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Nove shows marcaram a segunda semana de evento
E teve fim a 55ª Expoagro e 28ª Festa do Peão de 
Boiadeiro de Bragança Paulista. Após dois anos sem 
o evento, o público compareceu em massa ao Parque 
de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto Monta) e 
curtiu 14 shows em duas semanas de festa.
Iniciando a segunda semana da Expoagro e Festa 
do Peão, na quarta-feira (11/05), aconteceram dois 
shows gospel. O Padre Antônio Maria e a Banda Ke-
muel se apresentaram no primeiro dia. Na quinta-fei-
ra (12/05), foi a vez dos reis do piseiro, Vitor Fernan-
des, Tarcísio do Acordeon e João Gomes, arrastarem 
uma multidão de fãs ao Posto de Monta.

ÚLTIMA SEMANA DE EXPOAGRO E FESTA DO PEÃO DE 
BOIADEIRO SUPERA EXPECTATIVA DE PÚBLICO NO 

POSTO DE MONTA

Um dos shows mais esperados da festa aconteceu na 
sexta-feira (13/05). A dupla Henrique e Juliano prota-
gonizou um espetáculo emocionante aos presentes 
no local. No sábado, penúltimo dia da Expoagro e 
Festa do Peão de Boiadeiro, quem subiu ao palco foi 
a dupla sertaneja Hugo e Guilherme e o grande nome 
do momento, Pedro Sampaio.
Para fechar com chave de ouro, a tradicional dupla 
Rio Negro e Solimões trouxe o melhor do sertanejo 
raiz para o público que foi curtir o último dia de festa.
SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/ultima-semana-de-expoagro-e-festa-do-peao-de-boiadeiro-supera-expectativa-de-publico-no-posto-de-monta 
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OBRAS DAS DUAS VIAS ESTÃO ORÇADAS PELO DER EM 
CERCA DE R$ 15 MILHÕES

VARIANTE DO GUARIPOCABA E VARIANTE 
DO TABOÃO SERÃO RECAPEADAS PELO 
PROGRAMA ESTRADA ASFALTADA DO 

GOVERNO DO ESTADO

Mais investimentos nas estradas de Bragança 
Paulista! O município acaba de ser contemplado 
pela segunda fase do Programa Estrada Asfalta-
da, do Governo do Estado de São Paulo. A Variante 
do Guaripocaba e a Variante do Taboão serão re-
cuperadas e recapeadas, com investimento total 
previsto de cerca de R$ 15 milhões.

Pelo Programa Estrada Asfaltada, a SPA 009/010, 
que é a Variante João Hermenegildo de Oliveira 
(Variante do Guaripocaba), receberá recape-
amento em 10 km de extensão, beneficiando 
Bragança Paulista e passando pelo município de 
Vargem até a Rodovia Fernão Dias. A SPA 021/010, 

que é a Variante Farmacêutico Francisco de Tole-
do Leme (Variante do Taboão), no Taboão, recebe-
rá 4 km de recapeamento (da Rodovia Fernão Dias 
até o Lago do Taboão).

O edital das obras está previsto para ser publi-
cado nesta sexta-feira (20), no Diário Oficial do 
Estado. O Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER) realizará obras de conservação especial e 
manutenção de vias, que consiste em recape e 
implantação de nova sinalização das rodovias.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/variante-do-guaripocaba-e-variante-do-taboao-serao-recapeadas-pelo-programa-estrada-asfaltada-do-governo-do-estado 
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“ACOLHENDO COM CARINHO” OFERECE 
NOITES MAIS QUENTES PARA PESSOAS EM 

SITUAÇÃO DE RUA

Essa tem sido a semana mais fria do ano até o 
momento e algumas pessoas enfrentam grandes 
dificuldades com as baixas temperaturas, especial-
mente aquelas em situação de rua. Pensando nos 
mais vulneráveis, a Administração Municipal estende 
mais uma vez as mãos e reativou na última terça-fei-
ra (17/05), o “Acolhendo com Carinho”, abrigo tem-
porário instalado no Ginásio Municipal de Esportes 
“Agostinho Ercolini”.

Assim como na edição de 2021, o abrigo este ano 
oferece camas com cobertores, banho quente, jan-
tar quando os acolhidos chegam e café da manhã, 
além de doação de roupas. Os animais de estimação 
também recebem cuidados, como água e ração, além 
de poderem dormir com seus tutores. O espaço está 
equipado com aquecedores.

Um diferencial implantado nesta edição é a possibi-
lidade da pessoa ficar no abrigo durante 24 horas, 
afinal, os dias também têm sido frios, não apenas as 
madrugadas. A ação de acolhimento para amenizar o 
frio também durante o dia começou nesta sexta-fei-
ra (20/05) e aqueles que optarem por permanecer 
no local recebem alimentação e todos os cuidados.

Os primeiros dias do “Acolhendo com Carinho” re-
gistraram 24 pessoas tanto na primeira como na 
segunda noite (dias 17 e 18/05), aumentando para 29 
pessoas na terceira noite (19/05). Vale ressaltar que 
há espaços para homens e mulheres.

SAIBA MAIS: 

ABRIGO TEMPORÁRIO VOLTOU A FUNCIONAR E 
FICARÁ ATIVO PELO TEMPO NECESSÁRIO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/acolhendo-com-carinho-oferece-noites-mais-quentes-para-pessoas-em-situacao-de-rua 
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OPERAÇÃO GGI DURANTE A EXPOAGRO É 
CONCLUÍDA COM ÊXITO

Chegou ao fim no último domingo (15/05), a 55ª Ex-
poagro e 28ª Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança 
Paulista. Tradicional na cidade, o evento marcou a 
retomada das grandes festividades após um longo 
período de paralisação dos eventos, por conta da 
pandemia de Coronavírus (Covid-19).
As forças de segurança que integram o Gabinete de 
Gestão Integrada (GGI), dentre elas a Guarda Civil 
Municipal (GCM), a Polícia Militar (PM), a Polícia Civil, 
a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e a Polícia Rodo-
viária Estadual (PRE), com o intuito de reforçar a 
segurança no município, promoveram no período de 
06 a 15 de maio, operações e ações como bloqueios 
nos dois dos principais acessos à cidade, bem como 

patrulhamento nas imediações do evento, tendo em 
vista a grandiosidade da Expoagro e a expectativa de 
público vindo de todos os lugares.
Viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia 
Militar (PM), se posicionaram em locais estratégicos 
e saíram em patrulhamento no entorno e em vias 
adjacentes. Destaque para a Base de Monitoramento 
Móvel da GCM, que contribuiu efetivamente no apoio 
às atividades desenvolvidas em prol da segurança.

SAIBA MAIS: 

DURANTE TODO O EVENTO AS FORÇAS DE SEGURANÇA 
DO MUNICÍPIO PROMOVERAM AÇÕES ESSENCIAIS PARA 

GARANTIR A SEGURIDADE DE TODA POPULAÇÃO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/operacao-ggi-durante-a-expoagro-e-concluida-com-exito 
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MAIO AMARELO – ESPETÁCULO TEATRAL 
“PARADA OBRIGATÓRIA” É APRESENTADO 

AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Continuando com a série de ações educativas do 
calendário da Campanha Maio Amarelo, que promove 
o debate sobre a segurança no trânsito, a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio das Secretarias 
Municipais de Mobilidade Urbana e Educação, 
promoveu um espetáculo teatral denominado 
“Parada Obrigatória” aos alunos da Rede Municipal 
de Ensino.

O espetáculo teatral foi ministrado para 132 alunos 
das Escolas Municipais Prof. Nilza Faria, Prof. Creusa 
Gomes de Azevedo e Prof. Dinorah Ramos. As 
apresentações aconteceram na terça-feira (17/05) 
e na quarta-feira (18/05), no Centro Cultural Teatro 
Carlos Gomes.

Entre brincadeiras e muita imaginação, os 
personagens Dom Semáforo, Dr. Faixa e Sr. Placa 
mostram a importância de um trânsito seguro 

O ESPETÁCULO FOI MINISTRADO PARA 132 ALUNOS

para todos, alertando de como as crianças podem 
contribuir por mais proteção e segurança nas ruas 
e rodovias. O espetáculo é uma reflexão sobre a 
atenção e educação no trânsito através de situações 
vividas no dia a dia, a fim de contribuir para a 
segurança do condutor e de toda sua família.

A intenção da ação é fazer com que as crianças se 
tornem “agentes multiplicadores”.

Durante o mês, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, está 
realizando uma série de ações educativas, voltadas 
à população, às empresas e aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino. 

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/maio-amarelo-espetaculo-teatral-parada-obrigatoria-e-apresentado-aos-alunos-da-rede-municipal-de-ensino- 
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Bragança Paulista recebeu na última quinta-feira 
(12/05) os jogos da 1ª etapa da Superliga de Voleibol 
Adaptado da Melhor Idade, 8ª região do Estado de São 
Paulo. O evento faz parte do calendário da Confedera-
ção Brasileira de Voleibol Adaptado, temporada 2022. 
Participaram da competição as cidades de Atibaia, 
Bragança Paulista, Caieiras, Louveira, Mairiporã e 
Maria da Fé (MG).

A competição aconteceu em 8 Polos no Estado com 
a participação de 150 municípios e 600 equipes. O 
evento tem como objetivo de promover o desenvol-
vimento da modalidade nos municípios do Estado de 
São Paulo, contribuir de modo significativo para a 
melhoria da autoestima das pessoas da melhor ida-
de, assim como sua estrutura corporal, proporcionar 
a possibilidade de melhoria em suas capacidades físi-
cas e interação social por meio do esporte.

A Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado prevê 
a realização da SUPERLIGA MELHOR IDADE em diver-
sos estados da federação.

Em Bragança Paulista, os jogos nas categorias femi-
nino e masculino aconteceram no Ginásio Municipal 
Rubens Battazza. Durante o evento foram entregues 
kit atleta e alimentação para os participantes.

CONFIRA OS RESULTADOS NO LINK: 

BRAGANÇA PAULISTA REALIZA 1ª 
RODADA DA SUPERLIGA DE VOLEIBOL 

ADAPTADO DA MELHOR IDADE

PRÓXIMOS JOGOS ACONTECEM 
NO DIA 23 DE JUNHO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-realiza-1-rodada-da-superliga-de-voleibol-adaptado-da-melhor-idade 
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EQUIPE DE BRAGANÇA PAULISTA 
CONQUISTA 40 MEDALHAS NO 

CIRCUITO REGIONAL DE NATAÇÃO

A equipe de natação da Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal da Ju-
ventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), participou 
no último domingo (15/05) do Circuito Regional 
de Natação ARN, realizado na piscina Paulo César 
Cescon, do Centro Esportivo e de Lazer Hideraldo 
Luiz Bellini, em Itapira-SP.

O técnico Moisés Augusto da Rocha levou 21 
atletas com idades entre 8 e 18 anos, das cate-
gorias Pré-Mirim até Sênior. A equipe conquistou 
40 medalhas, sendo 21 de ouro, 9 de prata e 10 
de bronze.

Destaque para a atleta Lana Kaori Murata, da 
categoria Petiz I, que estabeleceu o recorde na 

PARTICIPARAM 21 ATLETAS 
ENTRE 8 E 18 ANOS

prova dos 200 metros nado medley, chegando 
um minuto à frente da segunda colocada.

A SEMJEL oferece a possibilidade das pessoas 
que já nadam fazerem parte da equipe de trei-
namento e competição do município. Para isso 
é necessário comparecer em algum dos horários 
de treinos e conversar com o professor Moisés, 
para uma avaliação e saber o nível que o atleta 
se encontra para poder ingressar na equipe. Os 
treinos são abertos para ambos os sexos, a partir 
dos 6 anos de idade. Vale ressaltar que, para in-
gressar nas aulas do Professor Moisés, o aluno já 
precisa saber nadar.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/equipe-de-braganca-paulista-conquista-40-medalhas-no-circuito-regional-de-natacao 
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“SANTHER A” É A GRANDE CAMPEÃ DO 36º 
TORNEIO DOS TRABALHADORES

Na noite de quinta-feira (19/05), aconteceu a final 
do 36º Torneio dos Trabalhadores-Empresas, no 
Ginásio Municipal de Esportes Rubens Battazza. 
Tradicional na cidade, o Torneio de Futebol de Salão 
é organizado pela Prefeitura através da Secretaria da 
Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL). Nesta edição, a 
competição contou a participação de 12 equipes de 
empresas do município.

Na partida decisiva a equipe Santher A venceu por 
5 x 1 a Santa Casa, levantando a taça de campeã 
pela quarta vez, em um jogo bonito de assistir e 
bem disputado. A equipe da Santa Casa, mesmo em 
desvantagem no placar, não desistiu em nenhum 
momento de buscar diminuir o resultado. O time da 
Santher A, dominou o jogo do começo ao fim, não 
dando espaço para o time adversário jogar, com 
destaque para o goleiro Juninho que fez excelentes 

defesas, garantindo a vitória do Santher A.

Com o apito final, a torcida que compareceu em bom 
número mesmo com o frio, invadiu a quadra para 
comemorar o título de campeão com os jogadores. 
Após a partida a organização realizou a premiação 
e também entregou troféus para o artilheiro da 
competição e para o goleiro menos vazado, sendo 
o atleta da Willtec, Guilherme da Silva Santos, eleito 
com 21 gols o artilheiro do campeonato e o goleiro 
José Luiz de Almeida Junior (Juninho) da Santher A, 
como o goleiro menos vazado, com apenas 18 gols 
sofridos na competição, com uma média de 2,25 gols 
por partida.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/santher-a-e-a-grande-campea-do-36-torneio-dos-trabalhadores 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA10

Bragança Paulista registrou uma queda signi-
ficativa na temperatura, mas isso não afetou a 
programação cultural que segue a todo o vapor 
nesta semana. As atividades são gratuitas, mas 
a Prefeitura convida os visitantes a contribu-
írem com o “ingresso solidário”, que consiste 
na doação de um agasalho em boas condições 
de uso.
A agenda conta com exposições artísticas e 

PROGRAMAÇÃO DO “MAIO CULTURAL 
2022” PROMETE ESQUENTAR A 

SEMANA DOS BRAGANTINOS
fotográficas, palestras, teatros, apresenta-
ções de dança, shows musicais, entre outras 
atividades para toda a família. Confira a pro-
gramação e divirta-se.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/programacao-do-maio-cultural-2022-promete-esquentar-a-semana-dos-bragantinos 
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Durante a 55ª Expoagro e 28ª Festa do Peão, a Prefei-
tura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de 
Saúde, esteve realizando ações através da Divisão de 
Vigilância Sanitária e do Programa Municipal de IST, 
HIV/AIDS e Hepatites Virais.

Na ocasião, a Vigilância realizou 481 inspeções dos 
ambulantes, bem como das barracas e Food Trucks 
da Praça de Alimentação. A inspeção tem como foco 
as boas práticas na manipulação dos alimentos, que 
abrange a qualidade, acondicionamento e exposição 

dos alimentos, uso de Equipamentos de Proteção In-
dividual e higiene (tanto dos manipuladores quanto 
dos alimentos).

Além disso, a equipe do Programa Municipal de IST, 
HIV/AIDS e Hepatites Virais distribuiu 16.387 preser-
vativos (masculino e feminino), em parceria com a 
Nova Escola Biotec e exposição das ferramentas de 
prevenção às Infecções Sexualmente Transmissí-
veis, denominada Prevenção Combinada.

SECRETARIA DE SAÚDE DIVULGA 
BALANÇO DAS AÇÕES NA EXPOAGRO E 

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIROS
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Bragança Paulista agora permite o ingresso 
de animais domésticos e de estimação em 
estabelecimentos de saúde para visitas a seus 
tutores internados. A Lei nº 4.863/2022 foi 
sancionada pelo Prefeito Jesus Chedid e está 
publicada na edição nº 1.307 da Imprensa Oficial do 
município desta terça-feira (17/05). O Projeto de Lei 
foi de autoria da vereadora Camila Marino.

A lei permite que animais entrem tanto em 
estabelecimentos públicos como nos hospitais 
privados de Bragança Paulista para visitas a 
pacientes internados. Há, no entanto, regras a serem 
seguidas, como permissão apenas para animais 
com a vacinação em dia e higienizados, com laudo 
veterinário atestando a boa condição de saúde.

Os animais deverão estar em recipiente ou caixa 
adequada. No caso de cães e gatos, deverão estar 
em guias presas por coleiras e, se necessário, de 
enforcador e focinheiras.

A comissão de infectologia do estabelecimento 
de saúde é que dará a autorização ou não para a 
entrada. Os estabelecimentos de saúde poderão, a 
seu critério, estabelecer normas e procedimentos 
próprios para organizar o tempo e o local de 
permanência dos animais para visitação dos 
pacientes internados.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/sancionada-lei-que-permite-visitas-de-animais-de-estimacao-aos-tutores-internados 
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O Conselho Municipal da Criança e do Adoles-
cente (CMDCA), em parceria com a Secretaria 
Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (SE-
MADS), realizou nesta quarta-feira (18/05), um 
encontro para debater assuntos relacionados ao 
"Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração 
Sexual contra a Criança e Adolescente". Neste 
ano, o tema da campanha é “Esquecer é permitir, 
lembrar é combater".

O encontro foi realizado na sede da SEMADS e 
contou com a presença de autoridades partici-
pando e comentando sobre o tema.

O dia 18 de maio é lembrado de forma desta-
cada, já que no mesmo dia do ano de 1973, no 
município de Vitória, no Espírito Santo, a menina 

ENCONTRO PARA DEBATER ABUSO 
E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES É REALIZADO EM 
BRAGANÇA PAULISTA

Araceli, de 8 anos na época, foi sequestrada, es-
pancada, estuprada, drogada e assassinada em 
um crime bárbaro que chocou a população, sendo 
assim o assunto é debatido em todo o território 
nacional.

Em Bragança Paulista, foram criadas cartilhas, 
cartazes e flyers para divulgação, com a distribui-
ção destes informativos nas escolas e em grupos 
de acesso e concentração de crianças, adoles-
centes e jovens. O trabalho conta com o apoio 
e realização do Conselho Tutelar e do Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente.  

SAIBA MAIS: 

O objetivo da campanha é sensibilizar, informar, mobilizar e 
convidar toda sociedade a participar da luta em defesa dos 

direitos da criança e dos adolescentes.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/encontro-para-debater-abuso-e-exploracao-de-criancas-e-adolescentes-e-realizado-em-braganca-paulista 
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ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ALDO BOLINI 
E PROFª JANDIRA COLOMBI COSTA VALENTE 
RECEBEM BAÚ DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

A leitura nos transporta para novos mundos, amplia 
o vocabulário, ajuda no desenvolvimento da criativi-
dade e colabora com o aprendizado, além de trazer 
inúmeros outros benefícios. E pensando em propor-
cionar cada vez mais uma educação de qualidade 
para as crianças da rede municipal de ensino, a Pre-
feitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, firmou parceria com a produ-
tora cultural Comedy, que por intermédio de leis de 
incentivo à cultura, trouxe para escolas municipais o 
projeto Baú de Histórias.

A proposta cultural tem o patrocínio da empresa TE 
Connectivity, que tem sede em Bragança Paulista. 
O Baú de Histórias consiste em uma minibiblioteca, 
recheada de materiais, com livros de diversos temas, 
fantoches, massinhas, giz de cera, sulfite e jogos 

A AÇÃO VISA ESTIMULAR A LEITURA E DESENVOLVER O APRENDIZADO.
educativos. Há ainda a contação de histórias com um 
profissional da produtora. Após o evento, o baú fica 
como doação para a escola municipal e a equipe de 
educadores da rede dá continuidade ao projeto.

Nesta semana, duas escolas municipais receberam 
os baús: a Padre Aldo Bolini (dia 19/05) e a Profª 
Jandira Colombi Costa Valente (20/05). As crianças 
assistiram a uma oficina de contação de histórias 
e agora poderão seguir com o desenvolvimento da 
leitura nas atividades do período integral, junto com 
professores e monitores.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/escolas-municipais-padre-aldo-bolini-e-prof-jandira-colombi-costa-valente-recebem-bau-de-contacao-de-historias 
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PREFEITURA HOMOLOGA LICITAÇÕES DO 
“MEGAPACOTE” DE OBRAS ANUNCIADOS 

PARA O MUNICÍPIO

A Administração Municipal segue investindo e traba-
lhando por melhorias para Bragança Paulista. Con-
forme anunciado recentemente, um “megapacote” 
de obras está em processo de licitação. Serão 56 
grandiosas obras espalhadas por toda cidade e que 
beneficiarão a população bragantina.

Nesta sexta-feira (20/05), dando continuidade ao 
certame licitatório dessas obras, conforme divulga-
do na edição nº 1.310 da Imprensa Oficial do municí-
pio, duas licitações que integram o pacote de obras 
foram homologadas, sendo elas as Concorrências 

ESTA É A ÚLTIMA FASE DAS LICITAÇÕES E EM BREVE AS EMPRESAS 
RECEBERÃO SUAS RESPECTIVAS ORDENS DE SERVIÇOS, PARA QUE 

SEJAM INICIADAS AS OBRAS PREVISTAS EM CADA CERTAME.

Públicas nº 02/2022 e 04/2022.

Pela Concorrência Pública nº 02/2022, a empresa 
vencedora da licitação é a Urban Obras e Comércio 
Ltda, a qual será responsável pela reforma e amplia-
ções em próprios públicos, pelo valor de cerca de R$ 
11,4 milhões.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-homologa-licitacoes-do-megapacote-de-obras-anunciados-para-o-municipio
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