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Pensando na melhoria da qualidade de ensino, con-
forto e bem-estar dos alunos da Rede Municipal de 
Ensino, a Prefeitura de Bragança Paulista iniciou, na 
última semana, a ampliação de mais duas escolas: a 
E.M Antônio José da Fonseca, no Parque dos Estados, 
e a E.M Prof. Carlos Frederico dos Santos Silva, no 
Jardim São Miguel.

Na E.M Antônio José da Fonseca está em execução as 
demolições e limpeza da camada vegetal. A próxima 
etapa é iniciar o baldrame e as estacas. No geral, a 
escola receberá benfeitorias como a construção de 
04 fraldários, 01 lactário e 02 sanitários.

INICIADAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE MAIS DUAS 
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Já na E.M Prof. Carlos Frederico dos Santos Silva, está 
em execução a escavação das valas para iniciar a 
fundação da ampliação das salas. A escola receberá 
mais 02 salas de aulas.

As benfeitorias que estão sendo feitas, fazem parte 
do “Mega Pacote” de Obras anunciado pela Prefeitura 
de Bragança Paulista. Os serviços estão sendo exe-
cutados pela empresa Urban Obras e Comércio.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/iniciadas-obras-de-ampliacao-de-mais-duas-escolas-da-rede-municipal-de-ensino 
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OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA 
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DO 

CURITIBANOS JÁ COMEÇARAM

A preservação do patrimônio público de Bragança 
Paulista é uma das prioridades da Administração 
Municipal e mais uma obra de restauração de 
prédio histórico começou: a de restauração da 
Estação Ferroviária do Curitibanos.

Na última semana, após realização da limpeza ex-
terna e fechamento da obra com tapumes, foi ini-
ciada a remoção da cobertura e a desconstrução 
de uma pequena edícula construída em alvenaria 
fora do padrão da estrutura. A cobertura será 
substituída por completo, por telhas de barro tipo 
francesas sobre nova estrutura de madeira.

O projeto de restauro inclui remoção das janelas, 
portas, pisos cerâmicos, assoalhos e cimentados, 
que serão substituídos por esquadrias novas em 

madeira no mesmo modelo. Será feito novo piso 
interno no padrão assoalho e recuperação das 
paredes internas, das instalações elétricas e 
hidráulicas.

A revitalização prevê a restauração dos tijolos 
aparentes, recuperação dos mesmos por trata-
mento e restauração do letreiro da fachada, além 
de novas estruturas de quiosques e um sanitário 
externo com estrutura no mesmo padrão. Haverá 
ainda estacionamento e acessibilidade.

SAIBA MAIS: 

TRABALHO INICIAL INCLUI A LIMPEZA DO TERRENO.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/obras-de-restauracao-da-estacao-ferroviaria-do-curitibanos-ja-comecaram
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PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 
JÁ ENTREGOU 30 OBRAS EM 2022 E 

RECAPEOU MAIS DE 116 RUAS

Bragança Paulista nunca recebeu tantas obras 
como na atual Administração. Somente em 2022, 
já são 30 prontas e à disposição da população, o 
equivalente a uma média de quatro obras entregues 
por mês.A Prefeitura de Bragança Paulista segue 
empenhada em resolver as demandas da população 
e em oferecer os equipamentos necessários para o 
desenvolvimento do município e melhor qualidade 

TRABALHOS CONTINUAM COM INÍCIO DAS 
OBRAS DO “MEGA PACOTE”

de vida dos bragantinos. E importantes obras fazem 
parte das ações.Somente entre janeiro e julho, já 
foram entregues 30 obras, nos mais diferentes 
bairros.Saiba mais: 

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-ja-entregou-30-obras-em-2022-e-recapeou-mais-de-116-ruas
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MAIS MORADIAS: 2,5 MIL UNIDADES HABITACIONAIS 
DE INTERESSE SOCIAL JÁ FORAM VIABILIZADAS PELA 

PREFEITURA NOS ÚLTIMOS ANOS

Em constante desenvolvimento, Bragança Paulista 
segue crescendo em todos os âmbitos. Para acom-
panhar o avanço populacional, a Administração Mu-
nicipal tem buscado desenvolver ações e iniciativas, 
para garantir um lar para todas as famílias. Desde 
2017, empreendimentos residenciais, bem como 
moradias de interesse social foram liberadas e en-
tregues na cidade.

Com a colaboração entre o município e o Governo do 
Estado de São Paulo, bem como o Governo Federal, 

muitas famílias conquistaram o sonho da casa pró-
pria, através de programas habitacionais: Casa Verde 
Amarela (Antigo Programa Minha Casa, Minha Vida), 
Casa Paulista, Nossa Casa, Vida Longa, Pró-Moradia, 
dentre outros.

SAIBA MAIS: 

EMPREENDIMENTOS FORAM ENTREGUES E OUTROS ESTÃO EM 
ANDAMENTO NO MUNICÍPIO.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-moradias-25-mil-unidades-habitacionais-de-interesse-social-ja-foram-viabilizadas-pela-prefeitura-nos-ultimos-anos 
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MORADORES DO DARCILÂNDIA E VILA 
ESPERANÇA RECEBEM ESCRITURAS 

DEFINITIVAS DOS IMÓVEIS

Na última segunda-feira (18/07), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
de Planejamento, realizou a entrega de Escrituras 
Definitivas para 15 famílias do Darcilândia e para 5 
famílias do Vila Esperança.

Os loteamentos Darcilândia e Vila Esperança 
surgiram após a Lei n° 2272, de 29 de junho de 1988, 
que dispõe sobre doação de terrenos e concessão 
de benefícios para construção de moradias 
econômicas.

FORAM 20 DOCUMENTOS NO TOTAL

Em julho de 2002, aconteceu a aprovação dos 
loteamentos pelo então Prefeito Jesus Chedid.

A Lei Complementar n° 905, de 23 de junho de 2021 
autorizou o Poder Executivo a outorgar as escrituras 
definitivas dos imóveis localizados nos loteamentos 
denominados Darcilândia e Vila Esperança.

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/moradores-do-darcilandia-e-vila-esperanca-recebem-escrituras-definitivas-dos-imoveis
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Mais duas obras que ofertarão mais esporte e lazer 
para a comunidade dos bairros Marina e Torózinho 
foram iniciadas recentemente. Os Centros Integra-
dos de Lazer e Esportes (CILES), estão em obras e em 
breve estarão com toda infraestrutura necessária 
para atender a população local.

Recentemente, as áreas passaram pela limpeza 
necessária. Paralelamente, foram iniciados os traba-
lhos para abertura de uma valeta para implantação 
do sistema de drenagem de águas pluviais. Os dois 
CILES ainda passarão por melhorias como a cons-
trução das quadras society com gramado sintético, 
paisagismo, bancos, instalações elétricas, dentre 
outros.

As benfeitorias que estão sendo feitas fazem parte 
do “Mega Pacote” de Obras anunciado pela Prefei-
tura de Bragança Paulista. Os serviços estão sendo 
executados pela empresa FM Empreendimentos 
Eireli-EPP.  

SAIBA MAIS: 

EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER 
DOS BAIRROS MARINA E TORÓZINHO 

COMEÇAM A RECEBER OBRAS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/equipamentos-de-esporte-e-lazer-dos-bairros-marina-e-torozinho-comecam-a-receber-obras 
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PUMP LEAGUE BRASIL ATRAI ATLETAS E 
VISITANTES DE TODO PAÍS AO LAGO DO TABOÃO

No último final de semana, Bragança 
Paulista foi palco do evento Pump 
League Brasil. A competição de Bike e 
Skate foi realizada na Pista de Pump 
Track do Lago do Taboão e reuniu atle-
tas de todas as idades e localidades 
do país. O Pump League Brasil contou 
com mais de 200 atletas, que compe-
tiram em diversas modalidades.

O sábado e domingo de sol atraíram 
um grande número de pessoas, que 
foram prestigiar e conhecer o espor-
te. A estrutura contou com praça de 
alimentação com food trucks e tam-
bém com o caminhão da Sabesp, que 
ofereceu água potável para todos os 
presentes.

A proposta do Pump League Brasil, 
etapa Bragança Paulista, visou apri-
morar ainda mais a divulgação da 
modalidade, ampliar o número de 
adeptos e praticantes de ciclismo 
(BMX, Mountain Bike, Bikes Balance), 
Skates, Patins e Patinetes, além da 
inclusão das pessoas com deficiência.

SAIBA MAIS: 

MAIS DE 200 ATLETAS COMPETIRAM EM 
DIVERSAS MODALIDADES.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/pump-league-brasil-atrai-atletas-e-visitantes-de-todo-pais-ao-lago-do-taboao 
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TIME DE FUTEBOL DE CAMPO DE 
BRAGANÇA PAULISTA VENCE MOGI 

GUAÇU E AVANÇA ÀS OITAVAS DE FINAL 
DO 64º JOGOS REGIONAIS DO ESTADO 

DE SÃO PAULO

No último sábado (16/07), o time de Futebol de 
Campo masculino da Secretaria Municipal da 
Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL) esteve 
na cidade de Mogi Guaçu disputando o 64º Jogos 
Regionais do Estado de São Paulo. 

Os atletas bragantinos enfrentaram a equipe de 
Mogi Guaçu e saíram com o resultado positivo, 
vencendo por 1 x 0. Com a vitória, o time de 
Bragança Paulista está classificado para as 
oitavas de final da competição. Agora a equipe 
aguarda os resultados dos outros times da 

chave para definir sua colocação e saber os 
próximos confrontos.  

O time de Bragança é composto pelos atletas: 
Éder Vinícios, Eduardo, Fabrício, Guilherme 
Marcheli, Guilherme da Silva, Guilherme Andrade, 
Guilherme de Oliveira, Gustavo Martins, Gustavo 
Dantas, João Vitor, Júlio César, Kaique, Luís 
Ricardo, Matheus, Pedro Henrique, Victor, 
Vinícius Augusto. Os atletas são treinados pelo 
Técnico: César Augusto Lemos, Assistente 
Técnico: João Gabriel Almeida Alves de Abreu, 
Massagista: Wyctor Conceição da Cunha.
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Desde o dia 12 de julho, a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal de Educação vem 
oferecendo atividades de reforço para 
alunos dos 5º anos da Rede Municipal 
de Ensino.
Com o objetivo de reforçar as habili-
dades e competências relacionadas à 
leitura, escrita e matemática, as ativi-
dades seguem até a próxima sexta-fei-
ra (22/07).
O trabalho acontece de segunda a sex-
ta-feira, das 14h às 17h, nas seguintes 
escolas municipais: E.M Prof. Abner 
Antonio Sperendio; E.M. Prof. Dinorah 
Ramos; E.M. Prof. Joaquim Theodoro da 
Silva; E.M. Profª. Lúcia Helena Pugiali; 
E.M. Profª. Lucy Alvarez; E.M. Padre Do-
nato Vaglio e E.M. Profª. Zitta de Mello 
Barbosa.
Os pais e/ou responsáveis que ainda 
tenham interesse, basta encaminhar o 
aluno até uma das escolas polos para o 
desenvolvimento das atividades. 

AULAS DE REFORÇO NAS FÉRIAS SÃO 
OFERECIDAS PELA PREFEITURA
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Cerca de 15.500 alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino voltam às aulas na 
próxima quarta-feira (27/07), para o 
início do segundo semestre de 2022. 
A recepção aos estudantes está sendo 
planejada por cada uma das 74 uni-
dades escolares, que elaboram ativi-
dades para o ensino infantil e ensino 
fundamental.

Durante o período de férias, a Prefei-
tura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, 
ofertou três polos de creches muni-
cipais, para atender as crianças de 

VOLTA ÀS AULAS NA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO ACONTECE NA PRÓXIMA 

QUARTA-FEIRA (27/07)

4 meses a 3 anos de idade que não 
tinham com quem ficar enquanto os 
pais ou responsáveis trabalhavam.

Também foram oferecidas atividades 
de reforço escolar em sete escolas 
municipais, que funcionaram como 
pólos de atendimento para os alunos 
dos 5º anos, com o objetivo de reforçar 
as habilidades e competências relacio-
nadas à leitura, escrita e matemática.

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/volta-as-aulas-na-rede-municipal-de-ensino-acontece-na-proxima-quarta-feira-2707
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Mais um fim de semana de muita festa e diversão 
em Bragança Paulista com a 21ª edição do Festi-
val de Inverno. Durante a terceira semana, mais 
de 10 mil pessoas participaram das atividades 
do evento.

A segunda-feira (11/07) começou com muito som 
e alegria com a apresentação do músico Jow Mo-
raes e seus convidados Rafael Schimidt, violonis-
ta e compositor; Bibo Calzavara, baterista, com-
positor e componente do Bragança Bossa Jazz; 
Xico Mendes, compositor e guitarrista da banda 
Pedra Letícia; e Robson Helton, fazendo “doodle 
art” ao vivo em mais uma edição do “Clube dos 
Compositores”.

FESTIVAL DE INVERNO DE BRAGANÇA 
PAULISTA ENCANTA MAIS DE 10 MIL 

PESSOAS DURANTE TERCEIRA SEMANA

Eventos gratuitos aconteceram em 
diversos pontos da cidade

Na terça-feira (12/07), aconteceu mais uma aula 
do curso gratuito de “Laboratório de projetos 
culturais – Oficina de elaboração de projetos”, 
ministrado por Ivan Montanari. Já na quarta-fei-
ra, três atrações passaram pelo palco do “Canja 
com Canja”. E quem deu início às apresentações 
foi a dupla de músicos Lucas Mendes e David 
Waldomiro que, em seguida, deu a vez para a 
banda “The Bruce” e a banda “Lagartos” para 
encerrar a noite.

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/festival-de-inverno-de-braganca-paulista-encanta-mais-de-10-mil-pessoas-durante-terceira-semana 
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O Corpo de Bombeiros de Bragança Paulista rece-
berá uma nova sede, mais adequada para atender 
à demanda atual e com a infraestrutura necessá-
ria para o bom atendimento do município e região. 
A Prefeitura de Bragança Paulista abriu o proces-
so de licitação e a apresentação dos envelopes 
com propostas será no dia 25 de julho, às 9h30.

A nova base ficará no mesmo terreno da sede 
atual, na Av. Dr. Fernando Costa, 2-514 - Vila Muni-
cipal. Com construção em sistema pré-moldado, 
haverá o setor técnico/administrativo; setor de 
alojamento e estar para os militares; pátio para 

as viaturas; academia, cozinha e refeitório, sani-
tários, sala de aula, estacionamento e setor com 
área de lavagem, manutenção e serviços.

O valor previsto é de aproximadamente R$ 4,2 
milhões e o Governo do Estado deve enviar recur-
sos para o município para a execução da obra. A 
Prefeitura entrará com uma parcela dos custos.

SAIBA MAIS: 

NOVA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS 
PERMITIRÁ ATENDIMENTO MAIS EFICIENTE 

PARA BRAGANÇA PAULISTA E REGIÃO

CORPORAÇÃO GANHARÁ PRÉDIO MAIS 
MODERNO E ADEQUADO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/nova-sede-do-corpo-de-bombeiros-permitira-atendimento-mais-eficiente-para-braganca-paulista-e-regiao
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ATENDIDOS DO CENTRO DIA DO IDOSO E SERVIÇO 
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS PARTICIPAM DE FESTA JULINA

Na última sexta feira (15/07), a Prefeitura de Bragan-
ça Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Ação 
e Desenvolvimento Social (SEMADS), promoveu um 
Festa Julina para os atendidos do Centro Dia do Idoso 
(CDI) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV). O evento foi realizado na sede do CDI, 
no bairro Santa Libânia.

Na oportunidade, cerca de 40 jovens, 20 crianças e 18 
idosos participaram de um encontro intergeracional, 
que contou com momentos de muita diversão. Foram 
montados brinquedos para as crianças, bem como 

doces e salgados servidos no local.

Algumas brincadeiras tradicionais da Festa Julina 
foram preparadas pelos idosos, que passaram dias 
ao lado de seus cuidadores preparando a festa. Os 
jovens retribuíram todo esse carinho recebido com 
uma apresentação musical, preparada com muito 
carinho aos participantes da Festa Julina.

SAIBA MAIS:

O EVENTO FOI REALIZADO NA SEDE DO CENTRO DIA 
DO IDOSO, NO BAIRRO SANTA LIBÂNIA.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/atendidos-do-centro-dia-do-idoso-e-servico-de-convivencia-e-fortalecimento-de-vinculos-participam-de-festa-julina
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