


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA2

RESULTADO MANTÉM BRAGANÇA PAULISTA COMO 
REFERÊNCIA AMBIENTAL NO ESTADO DE SÃO PAULO.

A cidade de Bragança Paulista conquistou o 1º lugar 
no Ranking Ambiental Paulista dentre 645 municípios 
participantes, com 97,52 pontos. O anúncio ocorreu 
nesta quarta-feira (24/08), na sede da Secretaria 
de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), em São 
Paulo.

O Programa Município VerdeAzul, lançado em 2007, 
tem objetivo de ganhar eficiência na gestão am-
biental através da descentralização e valorização 
da base da sociedade, estimulando e capacitando as 
prefeituras a implementarem e desenvolverem uma 
agenda ambiental estratégica. Ao final de cada ano é 
avaliada a eficácia dos municípios na condução das 

BRAGANÇA PAULISTA CONQUISTA 1º LUGAR NO RANKING 
DOS MUNICÍPIOS DO PROGRAMA VERDEAZUL

ações propostas na agenda. A partir dessa avaliação, 
é disponibilizado o Indicador de Avaliação Ambiental 
(IAA).

Os municípios recebem uma nota ambiental, varian-
do de 0 a 100, que avalia o desempenho em dez direti-
vas: esgoto tratado, resíduos sólidos, biodiversidade, 
arborização urbana, educação ambiental, cidade 
sustentável, gestão das águas, qualidade do ar, es-
trutura ambiental e conselho ambiental.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-conquista-1-lugar-no-ranking-dos-municipios-do-programa-verdeazul


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 3

OBRAS NA AVENIDA ATÍLIO MENIN AVANÇAM 
GRADUALMENTE E SE APROXIMAM DA 

CONCLUSÃO

Dia após dia, os trabalhos que vêm sendo exe-
cutados na obra de duplicação da Avenida Atílio 
Menin avançam e se aproximam cada vez mais 
da conclusão, tornando realidade um sonho an-
tigo da Administração Municipal e da população 
bragantina, principalmente da comunidade local.

No decorrer desta semana, diversas atividades 
foram executadas. Dentre elas a concretagem 
de mais um trecho da ciclovia, bem como o corte, 
demolição e retirada de asfalto na pista existen-
te, para colocação de guias, de acordo com a via 
ciclística. Nos últimos dias também foi concluída 
a colocação de novos postes no canteiro central, 
no trecho entre as Ruas Domingos Sacrini e das 

Glicínias. A empresa Energisa, por sua vez, segue 
instalando a fiação nos novos postes.

As obras na avenida estão sendo executadas pela 
empresa A3 Terraplenagem e Engenharia, sendo 
que a empresa Consenge Consultoria e Projetos 
de Engenharia Ltda faz o gerenciamento. Os 
recursos destinados aos trabalhos são oriundos 
do Fundo Municipal de Saneamento e do Tesouro 
Municipal.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/obras-na-avenida-atilio-menin-avancam-gradualmente-e-se-aproximam-da-conclusao 
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BARRO E POEIRA PASSAM A SER 
LEMBRANÇAS DO PASSADO EM ESTRADAS 

DO BAIRRO MORRO GRANDE

As estradas rurais do município seguem pas-
sando por trabalhos de manutenção e zelado-
ria, através do Programa Estrada Legal. Desta 
vez, estradas do bairro Morro Grande foram 
contempladas e tiveram as obras concluídas 
recentemente.

Na última quarta-feira (24/08), a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Serviços, realizou a solenidade de 
entrega de conclusão das obras das Estradas 
Municipais Liberato Fortini, Antônio de Moraes, 
João Alves da Silva, Remo Lo Sardo, Arthur de Oli-
veira e Francisco Rodrigues Gimenes (Seu Paco).

A Estrada Municipal Liberato Fortini recebeu 26,7 
mil m² de pavimentação. Já a Estrada Municipal 
Antônio de Moraes recebeu 12 mil m² de recape-
amento. Por fim, a Estrada Municipal Francisco 
Rodrigues Gimenes, popularmente conhecida 
como Estrada do Seu Paco, recebeu aproximada-
mente 25 metros de tubulação e 5,5 mil m² de 
PMVP em uma extensão de 1,1 km. As estradas 
João Alves da Silva, Remo Lo Sardo e Arthur de 
Oliveira também receberam melhorias viárias.

SAIBA MAIS: 

ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTRADA LEGAL, AS VIAS RURAIS 
PASSARAM POR MELHORIAS COMO PAVIMENTAÇÃO, 

RECAPEAMENTO E PMVP.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/barro-e-poeira-passam-a-ser-lembrancas-do-passado-em-estradas-do-bairro-morro-grande 
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ESTRADA QUE LIGA BAIRRO DO 
AGUDO AO ESTIVA DO AGUDO RECEBE 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Por meio do maior programa da história de 
Bragança Paulista relacionado a melhorias 
das estradas rurais, a Estrada Municipal 
José Aparecido Cabral de Oliveira, importan-
te via que liga o Bairro Agudo ao Estiva do 
Agudo, está recebendo obras de recapea-
mento asfáltico.

No total, a estrada está recebendo 5 km de 
recapeamento. Os trabalhos estão sendo 
realizados pela Secretaria Municipal de 
Serviços.

O Programa Estrada Legal tem como princi-
pal objetivo melhorar as condições das es-
tradas, colaborando com o escoamento da 
produção, maior segurança dos motoristas 
e permitindo mais qualidade de vida para os 
moradores do campo.

O programa está dividido em etapas. Estão 
acontecendo serviços de recuperação e 
manutenção das estradas, com serviços 
de limpeza, aplicação de pavimentos em 
asfalto, recapeamento, tratamento antipó 
e antibarro (PMVP), aplicação de agregados 
de asfalto, cascalhamento, sinalização ver-
tical e horizontal, dentre outros serviços.

A MELHORIA FAZ PARTE DO 
PROGRAMA ESTRADA LEGAL.
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MORADORES DO RESIDENCIAL VEM VIVER 
E REGIÃO GANHAM UM NOVO ESPAÇO DE 

LAZER E DIVERSÃO

Na noite da última segunda-feira (22/08), a Prefeitu-
ra de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Serviços, entregou a construção da Praça 
do Vem Viver, localizada na Avenida dos Limoeiros.

A nova praça do Residencial Vem Viver foi contempla-
da com a instalação de iluminação em LED; instalação 
de ponto de água; grafismo; reforma; instalação de 
brinquedos; pista de caminhada; instalação de per-

golado, instalação de bancos; rampa de acessibili-
dade; plantio de mudas nativas; plantio de gramas; 
paisagismo e pintura de guias e postes. 

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/moradores-do-residencial-vem-viver-e-regiao-ganham-um-novo-espaco-de-lazer-e-diversao 
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A Administração Municipal tem a educação como 
uma de suas principais prioridades e constantemen-
te busca investir em infraestrutura para melhorar 
a qualidade de ensino. Desde 2017, a Prefeitura de 
Bragança Paulista realizou mais de 70 grandes obras 
entre construções, reformas, ampliações e revitali-
zação de escolas.

Dando continuidade aos investimentos na educa-
ção, na última sexta-feira (19/08), a Prefeitura de 
Bragança Paulista publicou na edição nº 1373 da 
Imprensa Oficial do Município, a homologação da em-
presa MBG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA EPP, contratada para a realização das obras 

CONCLUÍDA LICITAÇÃO PARA OBRAS 
COMPLEMENTARES DA NOVA ESCOLA DO 

BAIRRO CAMPO NOVO

A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO ACONTECERÁ 
NESTA SEXTA-FEIRA (26/08), ÀS 10H, NA SEDE DO 

CORPO DE BOMBEIROS.
complementares da nova escola municipal do bairro 
Campo Novo.

A nova escola terá cinco salas de aula incluindo ber-
çário, além de lactário, fraldário, sala de diretoria, 
sala de professores, sala de leitura, secretaria, refei-
tório, cozinha e solário. Haverá acessibilidade geral 
de acordo com a NBR9050 e sistema de combate a 
incêndio.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/concluida-licitacao-para-obras-complementares-da-nova-escola-do-bairro-campo-novo 
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PREFEITURA ASSINA CONTRATO DE 
PARCERIA COM TERCEIRO SETOR PARA 

AMPLIAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS E 
PARADESPORTIVOS NO MUNICÍPIO

Na manhã da última terça-feira (23/08), a Prefei-
tura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal da Juventude, Esportes e Lazer (SEM-
JEL), assinou contrato com a Organização da 
Sociedade Civil (OSC), ADES (Agência de Desen-
volvimento Econômico Social), para desenvolvi-
mento de projetos esportivos e paradesportivos 
em Bragança Paulista.

O objetivo da Prefeitura é melhorar e ampliar a 
oferta de atividades esportivas e lazer à popula-
ção, com projetos esportivos e paradesportivos, 
além de formar novos atletas de alto rendimento 
para representar a cidade nos campeonatos em 
que participa. A celebração de parceria entre a 
ADES e o município de Bragança Paulista conta-
rá com a transferência de recursos financeiros, 
pelo prazo de 12 meses.

O projeto será voltado ao atendimento de crian-
ças, jovens, adultos e idosos em modalidades 
esportivas, formação de novos atletas e rendi-
mento, bem como, ampliar a oportunidade de 
participação dos atletas em eventos esportivos, 
dando ênfase aos Jogos Regionais do Estado de 
São Paulo e Jogos Abertos do Interior Horácio 
Baby Barioni, além de campeonatos promovidos 
pelas principais Confederações, Federações e 
Ligas Esportivas. Caberá a ADES fornecer mate-
riais e serviços de apoio necessários ao desen-
volvimento do programa e geração de emprego 
de profissionais especializados.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-assina-contrato-de-parceria-com-terceiro-setor-para-ampliacao-de-projetos-esportivos-e-paradesportivos-no-municipio
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AUTORIZADA IMPLANTAÇÃO DE MAIS 
UM EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL EM 

BRAGANÇA PAULISTA

A Administração Municipal buscando contribuir 
no desenvolvimento da cidade e em apoiar a 
população na obtenção de um lar adequado e 
digno, segue autorizando a implantação de mais 
empreendimentos residenciais em Bragança 
Paulista.

O empreendimento residencial será implantado 
em uma área total de 26 mil m². Serão 66 lotes, 
que terão a partir de 140 m².

A iniciativa é fundamental para o progresso 

do município, fomentando a geração de no-
vos empregos na construção civil, bem como 
garantindo que mais famílias possam adquirir 
uma moradia com o apoio de financiamentos e 
programas governamentais, bem como com o 
auxílio de recursos oriundos do Governo do Es-
tado e da União.

SAIBA MAIS: 

O EMPREENDIMENTO SERÁ IMPLANTADO EM 
UMA ÁREA TOTAL DE 26 MIL M².

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/autorizada-implantacao-de-mais-um-empreendimento-residencial-em-braganca-paulista
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer 
(SEMJEL), realizou no último domingo (21/08), a 2ª 
Copa Bragança de Jiu-Jitsu, no Ginásio Municipal de 
Esportes Dr. Lourenço Quilici (Lourenção).

O evento reuniu mais de 450 atletas da cidade e re-
gião. Destaque especial para a categoria infantil, que 
realizou um grande número de lutas, demonstrando 
muita personalidade e espírito esportivo. 

As lutas não foram decididas por pontos, para vencer 
o atleta teve de “finalizar” o adversário, fazendo-o 

MAIS DE 450 ATLETAS DA CIDADE E REGIÃO 
PARTICIPAM DA 2ª COPA BRAGANÇA 

DE JIU-JITSU

desistir da luta. 

Além de medalhas para os atletas, a organização 
premiou com troféu as equipes destaque, sendo: 1º 
lugar a Equipe Águia JJ (Bragança Paulista), 2º lugar a 
Equipe Checkmat Sul de MG (Extrema -MG) e 3º lugar 
as Equipes Checkmat Cavassani (Monte Sião- MG) e 
Blaster Jiu-jitsu (Paulínia-SP).

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-450-atletas-da-cidade-e-regiao-participam-da-2-copa-braganca-de-jiu-jitsu 
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 No último domingo (21/08), a equipe de Bas-
quetebol da Secretaria Municipal da Juventude, 
Esportes e Lazer (SEMJEL), foi até a cidade de 
Jundiaí e venceu a equipe do Portal Jundiaí por 57 
a 42. Com a vitória, a equipe bragantina avançou 
nos playoffs do Campeonato Regional de Bas-
quete.

O próximo compromisso da equipe é no domingo 

(28/08), às 11h, em Campo Limpo Paulista, contra 
o time local, Impar da Madrugada, no Ginásio de 
Esportes "Nenezão”.

O time da SEMJEL conta com os atletas: Felipe, 
Leonardo, Pedro, Wellington, Guto, Duzão, Caio 
Pezinho, Yan, Nathan, Gustavo Shabaa e Ximenes, 
a equipe é treinada pelos técnicos Otelo e Chaves.

CAMPEONATO REGIONAL 
DE BASQUETE: EQUIPE DE 

BRAGANÇA PAULISTA VENCE E 
AVANÇA NOS PLAYOFFS
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A Escola Municipal Scyla Médici, localizada na 
Avenida São Vicente de Paula, s/nº, Jardim 
Recreio, iniciará as suas atividades escolares 
no dia 1º de setembro. Entre os dias 29/08 e 
31/08, a Secretaria Municipal de Educação 
convocará os inscritos para a efetuação das 
matrículas.  

No período de inscrições, foram oferecidas 
52 vagas de berçário para crianças a partir 
de 4 meses completos e 50 vagas de Infantil 
I para alunos nascidos entre abril de 2020 até 
março de 2021. Ao todo, 180 crianças foram 
inscritas.

A nova unidade é o maior berçário do municí-
pio e foi entregue à população em junho últi-
mo. Ao todo a unidade conta com 3 salas de 
aula, 4 berçários com 4 solários cada e 2 fral-
dários compartilhados a cada 2 berçários, 
sala de administração, recepção, secretaria, 
almoxarifado, direção, sala dos professores 
com copa e banheiros.

A área comum é composta por pátio coberto, 
dois halls de distribuição dos ambientes, re-
feitório, biblioteca, banheiro feminino e mas-
culino PCD e área externa com parque, além 
de cozinha, despensa, lactário, Depósito de 
Material de Limpeza (DML) e área de serviço.

ESCOLA MUNICIPAL SCYLA MÉDICI INICIA 
ATIVIDADES ESCOLARES A PARTIR DO DIA 

1º DE SETEMBRO

A NOVA UNIDADE É O MAIOR BERÇÁRIO DO MUNICÍPIO.
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Os investimentos para melhorar ainda mais a 
Saúde Pública do município não param. Em breve 
os moradores da Penha serão contemplados com 
uma unidade básica de saúde no bairro. Na última 
sexta-feira (19/08), a Prefeitura de Bragança 
Paulista publicou na edição nº 1.373 da Imprensa 
Oficial do município, a homologação da empresa 
Engecon Engenharia, que será responsável pelos 
serviços no local.

A unidade de saúde será construída em uma área 
entre a Avenida Estevão Diamant e a Avenida Nos-
sa Senhora da Penha. Ao todo, serão 323.50 m² de 
construção, contando com 7 salas de atendimen-
to (vacina, inalação, procedimento, consultório 

odontológico, 2 deles consultório médico com ba-
nheiro), acessibilidade, iluminação e paisagismo, 
calçada e estacionamento.

A obra está orçada em R$ R$ 2.146.314,35 e garan-
tirá mais um equipamento à Saúde do município 
e principalmente para a comunidade local, desa-
fogando as unidades dos bairros Vila Aparecida 
e Toró, que atualmente atendem cerca de 4 mil 
moradores do bairro da Penha e adjacências.

SAIBA MAIS: 

LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE DE SAÚDE NA PENHA AVANÇA

A EMPRESA ENGECON ENGENHARIA SERÁ 
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/licitacao-para-construcao-de-unidade-de-saude-na-penha-avanca
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UPA VILA DAVI INICIA PROCESSO DE 
PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria de Saúde, tem realizado diversas melhorias 
na unidade de Pronto Atendimento Vila Davi (UPA Vila 
Davi). Na área externa, especificamente no estacio-
namento, foi iniciado o processo de pavimentação 
pela Secretaria de Serviços Municipais e também 
será realizado recapeamento no entorno da Unidade.

Na oportunidade, foi trocado a caixa d’água de 30 mil 
litros, foram adquiridos 4 monitores multiparâmetro 
de sinais vitais e 3 bombas de infusão – equipamento 
destinado à administração de fluidos, como medica-
mentos e nutrientes, que são entregues de forma 
controlada no corpo do paciente, bem como mais 

dois carrinhos de curativo, sendo investidos mais de 
R$ 77 mil.

Além disso, houve adequação dos quartos com pintu-
ra, poltronas novas e cortinas de isolamento, amplia-
ção da sala de medicação e aquisição de uniformes 
para os servidores da recepção, controladores de 
acesso, motoristas, manutenção, recursos humanos, 
administrativo e faturamento.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/upa-vila-davi-inicia-processo-de-pavimentacao-do-estacionamento 
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CANTEIROS DE FLORES SÃO DESTAQUES 
EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE

A cidade de Bragança Paulista tem como um de 
seus destaques a atenção aos canteiros de flores 
em diversos pontos da cidade. A Prefeitura de Bra-
gança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de 
Serviços, através da Divisão de Parques e Jardins, 
tem intensificado esses serviços no município.

Na implantação de um novo conceito de ajardi-
namento, os serviços realizados promovem um 
colorido intenso e variado nos jardins, praças, ro-
tatórias, espaços públicos, entre outros. A comer-
ciante Nicole Dias comentou sobre a repercussão 
dos trabalhos na cidade. “Muitos clientes de outras 
cidades comentam sobre os canteiros nas rotató-
rias, nos parques, nos jardins do lago, e chegam a 

tirar fotos com a família”, disse.

Nesta semana, os serviços estão sendo realiza-
dos nas imediações do Portal do Guaripocaba, na 
Avenida Alberto Diniz e no Trevo do Jardim Europa, 
com o plantio de gramas e de flores como jasmim 
do cabo, sunpatiens, azaleia, palmeira imperial, 
mini rosa, estrelícia, sálvia e demais variedades. 
Além disso, diariamente os serviços de podas e 
manutenção são realizados na cidade.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/canteiros-de-flores-sao-destaques-em-varios-pontos-da-cidade 
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MAIS TURISMO E LAZER: 
LAGO DO TABOÃO GANHARÁ TIROLESA

Os trabalhos de melhoria na infraestrutura turística 
em Bragança Paulista não param. Nos próximos dias, 
a Prefeitura Municipal dará início a construção da ti-
rolesa no Lago do Taboão.

O atrativo terá 170 metros de extensão e levará o visi-
tante de uma extremidade a outra do lago. O ponto de 
saída será construído no espaço próximo ao letreiro 
“Eu Amo Bragança”, localizado na Avenida Dom Pedro 
I, e ficará a 10,5 metros de altura, já a chegada ficará 
próxima a arena de eventos. 

NOVO ATRATIVO TURÍSTICO CONTRIBUIRÁ COM A AMPLIAÇÃO DA OFERTA 
TURÍSTICA NA CIDADE, ALÉM DE ESTIMULAR A ECONOMIA LOCAL.

O equipamento contará com acessibilidade para 
transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, sistema de frenagem, telhado, plataforma 
de saída e chegada, kit’s de equipamentos para os 
usuários, entre outras especificidades técnicas.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-turismo-e-lazer-lago-do-taboao-ganhara-tirolesa 
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BRAGANÇA PAULISTA REALIZA III 
CONFERÊNCIA LÚDICA DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE

Na última terça-feira (23/08), o Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), em parceria com as Secretarias 
Municipais de Ação e Desenvolvimento 
Social e de Educação, promoveu a III Confe-
rência Lúdica da Criança e do Adolescente. 
O evento aconteceu na Escola Municipal 
Desembargador Paulo Sérgio de Oliveira, no 
bairro Vila Mota.

O evento teve como objetivo tratar de as-

suntos relacionados aos direitos humanos 
de crianças e adolescentes em tempo de 
pandemia de Covid-19, tratando da vio-
lação e vulnerabilidade para reparação e 
garantia de políticas de proteção integral 
com respeito à adversidade.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-realiza-iii-conferencia-ludica-da-crianca-e-do-adolescente 
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MAIS 4 IMPORTANTES OBRAS TÊM ORDENS 
DE SERVIÇOS ASSINADAS

A Administração Municipal segue trabalhando pelo 
desenvolvimento de Bragança Paulista. Dando 
continuidade aos investimentos em prol de melho-
rias em todos os âmbitos do município, nesta sex-
ta-feira (26/08), foi realizado no quartel do Corpo 
de Bombeiros de Bragança Paulista, a solenidade 
de assinatura de mais 4 ordens de serviços para 
a execução de importantes obras para a cidade.

Durante a cerimônia que reuniu Secretários Muni-
cipais, Vereadores, representantes das empresas 
contratadas, soldados da corporação, membros 
da sociedade civil e convidados, foram assinadas 
as ordens de serviços para a construção da nova 
base do Corpo de Bombeiros, a construção da UBS 
da Penha, a implantação da Tirolesa no Lago do Ta-
boão e o término dos trabalhos de construção da 
nova escola do bairro Campo Novo.

Para a execução das obras, foram contratadas 

através de um certame licitatório 4 empresas, as 
quais apresentaram as melhores propostas e se 
sagraram vencedoras das respectivas licitações. 
Para a construção da nova base do Corpo de Bom-
beiros, a empresa responsável pelos trabalhos 
será a Obra Nobre Construtora e Incorporadora 
Ltda. Já para a construção da UBS da Penha a em-
presa que executará as obras é a Engecon Enge-
nharia e Construção Bernardi Ltda. A implantação 
da Tirolesa no Lago do Taboão será realizada pela 
empresa MSV Aventura Ltda. Por fim, as obras 
de término dos trabalhos de construção da nova 
escola do bairro Campo Novo serão feitas pela em-
presa MBG Engenharia e Construções e Comércio 
Ltda-EPP.

SAIBA MAIS: 

AS NOVAS OBRAS CONTRIBUIRÃO NO DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO, BENEFICIANDO A POPULAÇÃO 

EM DIVERSOS ÂMBITOS.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/mais-4-importantes-obras-tem-ordens-de-servicos-assinadas
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FÁBRICA DO NATAL LUZ É 
INAUGURADA NESTA SEXTA-FEIRA.

Os preparativos para o Natal Luz 
2022 começam a sair do papel e 
a ganhar forma. Nesta sexta-feira 
(26/08), às 19h, uma das novida-
des anunciadas recentemente, a 
Fábrica do Natal Luz, foi inaugura-
da. O evento aconteceu no prédio 
recém adquirido pela Prefeitura de 
Bragança Paulista, situado entre a 
Avenida dos Imigrantes e a Rua Dr. 
Tosta.

A Fábrica terá um local destinado 
à produção de enfeites e decora-
ções natalinas, produzidos a partir 
de materiais recicláveis como, por 

exemplo, garrafas plásticas. A ini-
ciativa gerará novas oportunida-
des de emprego e contribuirá com 
o meio ambiente, dando uma nova 
utilidade para milhares de mate-
riais que poderiam ser descarta-
dos incorretamente na natureza.

A iniciativa tem como objetivo 
inovar e promover um Natal ainda 
mais bonito em Bragança Paulista. 
Para a produção dos enfeites e de-
corações, serão contratados pro-
fissionais, que ensinarão o passo a 
passo dos itens que venham a ser 
confeccionados.
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