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PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 
LANÇA NOVO GRANDE PACOTE DE OBRAS

SÃO 17 OBRAS QUE BENEFICIARÃO DIFERENTES SETORES
Bragança Paulista receberá ainda mais investimentos em obras que beneficiarão todos os bragantinos. 
A Prefeitura lançou nesta quinta-feira (24/03) mais um pacote de grandes obras, orçadas em R$ 
21.467.474,84, nas áreas de Infraestrutura, Saúde, Educação, Segurança, Esportes, Lazer, Cultura e 
Turismo.
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VEM AÍ A 55ª EXPOAGRO E 28ª 
FESTA DO PEÃO DE BOIADEIROS DE 

BRAGANÇA PAULISTA

A 55ª Expoagro e 28ª Festa do Peão de 
Boiadeiro de Bragança Paulista vem aí! De 
6 a 15 de maio, o Parque de Exposições Dr. 
Fernando Costa, o Posto de Monta, será 
palco da tradicional festa da cidade, que 
não foi realizada nos últimos dois anos em 
razão da pandemia do Coronavírus. O evento 
será realizado pela Samor Promoções 
Artísticas, vencedora da licitação em 2020, 
em parceria com a Prefeitura Municipal, por 
meio das Secretarias de Cultura e Turismo e 
Desenvolvimento dos Agronegócios.

O evento, reconhecido como um dos maiores 
rodeios do interior paulista, reúne atividades 
para todas as idades como os shows no palco 
principal com artistas nacionais renomados, 
apresentações musicais de artistas locais, 
exposição agropecuária, palestras, feira 
de artesanato, baile country, parque de 
diversão, entre outras atrações.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

HAVERÁ ATIVIDADES PARA TODAS AS IDADES COMO 
SHOWS MUSICAIS, EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, PARQUE 

DE DIVERSÃO E ENTRE OUTROS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/vem-ai-a-55-expoagro-e-28-festa-do-peao-de-boiadeiros-de-braganca-paulista
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BRAGANÇA PAULISTA RECEBERÁ 
ATENDIMENTOS DA ‘CARRETA DA 

MAMOGRAFIA’ EM ABRIL

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Saúde, receberá de 05 a 16 de abril, 
atendimentos da ‘Carreta da Mamografia’, para 
detecção precoce do câncer de mama. A inclusão do 
município no cronograma da unidade móvel ocorreu 
após a reivindicação do Deputado Estadual Edmir 
Chedid à Secretaria de Estado da Saúde por mais 
benefícios gratuitos à população.

O veículo ficará na Praça da Poesia Poeta Oswaldo de 
Camargo, localizado na rua Tupy, s/n – Taboão, com 
atendimentos das 8h às 17h (de segunda a sexta-
feira com distribuição de 50 senhas) e das 8h às 
12h (aos sábados com distribuição de 25 senhas), 

excetos feriados.

O Programa Mulheres de Peito oferece mamografias 
gratuitas e sem necessidade de agendamento para 
mulheres de 50 a 69 anos. Basta apresentar RG e 
Cartão SUS para ser atendida. As mulheres de 35 a 
49 anos e acima de 70 anos também podem utilizar 
o serviço, porém neste caso, é preciso apresentar 
pedido médico do SUS, além do RG e Cartão SUS. 

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-recebera-atendimentos-da-carreta-da-mamografia-em-abril- 
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Com o avanço da Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19, em que 93,3% da 
população maior de 05 anos está imunizada 
com duas doses, a vacinação em Bragança 
Paulista vem mostrando efeitos positivos 
nos números da pandemia. Com tendência 
de queda, o município apresentou queda em 
internações e mortes por Covid-19.

Assim, até a data de (22/03), Bragança 
Paulista registrou diminuição de 5,1% de 
casos confirmados, diminuição de 83,3% 
de novas internações de casos em leitos 
de enfermaria, redução de 75% de novas 
internações de casos em leitos de UTI, além 

BRAGANÇA PAULISTA APRESENTA 
QUEDA EM INTERNAÇÕES E MORTES 

POR COVID-19

de não registrar óbitos há 1 mês.

Desde o início da pandemia, a Prefeitura 
de Bragança Paulista tem dado toda a 
assistência no enfrentamento à doença, 
como a testagem rápida para diagnóstico 
da Covid, em que há parceria com o Instituto 
Butantã, monitoramento dos casos positivos, 
ações da Força Tarefa com a distribuição de 
álcool em gel e águas sanitária, bem como 
a vacinação nas escolas, em instituições 
de abrigo, Residência Inclusiva, em pessoas 
acamadas, com horários estendidos, finais 
de semana e feriados.



INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA6

A capacitação será composta por sete encontros, 
tendo início no mês de abril e finalização do mês 
de outubro

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, cele-
brado anualmente em 22 de março, a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, através do Centro de Educa-
ção Ambiental Sala Verde Pindorama, em parceria 
com a SABESP, está lançando o curso “Água...De 
onde vem, para onde vai?”.

A formação tem como objetivo capacitar para 
aplicação de metodologias de ensino e abor-
dagem da temática água, assim como auxiliar 

DIA MUNDIAL DA ÁGUA – CENTRO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL SALA VERDE PINDORAMA E SABESP LANÇAM 

CURSO “ÁGUA...DE ONDE VEM, PARA ONDE VAI?”

o desenvolvimento do Projeto Energisa e Gota 
d’Água.  Os encontros abordarão as seguintes te-
máticas: importância da água e do município por 
ser produtor de água, indagações de onde a água 
vem, ODS 6 – água potável e saneamento, histórico 
do tratamento da água em Bragança Paulista, os 
usos da água, histórico do tratamento de esgoto 
em Bragança Paulista e pra onde vai a água que 
utilizamos.

SAIBA MAIS: 

PREFEITURA COMEMORA “DIA 
MUNDIAL DA ÁGUA” COM AÇÃO 
ECOEDUCATIVA
No dia 22 de março, comemora-se o Dia Mundial da 
Água. Esta data é destinada à reflexão e discus-
são sobre a relação do homem com a água. A Lei 
nº 4.244/2011, que instituiu o calendário de datas 
comemorativas ambientais, na qual está presente 
a comemoração deste dia tão importante.

No ano de 2022, o tema escolhido pela ONU é “Água 
Subterrânea” e o título da campanha é "Água sub-
terrânea: tornando o invisível visível". Água sub-
terrânea é a água encontrada subterrâneamente 
em aquíferos que abastecem nascentes, rios, 
lagos e pântanos, chegando até o oceano. A água 
subterrânea pode estar fora das nossas vistas, 
mas não deve estar fora dos nossos cuidados.

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio das 
Secretarias Municipais do Meio Ambiente (SMMA) 
e de Educação, por intermédio do Centro de 
Educação Ambiental Sala Verde Pindorama, pro-

porcionou nesta terça-feira (22/03), uma ação 
ecoeducativa nas dependências do futuro Parque 
Ecológico Tanque do Moinho.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/dia-mundial-da-agua-centro-de-educacao-ambiental-sala-verde-pindorama-e-sabesp-lancam-curso-aguade-onde-vem-para-onde-vai 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-comemora-dia-mundial-da-agua-com-acao-ecoeducativa 
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PROJETO “MEXA-SE” 
OFERECE AULAS DE DANÇA À 

POPULAÇÃO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo, oferece aulas 
gratuitas de dança. A atividade acontece nos 
bairros Vila Aparecida, Parque dos Estados, 
Jardim São Lourenço e Matadouro.

A capacitação inicia nesta segunda-feira (21/03) 
e para participar não é necessário efetuar 
inscrição prévia, basta comparecer no local e 
procurar as professoras Ediane Lopes e Priscila 
dos Santos.

As aulas reúnem coreografias motivantes 

e simples em diversos ritmos, como axé, 
funk, sertanejo, forró, salsa, hip hop, danças 
latinas, entre outros. Mais informações pelo 
e-mail cultura@braganca.sp.gov.br, pelo telefone 
(11) 4034-6570 ou na sede da Secretaria de 
Cultura e Turismo, situado na Rua Conselheiro 
Rodrigues Alves, 251 – Centro.

SAIBA MAIS: 

Atividade é gratuita e indicada para pessoas de todas as idades

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/projeto-mexa-se-oferece-aulas-de-danca-a-populacao
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A equipe de Natação da Secretaria Municipal da Ju-
ventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), da Prefeitura 
de Bragança Paulista, participou no último domingo 
(20/03) do Circuito Regional de Natação ARN (Asso-
ciação Regional de Natação), realizada no Conjunto 
Aquático Vicente Amatte, na cidade de Paulínia/SP.

O técnico Moisés Augusto da Rocha levou 23 atletas 
com idades entre 8 e 18 anos, das categorias Pré-
-Mirim até Sênior. A equipe conquistou 36 medalhas 
sendo: 19 de 1º lugar, 10 de 2º lugar e 07 de 3º lugar.

BRAGANÇA PAULISTA CONQUISTA 36 MEDALHAS NO 
CIRCUITO REGIONAL DE NATAÇÃO ARN

FORAM 19 CAMPEÕES, 10 VICE-CAMPEÕES E SETE TERCEIROS COLOCADOS
A SEMJEL oferece a possibilidade das pessoas que 
já nadam fazerem parte da equipe de treinamento 
e competição do município. Para isso, é necessário 
comparecer em algum dos horários de treinos e con-
versar com o professor Moisés. Ele fará uma avalia-
ção para saber o nível que o atleta se encontra para 
poder ingressar na equipe.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-conquista-36-medalhas-no-circuito-regional-de-natacao-arn
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PREFEITURA OFERECE AULAS GRATUITAS DE 
VOLEIBOL PARA JOVENS DE 12 A 18 ANOS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e 
Lazer (SEMJEL), oferece à população bragantina 
aulas gratuitas de voleibol para jovens de 12 a 18 
anos. As aulas acontecem no Ginásio de Esportes 
Francisco Virgili, na Vila Garcia.

No período da manhã, os treinos são realizados 
de segunda, terça e sexta-feira, nos horários das 
8h10 para jovens de 12 a 14 anos (masculino) e 
10h para jovens de 12 a 14 anos (feminino). Já no 
período da tarde, as aulas são realizadas de ter-
ça e quinta-feira, às 13h, para jovens de 14 a 16 
anos (iniciação masculino) e 15:00h para jovens 
de 14 a 16 anos (iniciação feminino). Na segunda, 
quarta e quinta-feira, os treinos na parte da tarde 
acontecem às 16h15, para jovens de 15 a 18 anos 
(feminino).

Os treinos são comandados pelos professores 
Marcelo Bacci e Márcio Facione da Secretaria Mu-
nicipal da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL). 

SAIBA MAIS:  

AS AULAS ACONTECEM NO GINÁSIO DE ESPORTES 
FRANCISCO VIRGILI, NA VILA GARCIA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-oferece-aulas-gratuitas-de-voleibol-para-jovens-de-12-a-18-anos
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FERROVIÁRIOS VENCE SANTA LUZIA E É 
CAMPEÃO DO CAMPEONATO DE VETERANOS 45

No último sábado (19/03), aconteceu a 
grande final do Campeonato de Veteranos 
45, disputada no Estádio Municipal Cícero 
de Souza Marques entre as equipes Ferro-
viários Atlético Clube x Esporte Clube Santa 
Luzia. Um bom público se fez presente para 
acompanhar a partida.

Em campo, a equipe do Ferroviários dominou 
as ações, abrindo 2x0 no primeiro tempo e 
ampliando para 5x0 na segunda etapa. Com 
a vitória, o Ferroviários sagrou-se campeão. 
Apesar do placar elástico, o fair-play esteve 
presente durante toda a partida, com ne-
nhum cartão dado aos atletas.

O campeonato deste ano foi em homenagem 
ao radialista esportivo Renato Dantas dos 
Santos, mais conhecido como Renato Caffé, 
que faleceu em 2020. Durante o intervalo 
foi realizada uma homenagem à família do 

O CAMPEONATO DESTE ANO FOI EM HOMENAGEM AO RADIALISTA 
ESPORTIVO RENATO DANTAS DOS SANTOS, MAIS CONHECIDO 

COMO RENATO CAFFÉ, QUE FALECEU EM 2020

radialista esportivo. Na ocasião, a viúva Katia 
recebeu o cartão de prata, oferecido pela orga-
nização do campeonato. Estiveram presentes 
também as filhas Eduarda e Renata, além da 
neta Heloísa e os irmãos, Isabel, Rui e Denis.  

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/ferroviarios-vence-santa-luzia-e-e-campeao-do-campeonato-de-veteranos-45 
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PROCON DE BRAGANÇA PAULISTA REALIZA 
FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS E NOTIFICA IRREGULARIDADES

Na segunda-feira (21/02), o Núcleo Regional de Cam-
pinas da Fundação PROCON, junto com o PROCON de 
Bragança Paulista, realizaram fiscalização de rotina 
em estabelecimentos comerciais.

O primeiro local foi um posto de gasolina. Constatou-
-se que os valores na placa quanto ao pagamento via 
aplicativo estavam em destaque, enquanto o preço 
normal não estava em evidência, induzindo os con-
sumidores ao erro. Além disso, havia produtos sem 
o respectivo preço, prática que não pode acontecer, 
pois é direito dos consumidores ter acesso a infor-
mações precisas dos produtos.

Vale ressaltar que o PROCON Municipal, neste local do 
ato fiscalizatório, apenas acompanhou o fiscal espe-

AÇÃO OCORREU EM CONJUNTO COM O NÚCLEO REGIONAL DE CAMPINAS

cializado e o Coordenador do Núcleo Regional, Alahyr 
Junior, pois não tem competência para autuar postos 
de combustíveis.

O segundo local fiscalizado foi um supermercado, 
onde foram encontradas irregularidades com a carne 
pré-moída estar exposta, sendo que a mesma deve 
ser moída quando o consumidor solicitar ou quando 
estiver em bandejas em ambiente refrigerado com o 
selo específico SIF (Selo de Inspeção do Ministério da 
Agricultura). Também foram encontrados produtos 
com prazo de validade vencidos.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/procon-de-braganca-paulista-realiza-fiscalizacao-de-estabelecimentos-comerciais-e-notifica-irregularidades 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA12

PREFEITURA INTENSIFICARÁ 
FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 

ESTACIONADOS EM CALÇADAS

O estacionamento de veículos sobre calçadas é uma 
situação que tem se tornado recorrente. Além de 
ser uma infração de trânsito, essa postura ocupa o 
espaço destinado a pedestres e os obriga a utilizar 
a via pública como passeio, colocando em risco a 
segurança e integridade física dessas pessoas. Os 
principais prejudicados neste caso são as pessoas 
com deficiência e com mobilidade reduzida, bem 
como idosos.

Outra situação que tem acontecido com frequência 
é a de estabelecimentos comerciais, que por terem 
uma calçada com maior largura, oferecem esse 
espaço para estacionamento aos seus clientes. No 

entanto, são muitos os casos onde as dimensões da 
calçada são insuficientes para comportar os veículos 
estacionados, e ao mesmo tempo garantir a faixa 
mínima para circulação de pedestres.

Diante deste cenário, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana, intensificará nos próximos dias 
em todo o município a fiscalização para este tipo de 
infração principalmente.

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-intensificara-fiscalizacao-de-veiculos-estacionados-em-calcadas 
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BRAGANÇA PAULISTA JÁ RECEBEU MAIS DE 
4.800 CESTAS BÁSICAS DO FUNDO SOCIAL DE 

SOLIDARIEDADE DO ESTADO

A corrente de solidariedade em Bragança Paulista 
engloba diferentes projetos e ações. Uma delas é 
o repasse de cestas básicas para as famílias mais 
vulneráreis. Além das arrecadações feitas dire-
tamente pela Prefeitura de Bragança Paulista, há 
ainda a parceria com o Fundo Social de Solidarie-
dade do Estado de São Paulo.

Até o momento, a Prefeitura de Bragança Paulis-
ta, por meio do Fundo Social de Solidariedade do 
município, recebeu 4.894 cestas básicas enviadas 
pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de 
São Paulo.

Todas as doações recebidas são encaminhadas 
para as famílias cadastradas em mais de 50 proje-
tos sociais do município e ainda pelo Fundo Social 
de Solidariedade local pela Campanha Cestou. Há 
um sistema onde cada responsável por projeto 
social tem um login. Lá são cadastrados os dados 
de todas as famílias assistidas.

SAIBA MAIS: 

AÇÕES SOLIDÁRIAS SÃO CONSTANTES E BENEFICIAM 
FAMÍLIAS MAIS VULNERÁVEIS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-ja-recebeu-mais-de-4800-cestas-basicas-do-fundo-social-de-solidariedade-do-estado 
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PROJETO “CONHECENDO A NOSSA CIDADE” TEM 
INÍCIO COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL 

PROF. DINORAH RAMOS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, deu início 
na manhã de segunda-feira (21/03), ao Projeto 
“Conhecendo a nossa cidade”, que tem como 
objetivo apresentar os patrimônios históricos do 
município aos alunos do 5º ano da rede municipal 
de ensino.

O projeto começou com os alunos da Escola 
Municipal Prof. Dinorah Ramos, onde visitaram o 
Paço Municipal e o Centro Cultural Teatro Carlos 
Gomes. Já no período da tarde, foi a vez das 
Escolas Municipais E.M. Prof. Carlos Frederico dos 
Santos Silva e E.M. Dr. Jorge Tibiriçá conhecerem 
os locais de perto.

Durante a visita no Paço Municipal, os alunos 
conheceram os setores da Prefeitura e foram 
recepcionados pelo Vice-Prefeito, Prof. Amauri 
Sodré. Em seguida, eles conheceram o Centro 
Cultural Teatro Carlos Gomes, onde foram 
recepcionados pela Secretária de Cultura 
e Turismo, Vanessa Nogueira. Na ocasião, 
receberam o guia e mapa turístico de Bragança 
Paulista e o guia do Centro Cultural. Ainda 
no Teatro Carlos Gomes, os alunos visitaram 
a exposição “Ocupação Onírica” e puderam 
conversar com o artista Marcelo Goulart, 
responsável pela exposição.

SAIBA MAIS: 

O PROJETO TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR OS PATRIMÔNIOS 
HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO AOS ALUNOS DO 5º ANO DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/projeto-conhecendo-a-nossa-cidade-tem-inicio-com-alunos-da-escola-municipal-prof-dinorah-ramos 
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PREFEITURA ENTREGA MATERIAIS DO 
PROJETO “APROVA BRASIL” PARA ALUNOS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL

Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, 
realizou nesta segunda-feira (21/03) a 
entrega dos materiais do Projeto “Aprova 
Brasil” aos alunos da Escola Municipal 
Zitta de Mello Barbosa, no bairro da Penha, 
marcando o início da distribuição em toda 
rede municipal de ensino fundamental.

Foram entregues nesta segunda-feira, 
326 livros, sendo 163 livros de Língua 
Portuguesa e 163 livros de Matemática. Ao 
todo, foram adquiridos 19.660 livros para 
alunos e professores, com investimento 
de R$ R$ 2.187.080,00.

AO TODO, FORAM ADQUIRIDOS 19.660 LIVROS PARA 
ALUNOS E PROFESSORES, COM INVESTIMENTO DE 

R$ R$ 2.187.080,00

O Programa Aprova Brasil tem como 
objetivo auxiliar professores e gestores 
no desenvolvimento de habilidades e 
competências exigidas nas avaliações 
oficiais do SAEB (conhecidas como Prova 
Brasil) para os segmentos de Ensino 
Fundamental. Os livros também servirão 
como material de apoio no processo de 
reforço e recuperação dos alunos, para 
minimizar os impactos da pandemia na 
aprendizagem das crianças.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-entrega-materiais-do-projeto-aprova-brasil-para-alunos-do-ensino-fundamental 
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