


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA2

BRAGANÇA PAULISTA É CONTEMPLADA 
COM VIATURA EQUIPADA DO CORPO DE 

BOMBEIROS

Na última segunda-feira (20/12), aconteceu 
a solenidade de entrega de viaturas 
equipadas do Corpo de Bombeiros para as 
cidades de Bragança Paulista e Atibaia. A 
cerimônia foi realizada na sede do Corpo de 
Bombeiros, na cidade de Atibaia.

Na ocasião, estiveram presentes Prefeitos, 
Vice-Prefeitos, Vereadores e Secretários 
Municipais de cidades da região bragantina, 
que também serão atendidas pelas viaturas. 
O investimento foi por meio de emenda 

O veículo ajudará nas 
atividades de combate 
aos incêndios, 
principalmente em 
locais de difícil acesso

parlamentar do Deputado Estadual Edmir 
Chedid.

Os veículos, equipados com tanque de 
capacidade para 600 litros de água e tração 
4×4, serão fundamentais às atividades de 
combate aos incêndios, principalmente em 
locais de difícil acesso.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-e-contemplada-com-viatura-equipada-do-corpo-de-bombeiros
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FUNDO SOCIAL ENTREGA CERTIFICADOS DE 
CURSOS DE ARTESANATO

Na última terça-feira (21/12), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio do Fundo Social de 
Solidariedade, realizou a entrega de certificados 
para 46 alunos  que concluíram os cursos de 
“Natal Artesanal”, “Lixo ao Luxo” e “Bordados 
Criativos”.
As aulas e a cerimônia de entrega dos 
certificados aconteceram no Ateliê Lagarta 
Sucateira, localizado no bairro Menin.
O Fundo Social de Solidariedade do Município está 

conseguindo disponibilizar dezenas de cursos 
e oficinas à comunidade, oferecendo todas as 
condições de qualificação e capacitação para 
os moradores da zona urbana e zona rural. Para 
o ano que vem, pretende-se ampliar o leque de 
cursos profissionalizantes e de qualificação 
profissional, oferecendo mais oportunidades a 
todos que pretendem melhorar seus currículos 
ou adquirir novas experiências educativas.

As aulas e a cerimônia de entrega aconteceram no Ateliê 
Lagarta Sucateira, localizado no bairro Menin.
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ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DO 
CURITIBANOS SERÁ RESTAURADA

A antiga Estação Ferroviária do bairro do Curitibanos 
será restaurada e revitalizada, tornando-se mais um 
espaço de cultura e lazer do município. A Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de 
Obras, está realizando a licitação para a reforma.
A Tomada de Preço 044/2021 prevê a contratação 
de empresa especializada para os serviços de 
recuperação, restauração e revitalização da antiga 
Estação Ferroviária do Curitibanos. Na sexta-
feira (17/12), houve a abertura dos envelopes 
com documentação e propostas. Duas empresas 
participaram e a Comissão Permanente de Licitações 

Após recuperação, espaço deve ser usado para ações culturais

vai analisar agora a documentação apresentada.
O trabalho de restauração e revitalização inclui 
colocação de novo telhado, com telhas de barro tipo 
francesas e com madeiramento 100% novo. Haverá 
nova testeira em toda a cobertura. O piso também 
será trocado. Há previsão de pintura de todo o prédio 
e reforma das instalações hidráulicas e elétricas.

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/antiga-estacao-ferroviaria-do-curitibanos-sera-restaurada 
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BRAGANÇA PAULISTA COMPLETA 21 DIAS 
SEM MORTES POR COVID-19

Bragança Paulista não registra mortes por 
Covid-19 há 21 dias. A última morte pela doença 
na cidade ocorreu em 01 de dezembro de 2021. 
Além disso, houve redução de 55,6% de casos 
de óbitos, em comparação com os meses de 
outubro e novembro.
Desde o início da pandemia, 591 bragantinos 
morreram em decorrência da Covid-19. 
Atualmente, dos 17 leitos de UTI disponíveis, 2 
estão ocupados, representando 12% da taxa de 
ocupação.
Em relação aos demais dados epidemiológicos 
da pandemia, a cidade registra 27.401 casos 

confirmados, sendo que 26.762 pessoas 
tiveram a doença e já estão recuperadas e 46 
estão em isolamento domiciliar.

Os números refletem o impacto positivo da 
Campanha de Vacinação para redução de casos 
graves e mortes pela doença, em que de 1ª dose 
o município aplicou 150.662 vacinas (102,6%) 
na população maior de 12 anos, 140.771 em 
2ª dose e 4.661 em dose única (99%), da 
população maior de 12 anos e 35.088 (26,6%) 
com as doses de reforço para a população 
maior de 18 anos.
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BRAGANÇA PAULISTA É PREMIADA COM 
PLACA DE “MUNICÍPIO PARCEIRO DA 

INCLUSÃO

Na última segunda-feira (20/12), a Prefeitura 
de Bragança Paulista recebeu a placa de “Muni-
cípio Parceiro da Inclusão”, uma premiação do 
Movimento Juntos pela Inclusão, idealizado pela 
empresa Faz Educação & Tecnologia, com apoio 
da União dos Dirigentes Municipais de Educação 
(UNDIME SP). Na ocasião, o município também foi 
contemplado com a doação de uma cadeira de 
rodas e um livro com todas as ações realizadas 
na cidade.

Além da placa, o município foi contemplado 
com uma cadeira de rodas, que será 

destinada à Educação.
O Movimento Juntos pela Inclusão é uma iniciati-
va que tem como objetivo capacitar educadores, 
auxiliando na construção de um futuro mais digno 
para pessoas de maior vulnerabilidade, principal-
mente aquelas que possuem algum tipo de defici-
ência, seja ela física ou intelectual.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-e-premiada-com-placa-de-municipio-parceiro-da-inclusao
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, promoveu 
durante o segundo semestre deste ano a forma-
ção de gestores das escolas municipais para a 
elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP).

O Projeto é importante para a identidade da 
unidade escolar e deve ser construído dentro 
de um processo de gestão contínua, orientado 
pelos princípios e objetivos educacionais de uma 
localidade.

PREFEITURA PROMOVE FORMAÇÃO DE 
GESTORES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP)

No dia 02 de dezembro, durante a formação de 
gestores, as professoras do Centro de Educação 
Ambiental Sala Verde Pindorama proferiram 
uma palestra sobre os marcos legais normativos 
da Educação Ambiental no Brasil.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-promove-formacao-de-gestores-para-elaboracao-do-projeto-politico-pedagogico-ppp
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Os integrantes do Grupamento de Operações 
com Cães, da Guarda Civil Municipal (GCM), 
da Secretaria Municipal de Segurança 
e Defesa Civil participaram do curso 
“Cinotécnica e Adestramento de Cães”, 
realizado entre os dias 09 e 16 de dezembro, 
na Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
de Guardas- E.F.A.G, em Guarulhos-SP.

Com duração de 48 horas, os Guardas Civis 
Municipais Alex Tony Costa, Ires Silvério da 
Silva e Mauro Pereira Filho participaram da 

GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS PARTICIPAM 
DE CURSO DE CINOTÉCNICA E 

ADESTRAMENTO DE CÃES

capacitação, que tem por objetivo dotar o 
profissional de conhecimento e habilidades 
que o capacite para o adestramento do 
cão, estando apto a praticar distintas 
matérias do adestramento, sendo o treino de 
obediência (básica e avançada), detecção de 
substâncias ilícitas e proteção policial.

Participaram ainda do encerramento do 
curso o Comandante da GCM Agnus Dei 
Franco e os Guardas Civis Municipais Pedro 
Aparecido Dalarme e Thales Pereira Campos.
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“MUSICALIZANDO BRAGANÇA” REALIZA 
CANTATA DE NATAL NA PRAÇA RAUL LEME

No final da tarde de segunda-feira (20/12), a Praça 
Raul Leme ganhou novas cores, movimentos 
e, principalmente, foi tomada pela música. A 
alegria das crianças que participam do projeto 
“Musicalizando Bragança” contagiou e encantou 
familiares e o público presente.
A Cantata de Natal envolveu estudantes das escolas 
municipais Dr. Jorge Tibiriçá, Cel. Ladislau Leme, Prof. 
José Murilo Arruda e Profª Creusa Gomes de Azevedo, 
fechando a programação de apresentações de 2021.
O “Musicalizando Bragança” começou em setembro, 

Evento reuniu centenas de crianças que participam do projeto
em 25 escolas municipais que são polos do projeto. 
Atende, no entanto, cerca de 2 mil estudantes de 
toda a rede municipal, com aulas de musicalização 
e canto coral para alunos do 1º ao 3º anos do ensino 
fundamental, e aulas de bandinha e coreografia para 
alunos do 4º ano ao 5º anos do ensino fundamental.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/musicalizando-braganca-realiza-cantata-de-natal-na-praca-raul-leme 
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Um dos principais cartões postais de Bragança 
Paulista vai receber ainda mais atrativos 
para moradores e turistas. Está em licitação 
a concessão de exploração comercial de 
pedalinhos, caiaques, catamarã e stand ups no 
Lago do Taboão.
Nesta segunda-feira (20/12), aconteceu a 
abertura dos envelopes com documentação 
da Concorrência nº 011/2021. Uma empresa 
participou e foi habilitada. A Jefferson Barbosa 
da Cunha – ME foi a vencedora do certame e a 
Comissão Permanente de Licitações encaminhou 
a documentação para a Secretaria Municipal de 

LAGO DO TABOÃO DEVE RECEBER PEDALINHOS, 
CAIAQUES, CATAMARÃ E STAND UPS

Assuntos Jurídicos. As demais decisões serão 
publicadas na Imprensa Oficial do município.
Caso não haja nenhum impedimento, a empresa 
deverá assinar contrato de concessão de 
36 meses e poderá explorar os serviços de 
pedalinho, modelo cisne e/ou caravela, de 
no mínimo 2 lugares, catamarã, Stand Up e 
caiaques. A Secretaria de Cultura e Turismo será 
a responsável por gerir o contrato.

SAIBA MAIS:

Equipamentos trarão novas opções de lazer

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/lago-do-taboao-deve-receber-pedalinhos-caiaques-catamara-e-stand-ups
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Bragança Paulista foi a sede, na última sexta-
feira (17/1), da 6ª reunião ordinária do Conselho 
Gestor Unificado das APAs Piracicaba/Juqueri 
Mirim Área II, Sistema Cantareira e Represa 
Bairro da Usina. O foco principal do encontro 
foi a apresentação de mapeamento dos 
remanescentes de vegetação nativa na região.

Essa foi a primeira reunião presencial de 
retomada das atividades. As demais foram on-
line. A Prefeitura de Bragança Paulista cedeu o 
espaço para o encontro. A empresa Geonoma 
Florestal apresentou o projeto de delimitação 
de remanescentes da flora nativa e da fauna 
silvestre na área de proteção ambiental APA 

BRAGANÇA PAULISTA SEDIA REUNIÃO DO 
CONSELHO GESTOR UNIFICADO DE TRÊS APAS

Foco foi a apresentação de mapeamento de 
remanescentes florestais

Piracicaba/Juqueri-Mirim Área II, que inclui 
total ou parcialmente os municípios de Amparo, 
Bragança Paulista, Campinas, Holambra, 
Jaguariúna, Joanópolis, Mairiporã, Monte Alegre 
do Sul, Morungaba, Nazaré Paulista, Pedra Bela, 
Pedreira, Piracaia, Santo Antônio de Posse, Serra 
Negra, Socorro, Tuiuti e Vargem; Envolve as 
sub-bacias dos rios Atibainha, Atibaia, Jaguari e 
Camanducaia, além de outras menores.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-sedia-reuniao-do-conselho-gestor-unificado-de-tres-apas
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