engenharia de Seguran-
ça e em Medicina do Trabalho), realizou o treinamen-
to da Norma Reguladora - NR 35. A ação aconteceu 
na segunda-feira (15/08), no Centro de Operações 
Integradas (COI), e na terça-feira (16/08), nas de-
pendências da Secretaria Municipal da Juventude, 
Esportes e Lazer.

O curso aconteceu para os eletricistas, pintores, pe-
dreiros e braçais da Secretaria Municipal de Serviços. 
As aulas foram ministradas pela equipe do SESMT e 
pelo instrutor de segurança, Gilmar Albuquerque, em 

atendimento às normas de legislação.

“O objetivo desse treinamento é trazer melhorias 
para o funcionário público para que possa executar 
o trabalho com maior segurança. Nós começamos 
com os funcionários da Secretaria de Serviços, mas 
o treinamento será estendido às outras secreta-
rias”, comentou o instrutor de segurança, Gilmar 
Albuquerque.

SAIBA MAIS: 

A AÇÃO TAMBÉM SERÁ ESTENDIDA PARA 
OUTRAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/funcionarios-da-secretaria-de-servicos-passam-por-treinamento-para-trabalhos-em-altura
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Os trabalhos de ampliação do sistema de drenagem 
pluvial e de implantação de um reservatório de de-
tenção de cheias, na Avenida Euzébio Savaio, no 
bairro Santa Amélia, seguem em desenvolvimento. 

No local, estão sendo realizados os serviços de gabião 
no reservatório. A Secretaria Municipal de Obras con-
tinua aguardando a realocação de 2 postes de energia, 
que estão em um local que impede a escavação para 
colocação das aduelas, que já foram todas recebidas. 

OBRAS DO “PISCINÃO” DA AVENIDA EUZÉBIO 
SAVAIO MARCAM MAIS UMA AÇÃO CONTRA 

ALAGAMENTOS

Esta é mais uma importante obra, que faz parte 
do projeto de combate às enchentes. Nos últimos 
anos, muitos trabalhos têm sido executados para 
sanar um dos maiores problemas que assolava o 
município: as enchentes. Através de um plano mi-
nuciosamente elaborado, diversas obras de gran-
des proporções foram executadas no município. 
SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/obras-do-piscinao-da-avenida-euzebio-savaio-marcam-mais-uma-acao-contra-alagamentos
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