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Segue em andamento a implantação de aduelas na 
Avenida dos Imigrantes. Até o momento a obra está 
sendo executada no trecho da via no sentido centro/
bairro. No local já foram implantadas 104 aduelas, até 
o presente momento. Os trabalhos que vêm sendo 
realizados fazem parte das obras de combate às en-
chentes, que abrangem a implantação do reservató-
rio de retenção de cheias, na Avenida Euzébio Savaio, 
no bairro Santa Amélia.

Nos últimos dias, após se depararem com uma adu-
tora da Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (SABESP), os serviços vêm sendo exe-
cutados em um ritmo menos acelerado. Diante disso, 
os trabalhos de implantação das aduelas estão sendo 
realizados paralelos às ações da SABESP.

COMBATE ÀS ENCHENTES: 
104 ADUELAS JÁ FORAM IMPLANTADAS NA 

AVENIDA DOS IMIGRANTES

No total serão implantadas 184 aduelas, que serão 
ligadas ao sistema de drenagem pluvial da Avenida 
Euzébio Savaio, para captar as águas oriundas do 
“piscinão” recém construído. A bacia, com capacida-
de de armazenamento em torno de 2.250 m³, deverá 
captar as águas pluviais dos bairros Santa Amélia, 
parte do Cruzeiro e Santa Libânia. Essa é mais uma 
importante obra desenvolvida pela Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
de Obras.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/combate-as-enchentes-104-aduelas-ja-foram-implantadas-na-avenida-dos-imigrantes 
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OBRAS DA QUADRA COBERTA 
NA ESCOLA MUNICIPAL 

CREUSA GOMES AVANÇAM

A construção da quadra coberta na Escola 
Municipal Creusa Gomes de Azevedo, no 
Santa Terezinha, está avançando com a 
estrutura sendo implantada.

Já foi levantada a estrutura metálica, 
que está coberta. A equipe agora realiza 
o fechamento e em seguida será feito o 

piso da quadra poliesportiva e a arqui-
bancada.

O equipamento esportivo para a escola 
faz parte do “Mega Pacote” de obras lan-
çado pela Prefeitura de Bragança Paulis-
ta, para investimentos nas mais diversas 
áreas, incluindo a Educação.
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CONCLUÍDA TRANSFERÊNCIA DA 
LOCOMOTIVA PARA CABECEIRA DO 

LAGO DO TABOÃO

A história de um dos principais símbolos do progres-
so da região bragantina ganhou um novo desdobra-
mento. Agora, a imponência da locomotiva Dr. Luiz 
Leme está encantando toda população em sua nova 
casa, o Lago do Taboão.

A transferência do veículo para a cabeceira do lago, 
em frente ao McDonald's, ocorreu na manhã do úl-
timo domingo (16/10), com o objetivo de dar mais 
visibilidade ao nosso patrimônio e a sua história que, 
por muitos anos, ficou reclusa em um espaço com 
pouca visibilidade.

Além da transferência, a Administração Municipal 
pretende recuperar o veículo para preservar suas ca-
racterísticas originais e, posteriormente, incentivar e 
fomentar o seu potencial turístico a partir da realiza-
ção de ações relacionadas à ferrovia, como descrito 
no Plano de Governo. Em breve, a Prefeitura instalará 
uma cobertura no local para proteger a locomotiva.

SAIBA MAIS: 

O VEÍCULO FICARÁ EXPOSTO PERMANENTEMENTE NO ESPAÇO.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/concluida-transferencia-da-locomotiva-para-cabeceira-do-lago-do-taboao 
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LOTEAMENTO IMPERIAL BRAGANÇA 
RECEBE VISTO PRÉVIO E REALIZARÁ 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

O Loteamento Imperial Bragança recebeu vis-
to prévio da Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria de Planejamento e da 
Comissão de EIV/RIV (sob presidência da Se-
cretaria), para 492 lotes, sendo 465 residen-
ciais unifamiliares e 27 comerciais.

Foi assinado ainda um Termo de Compromisso 
relacionado a contrapartidas referentes ao 
loteamento, localizado na Estrada Municipal 
Agostinho Salaroli Sobrinho, km 1, área 02, no 
bairro do Biriçá.

Termo de Compromisso prevê contrapartidas 
ao município.

Há no termo a sugestão de que a mão de obra 
a ser utilizada na implantação do empreendi-
mento seja 60% de Bragança Paulista, prefe-
rencialmente por meio dos inscritos do Posto 
de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Saiba mais: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/loteamento-imperial-braganca-recebe-visto-previo-e-realizara-obras-de-infraestrutura 
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NOVA RUA NA REGIÃO DO PARQUE DOS 
ESTADOS JÁ ESTÁ LIBERADA PARA O 

TRÁFEGO

Com o intuito de oferecer mais opção para o tráfego 
de veículos à população dos bairros Vila Esperança, 
Parque dos Estados e Planejadas I, II e III, a Prefeitura 
de Bragança Paulista liberou na última quarta-feira 
(19/10), a via recém implantada entre a Rua Dr. Ciro 
Berlink e Avenida Deputado Virgílio de Carvalho Pinto.

No local, foram realizados serviços de instalação do 
sistema de drenagem e captação de águas pluviais, 
colocação de guias, sarjetas e calçadas, além da 
pavimentação asfáltica. Também foi executada a 

adequação da travessia do córrego que passa nas 
proximidades. A via já recebeu toda a sinalização 
necessária. Vale lembrar que, anteriormente, a 
Administração liberou o acesso à Rodovia Capitão 
Barduíno/Avenida Dr. Plínio Salgado, pela rua Eduardo 
Risk.

Saiba mais:  

https://braganca.sp.gov.br/noticias/nova-rua-na-regiao-do-parque-dos-estados-ja-esta-liberada-para-o-trafego
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Os educadores da Rede Municipal de Ensino estão 
participando da Oficina de Contação de Histórias e 
Dinâmicas como Estratégias Pedagógicas. A capa-
citação acontece entre os dias 18/10 e 21/10, e está 
sendo realizada no Polo de Apoio Presencial da Uni-
versidade Aberta (Polo UAB).
Na primeira parte da oficina, os educadores apren-
dem sobre autocuidado, auto-observação, auto-per-
cepção e sensibilização, através de brincadeiras e jo-
gos cooperativos individuais e grupais estimulantes 
da boa interatividade.
Já na segunda parte, os profissionais participam de 

EDUCADORES PARTICIPAM DE OFICINA DE 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM FOCO NO 

COMBATE AO BULLYING

boas práticas em Valores que não têm preço: res-
peito, diálogo compassivo e assertivo, e dinâmicas 
sobre a relação entre “aprendentes”: como e por-
que o ser humano aprende.
E na última parte da capacitação, os educadores 
aprendem as técnicas e recursos da narrativa oral, 
preparação corporal e vocal do contador e como 
memorizar e preparar sua contação de histórias.
SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/educadores-participam-de-oficina-de-contacao-de-historias-com-foco-no-combate-ao-bullying 
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CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
DE BRAGANÇA PAULISTA CONHECEM AS 

INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO NABI ABI CHEDID

Os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Bra-
gança Paulista estão tendo a oportunidade de conhe-
cer as instalações do Estádio Nabi Abi Chedid, sede do 
Red Bull Bragantino. A visita acontece entre os dias 
19 e 27 de outubro.

Durante a visita guiada ao estádio, os alunos conhe-
cem os bastidores como vestiário, camarote, grama-
do, sala de imprensa, entre outros. Além disso, as 
crianças também estão conhecendo sobre a história 
e os fatos curiosos do estádio.

A visita faz parte do Projeto - Copinha Jaguari Bra-
gança Paulista 2022, desenvolvido pelos professores 

de Educação Física da Rede Municipal de Bragança 
Paulista.

O objetivo do projeto é que os alunos vivenciem o 
esporte futebol, suas regras e valores. Como etapa 
para o desenvolvimento da Copinha Jaguari Bragan-
ça Paulista 2022, o aluno deve conhecer o Estádio 
Nabi Abi Chedid, além participar de interclasses e 
interescolas.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/criancas-das-escolas-municipais-de-braganca-paulista-conhecem-as-instalacoes-do-estadio-nabi-abi-chedid 
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NATAÇÃO DE BRAGANÇA PAULISTA CONQUISTA 
36 MEDALHAS NA 7ª ETAPA DA ASSOCIAÇÃO 
REGIONAL DE NATAÇÃO (ARN) EM PAULÍNIA

A equipe de natação da Secretaria Municipal 
da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL) se 
destacou na 7ª etapa da Associação Regional 
de Natação (ARN), realizada no último domingo 
(16/10), no Conjunto Aquático Vicente Amatte, 
na cidade de Paulínia. A equipe bragantina, sob 
comando do treinador Moisés Augusto da Rocha, 
esteve participando da competição com 25 
atletas.

No total, foram conquistadas 36 medalhas, 
sendo: 14 medalhas de ouro (1º lugar), 12 
medalhas de prata (2º lugar) e 10 medalhas de 
bronze (3º lugar).

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/natacao-de-braganca-paulista-conquista-36-medalhas-na-7-etapa-da-associacao-regional-de-natacao-arn-em-paulinia 
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A equipe de Jiu-Jitsu da Secretaria Municipal da Ju-
ventude, Esportes e Lazer (SEMJEL) de Bragança 
Paulista participou com destaque do “Desafio de Jiu-
-Jitsu Interestadual” em Cambuí MG. Os atletas trei-
nados pelo Sensei Rodrigo Mendes conquistaram me-
dalhas e resultados positivos durante a competição.

EQUIPE DE JIU-JITSU DE BRAGANÇA PAULISTA 
CONQUISTA BONS RESULTADOS NO “DESAFIO DE 

JIU-JITSU INTERESTADUAL” EM CAMBUÍ MG

O campeonato contou com diversas cidades e equi-
pes dos estados de Minas Gerais e São Paulo.

SAIBA MAIS: 

CERCA DE 250 ATLETAS PARTICIPARAM DA COMPETIÇÃO.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/equipe-de-jiu-jitsu-de-braganca-paulista-conquista-bons-resultados-no-desafio-de-jiu-jitsu-interestadual-em-cambui-mg 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), 
entregou no último domingo (16/10), a revitalização 
do Estádio Raul Monteiro, casa do Esporte Clube Vila 
Aparecida.

O espaço está preparado para ser palco de grandes 
eventos esportivos após receber trabalhos como a 
troca de alambrados, pintura geral, reforma de banco 
de reservas e do vestiário, pavimentação do estacio-
namento e acesso ao campo, implantação de bancos 
para os espectadores, instalação de brinquedos para 
as crianças e jardinagem.

Uma das obras mais importantes do campo não é 
visível: foi a colocação de tubulação para drenagem, 
solucionando o problema de erosão que havia no es-

paço, que agora virou um grande pátio.

Dos 21 campos que serão revitalizados no município, 
o da Vila Aparecida foi o 2º entregue. O campo foi 
inaugurado em 1988 e é a casa do Esporte Clube Vila 
Aparecida, fundado em 10 de maio de 1975. O campo 
está situado na Rua Mauro de Próspero, s/n, numa 
área de cerca de 2 mil m². O equipamento esportivo 
é utilizado para a prática de futebol de campo, bem 
como escolinha de futebol para crianças e jovens da 
comunidade bragantina.

SAIBA MAIS: 

CAMPO DO VILA APARECIDA É 
REVITALIZADO E ESTÁ PRONTO PARA 

RECEBER JOGOS E CAMPEONATOS

DENOMINADO ESTÁDIO RAUL MONTEIRO, O ESPAÇO É A CASA 
DO ESPORTE CLUBE VILA APARECIDA.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/campo-do-vila-aparecida-e-revitalizado-e-esta-pronto-para-receber-jogos-e-campeonatos 
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A Administração Municipal continua investindo em 
áreas de lazer e entretenimento em vários pontos da 
cidade, visando atender as comunidades locais com 
equipamentos esportivos e playgrounds.

Através da Secretaria Municipal de Serviços, estão 
sendo executados no bairro Michel Berbari e na 
estrada Aurélio Frias Fernandes (Curitibanos), 
instalação de playground, academia ao ar livre e 
jardinagem.

As benfeitorias estão sendo executadas pelos 
servidores municipais sob a coordenação do zelador 
Amarildo Conti, e têm chamado a atenção da 
comunidade pela qualidade dos serviços prestados.

SAIBA MAIS: 

IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E 
ENTRETENIMENTO CONTINUA EM DIVERSOS 

BAIRROS DO MUNICÍPIO

https://braganca.sp.gov.br/noticias/implantacao-de-areas-de-lazer-e-entretenimento-continua-em-diversos-bairros-do-municipio
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Bragança Paulista, o destino mais saboroso do 
interior do Estado de São Paulo, está concorren-
do ao prêmio “Top Destinos Turísticos 2022”, na 
categoria “turismo gastronômico”. E você, bra-
gantino raiz ou apaixonado por Bragança, pode 
ajudar a destacar o roteiro em todo o Estado de 
São Paulo.

Para votar é fácil, basta acessar o site https://
votetop.com.br/voteagora/braganca-paulista, 
entrar em sua conta no Facebook, selecionar 
BRAGANÇA PAULISTA e confirmar sua escolha.

O Prêmio “Top Destinos Turísticos” chega em sua 
4ª edição já consagrado como o mais importante 
e desejado selo de reconhecimento aos municí-
pios e regiões turísticas que investem e fazem do 
turismo um gerador de riquezas.

Vamos ajudar Bragança Paulista a ganhar esse 
prêmio? Então, vote e chame seus amigos e fa-
miliares para eleger nosso município na categoria 
“Turismo Gastronômico”.

VOTE EM BRAGANÇA PAULISTA 
NO PRÊMIO “TOP DESTINOS 

TURÍSTICOS 2022"
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do 
Fundo Social de Solidariedade, em parceria com 
o Sebrae/Senac, está com inscrições abertas 
para cursos gratuitos para produção de briga-
deiros gourmet, panetones e doces natalinos.
As aulas serão realizadas no Centro de Capaci-
tação e Treinamento, no Conjunto Habitacional 
Henedina Cortez, localizado na Rua Odilon Pupo 
Tiozzi, 51.
No total, serão formadas 3 turmas, sendo que o 

FUNDO SOCIAL ABRE INSCRIÇÕES PARA 
CURSOS GRATUITOS DE PRODUÇÃO DE 

BRIGADEIROS GOURMET, PANETONES E 
DOCES NATALINOS

curso Prepare e Venda Brigadeiros Gourmet terá 
dois turnos (manhã e tarde).
Para se inscrever é necessário ter idade mínima 
de 18 anos, utilizar avental de peito de pano, 
camiseta de manga comprida de algodão, calça 
comprida e sapato fechado. Não é permitido o 
uso de acessórios como colares, amuletos, pul-
seiras ou fitas, brincos, relógio e anéis (inclusive 
alianças) durante as aulas.
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Cerca de 2.500 crianças participaram entre os dias 
10 e 14 de outubro da Festa da Família 2022, promo-
vida pela Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS). Foram servidas pipocas, algodão 
doce e cachorro quente. A festa também contou 
com brinquedos infláveis que garantiram a diversão 
da criançada.

Na segunda-feira (10/10), o evento aconteceu no 
CRAS do Parque dos Estados. Na terça-feira (11/10), 
a festa foi realizada para os atendidos pelo CRAS 

Anchieta. Na quinta-feira, o CRAS Santa Libânia que 
recebeu a festividade, juntamente com CDI (Centro 
Dia do Idoso), CCI (Centro de Convivência do Idoso), 
SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos), Lar da Benção, e a E.M. Prof. Luiz Gonzaga 
O encerramento aconteceu na última sexta-feira 
(14/10) no CRAS Águas Claras.

SAIBA MAIS: 

CERCA DE 2.500 CRIANÇAS PARTICIPARAM 
DA FESTA DA FAMÍLIA 2022

O EVENTO FOI REALIZADO NOS QUATROS CRAS DO MUNICÍPIO.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/cerca-de-2500-criancas-participaram-da-festa-da-familia-2022 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA16

Também foram entregues medalhas 
para as 11 escolas participantes da V 
Bragantequinha 2022, sendo elas: E.M. 
Abner Antônio Sperendio; E.M. Joaquim 
Theodoro da Silva; E.M. Zitta de Mello 
Barbosa; E.M. Doutor Fernando Amos 
Siriani; E.M. Prof. Dr. Francisco Murilo 
Pinto; E.M. Antônio Dorival Monteiro 
de Oliveira; E.M. Prof. Carlos Frederico 
dos Santos Silva; E.M. Profª. Lúcia He-
lena Pugiali; E.M. Comendador Hafiz Abi 
Chedid e E.M. Padre Donato Vaglio.
 
SAIBA MAIS: 

PROJETOS DE ROBÓTICA DA
V BRAGANTEQUINHA 2022 SÃO PREMIADOS 

COM TROFÉUS E MEDALHAS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Educação, 
realizou na manhã desta sexta-feira (21/10), 
a Cerimônia de Premiação da V Bragantequi-
nha 2022. O evento aconteceu no Auditório 
anexo à Secretaria Municipal de Educação. 
Na ocasião, foram entregues troféus para 
as três escolas que se destacaram na V 
Bragantequinha 2022, sendo elas:

1ª COLOCADA - E.M. Doutor Fernando Amos 
Siriani com o Projeto “Estádio Nabi Abi 
Chedid”;

2ª COLOCADA - E.M. Abner Antônio Sperendio 
com o Projeto “Robótica - Lago do Taboão”;

3ª COLOCADA - E.M. Prof. Dr. Francisco Murilo 
Pinto com o Projeto “Parque de Exposições 
Fernando Costa - Festa do Peão”.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/projetos-de-robotica-da-v-bragantequinha-2022-sao-premiados-com-trofeus-e-medalhas
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A Administração Municipal tem buscado aprimorar 
as ferramentas e meios para auxiliar a população e 
sua inserção no mercado de trabalho, por meio de 
projetos e programas voltados à empregabilidade. 
 
Nesta sexta-feira (21/10), graças à parceria entre as 
Secretarias Municipais de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS) e de Governo, Desenvolvimento Eco-
nômico e Inovação, o Programa “Emprega Bragança 
no Bairro”, atenderá a comunidade do Parque dos 
Estados, Planejadas I, II e III, Vila Esperança, Chácaras 
Julieta Cristina e adjacências, no CRAS “Dr. Jacintho 
Soares Souza Lima Jr.”, do Parque dos Estados.  
 
A iniciativa tem como objetivo levar as vagas de 
emprego oferecidas no Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) até os moradores locais que es-

tão à procura de um emprego, fazendo com que a 
população não precise se deslocar até o centro da 
cidade. A cada 30 dias, o programa atenderá uma 
região do município, de modo que as oportunida-
des possam chegar a toda população bragantina. 
 
O atendimento será realizado de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 16h. Os interessados devem com-
parecer ao CRAS munidos de documentos pessoais e 
comprovante de residência. Além das oportunidades 
de emprego, os munícipes terão à disposição servi-
ços relacionados ao microempreendedor (SEBRAE) e 
atividades com o Banco do Povo.

SAIBA MAIS: 

PROGRAMA “EMPREGA 
BRAGANÇA NO BAIRRO” CHEGA 

NO PARQUE DOS ESTADOS

https://braganca.sp.gov.br/noticias/programa-emprega-braganca-no-bairro-chega-no-parque-dos-estados
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