


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA2

NOVA IA

Falta menos de um mês para a folia do 
Carnaval Família 2023 invadir Bragança 
Paulista. E para dar início a temporada 
mais animada do ano, a Prefeitura Muni-
cipal preparou uma programação musical 
especial para os foliões pularem carnaval 
com muita animação e energia.

No dia 18 de fevereiro (sábado), às 21h, o 
bloco do grupo “Atitude 67” estaciona na 
nova “Passarela do Samba”, localizada no 
Parque de Exposições Dr. Fernando Costa 
(Posto de Monta), para levar ao público o 
melhor do pagode com os hits “Saideira”, 
que ganhou Disco de Diamante, e “Cerveja 
de Garrafa”, que conquistou Disco Triplo 

CARNAVAL FAMÍLIA 2023 DE BRAGANÇA 
PAULISTA TERÁ SHOWS COM ATITUDE 67 

E VOU PRO SERENO
Shows gratuitos acontecerão no dia 18 e 20 de 

fevereiro, no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa

de Diamante, “Casal do Ano”, entre ou-
tras composições que somam milhões 
de views.

Já na segunda-feira de carnaval (20/02), 
às 22h, é a vez do trio da banda “Vou Pro 
Sereno” parar na “Passarela do Samba” e 
animar os foliões com o melhor dos clás-
sicos do samba. O grupo, formado por 
Alex Sereno (tantã e voz), Paulinho Se-
reno (reco-reco) e Rodrigo Tchutchucão 
(violão), tem mais de 20 anos de história 
e conta com mais de 1.8 milhão de ou-
vintes mensais no Spotify e 446 milhões 
de visualizações em seu canal oficial no 
YouTube.
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PREFEITURA MANTÉM TRABALHO CONSTANTE 
DE RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E 
EVITA APARECIMENTO DE BURACOS MESMO 

COM CHUVAS INTENSAS

O trabalho da Administração Municipal 
para manter a qualidade das ruas e ave-
nidas é constante. E o recapeamento das 
vias continua em 2023. Nove bairros e 
duas estradas também estão sendo be-
neficiados com os serviços mais recentes.

Apesar das chuvas intensas, a malha viária 
urbana de Bragança Paulista está em boas 
condições, apresentando somente proble-
mas pontuais, que a Administração Muni-

cipal busca solucionar com agilidade. Os 
poucos buracos registrados estão, princi-
palmente, em locais onde há intervenções 
da Sabesp nas vias para ligações de água 
e esgoto ou para manutenção das redes.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-mantem-trabalho-constante-de-recapeamento-de-ruas-e-avenidas-e-evita-aparecimento-de-buracos-mesmo-com-chuvas-intensas 
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GGI REALIZA “OPERAÇÃO GÊNESIS” 
EM BRAGANÇA PAULISTA E PRENDE 

9 PESSOAS

Em poucas horas, 9 pessoas foram presas na “Opera-
ção Gênesis” realizada entre o final da tarde de quin-
ta-feira (26/01). A ação foi realizada pelo Gabinete de 
Gestão Integrada (GGI), grupo que reúne as forças de 
segurança do município.

A ação contou com 27 viaturas e a participação de 18 
agentes da Guarda Civil Municipal, 22 da Polícia Civil e 
18 da Polícia Militar, num total de 58 integrantes das 
Forças de Segurança, além de um cão que faz parte 
do Canil da GCM.  procurados pela Justiça, foram 

FORÇAS DE SEGURANÇA REALIZARAM AÇÕES EM 
DIVERSOS PONTOS DA CIDADE.

abordados 189 carros e 95 motocicletas, sendo apre-
endido uma moto com motor suprimido, e apreendi-
dos 70 gramas de maconha, 70 pedras de crack e 156 
papelotes de cocaína. Além disso, foram abordadas 
259 pessoas.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/ggi-realiza-operacao-genesis-em-braganca-paulista-e-prende-9-pessoas
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AGENTES DE TRÂNSITO DE 
BRAGANÇA PAULISTA AUXILIAM 

GRÁVIDA EM TRABALHO DE PARTO

Na tarde do último domingo (22/01), durante 
ronda ostensiva na Avenida dos Imigrantes, 
os agentes de trânsito Danilo dos Santos 
Costa e Wellington Eduardo Cipriani, da Se-
cretaria Municipal de Mobilidade Urbana, 
prestaram socorro e auxiliaram uma mulher 
em trabalho de parto.
Ao avistarem um carro parado na altura do 
Fórum, com uma mulher em pé no banco 
de passageiro, outra deitada no banco de 
trás e um homem no banco de motorista, 
os agentes encostaram a viatura e foram 

informados que uma moça havia entrado em 
trabalho de parto. Diante a situação, os agen-
tes acompanharam o veículo durante o tra-
jeto em direção ao Hospital Universitário São 
Francisco na Providência de Deus (HUSF), 
com o intuito de abrir caminho no trânsito.
Ao chegar no hospital, a gestante foi encami-
nhada rapidamente ao Pronto Socorro. Com 
a criança já nascendo, ela recebeu os atendi-
mentos dos enfermeiros e deu à luz ao bebê. 
 

GRAÇAS AO TRABALHO DA EQUIPE, A GESTANTE 
CHEGOU A TEMPO E EM SEGURANÇA PARA DAR À 

LUZ NA MATERNIDADE.
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NOVOS CURSOS DO PROGRAMA 
EMERGENCIAL DE AUXÍLIO 

DESEMPREGO E QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL SÃO INICIADOS

Seguindo com as capacitações aos bolsistas 
inscritos no Programa Emergencial de Auxílio 
Desemprego e Qualificação Profissional, a 
Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS), iniciou novos cursos nesta 
semana.

Os cursos ofertados neste primeiro trimestre, 
são: Sebrae delas: começando um negócio de 
sucesso (em parceria com a Secretaria Municipal 
de Governo, Desenvolvimento Econômico 
e Inovação); comidinhas sustentáveis; 
cabeleireiro e barbeiro profissional para áreas 

de eventos; manicure e empreendedorismo; 
tranças, penteados e empoderamento afro; 
Sebrae delas: realize o seu sonho e alcance 
sua independência financeira; tratamento de 
piscinas em áreas de condomínio e hotelaria; 
empreendedorismo e desenvolvimento na arte 
das pizzas; comunicação; vendas e gerência em 
comércio e inglês na hotelaria e no turismo.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/novos-cursos-do-programa-emergencial-de-auxilio-desemprego-e-qualificacao-profissional-sao-iniciados
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA TRANSFORMA 
ALUNOS, PROFESSORES E FAMÍLIAS

Conceitos como saber poupar e investir fazem 
parte do nosso dia a dia, mas é preciso saber 
aplicá-los na prática do planejamento financeiro. 
Em Bragança Paulista, os alunos da Rede Muni-
cipal de Ensino têm a disciplina educação finan-
ceira na escola e aprendem a planejar, prevenir, 
poupar, investir e manter o consumo consciente.

O projeto é uma parceria da Prefeitura de Bra-
gança Paulista, com o Instituto Brasil Solidário 
(IBS). Com os Jogos Piquenique e Bons Negó-
cios, a educação financeira traz uma proposta 
dinâmica e didática de apresentar os desafios 

recorrentes do dia a dia, desde a estratégia de 
compra e venda até a tomada de decisões na 
aplicação dos recursos disponíveis, que podem 
se multiplicar ou se esgotar de acordo com a 
ação do aluno no jogo.

Hoje, todas as 39 escolas de Ensino Fundamental 
aplicam a Educação Financeira para alunos dos 
4º e 5º anos, com a participação efetiva de 3.500 
alunos.

SAIBA MAIS: 

PROJETO TEM PARTICIPAÇÃO EFETIVA DE 3.500 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/educacao-financeira-transforma-alunos-professores-e-familias 
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Na última quarta-feira (25/01), a Prefeitura de Bra-
gança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de 
Educação, em parceria com o Conselho Tutelar, se 
reuniu com diretores das unidades escolares da Rede 
Municipal de Ensino.

Na ocasião, foram discutidos assuntos como o direito 
dos alunos à frequência e permanência na escola, 
a importância das ações e estratégias de registro, 
controle e acompanhamento dos alunos em risco 
de evasão.

EDUCAÇÃO E CONSELHO TUTELAR SE REÚNEM 
COM DIRETORES DAS UNIDADES ESCOLARES DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Também foi realizada uma reflexão sobre a importân-
cia de uma escola inclusiva, que possibilite que todos 
os estudantes, com e sem deficiência, participem 
ativamente da comunidade escolar e se desenvol-
vam de forma efetiva.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/educacao-e-conselho-tutelar-se-reunem-com-diretores-das-unidades-escolares-da-rede-municipal-de-ensino 
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Para deixar o período de férias da criançada ainda 
mais animado, a Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria de Cultura e Turismo, oferecerá 
nos meses de janeiro e fevereiro várias atividades 
recreativas para as crianças se divertirem.

A programação infantil acontecerá nos dias 27/01 
a 29/01, 03/02 a 05/02 e 11/02 e 12/02, das 13h às 
17h30, no Jardim Público. Haverá oficinas, gincanas 
e várias brincadeiras com objetivo de oferecer 
momentos agradáveis de lazer e bem-estar às 
crianças.

A atração gratuita faz parte da programação 
cultural do Festival de Verão 2023, uma iniciativa 
da Prefeitura de Bragança Paulista, por meio das 
Secretarias de Cultura e Turismo e de Juventude, 
Esportes e Lazer.

SAIBA MAIS: 

FESTIVAL DE VERÃO — PREFEITURA 
OFERECE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA 

CRIANÇAS DURANTE AS FÉRIAS

ATIVIDADES SÃO GRATUITAS E ACONTECERÃO ÀS SEXTAS-FEIRAS, 
SÁBADOS E DOMINGOS, DAS 13H ÀS 17H30, NO JARDIM PÚBLICO.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/festival-de-verao-prefeitura-oferece-atividades-recreativas-para-criancas-durante-as-ferias 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer 
(SEMJEL), continua realizando atividades orientadas 
por educadores físicos em algumas academias ao ar 
livre do município.

O trabalho faz parte do contrato com a OSC ADES, no 
intuito de levar mais esporte e lazer à população.

Atualmente, Bragança Paulista conta com mais de 70 
unidades de academia ao ar livre instaladas pela cida-
de. Destas, dez contam com equipamentos híbridos 

POPULAÇÃO APROVA ATIVIDADES 
ORIENTADAS POR EDUCADORES FÍSICOS NAS 

ACADEMIAS AO AR LIVRE

para atender pessoas com deficiência.

As academias são compostas por dez equipamentos 
de ginástica, dentre eles, simulador de caminhada e 
leg press. Além disso, todos os aparelhos apresen-
tam placas indicativas com sugestões de exercícios, 
buscando auxiliar os praticantes.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/populacao-aprova-atividades-orientadas-por-educadores-fisicos-nas-academias-ao-ar-livre-
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Abram alas para a nova Corte do Carnaval Fa-
mília 2023. O concurso que consagrou Katellin 
Cristina Dias de Lima, Ana Caroline Cavalaro e 
Graziela Rodrigues, Diogo Moura e Jilson Pereira 
como as novas figuras carnavalescas de Bra-
gança Paulista foi realizado no sábado (21/01), 
no Ginásio Municipal Dr. Lourenço Quilici (Lou-
renção).

Oito candidatas concorreram ao título de Rai-
nha, três ao de Rei Momo e quatro ao posto de 
Sambista de Ouro, mas apenas cinco concorren-
tes saíram vitoriosos. Katellin Dias, represen-
tando a escola de samba 9 de Julho, foi eleita 
a Rainha, Ana Caroline Cavalaro e Graziela Ro-
drigues, ambas da Acadêmicos da Vila, ficaram 
com a faixa de 1ª e 2ª Princesa, Diogo Moura, da 
Acadêmicos da Vila, conquistou a coroa do Rei 
Momo, já Jilson Pereira, também da Acadêmicos 
da Vila, ganhou o chapéu do Sambista de Ouro.

A partir de agora, as figuras carnavalescas irão 
cumprir diversos compromissos oficiais, como 
abertura oficial do Carnaval 2023, ensaios das 
agremiações bragantinas, abertura dos desfiles 
carnavalescos, bailes, entre outros eventos, no 
período de um ano.

SAIBA MAIS: 

FORMADA CORTE DO CARNAVAL 
FAMÍLIA 2023 DE BRAGANÇA PAULISTA

CORTE É COMPOSTA POR KATELLIN CRISTINA DIAS 
DE LIMA, ANA CAROLINE CAVALARO, GRAZIELA 
RODRIGUES, DIOGO MOURA E JILSON PEREIRA.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/formada-corte-do-carnaval-familia-2023-de-braganca-paulista
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O tradicional desfile das escolas de samba no 
Carnaval Família 2023 já foi definido e faz parte de 
regulamento oficial elaborado pela Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria de Cultura 
e Turismo e LIESB (Liga Independente das Escolas de 
Samba de Bragança Paulista).

Com a nova “Passarela do Samba” no Parque de 
Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta), os 
desfiles ocorrerão nos dias 19/02, 20/02 e 21/02. A 
ordem foi definida por sorteio. No sábado, dia 18/02, 
haverá show do grupo Atitude 67 a partir das 21h e 
não ocorrem desfiles. 

O tempo para o desfile de cada escola de samba 
do Grupo Especial será de no mínimo 45 minutos e 

máximo de 50 minutos. As escolas Mirins e da Melhor 
Idade devem desfilar em até 30 minutos.

As escolas de samba do Grupo Especial serão 
julgadas no desfile de 19/02, domingo. A apuração 
está marcada para o dia 22/02 (quarta-feira), às 
14h no Centro de Operações Integradas (COI), no 
prédio da Secretaria de Segurança e Defesa Civil 
(Avenida Francisco Samuel Luchesi Filho, 42 - Jd. 
Júlio Mesquita).

SAIBA MAIS:

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-e-liesb-divulgam-o-regulamento-para-os-desfiles-do-carnaval-familia-2023 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 13

PAISAGISMO DE BRAGANÇA PAULISTA 
DESPERTA ATENÇÃO DE OUTROS 
MUNICÍPIOS E ATRAI TURISTAS

O paisagismo nas praças, parques, jardins, canteiros, 
rotatórias e calçadas tem sido um diferencial no vi-
sual de Bragança Paulista, despertando a atenção de 
outros municípios e atraindo turistas de várias locali-
dades. Recentemente foram recebidos representan-
tes das prefeituras de Juiz de Fora (MG) e de Atibaia.

Os serviços são realizados pela Prefeitura de Bra-
gança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de 
Serviços (Divisão de Parques e Jardins). Os espaços 
públicos recebem diversas melhorias, como reestru-
turação dos canteiros, ajardinamento com substitui-
ção de flores, plantas nativas e paisagismo, utilizan-

do flores como cinerária, sunpatiens, agapanthus, 
azaleia, acistácia, grama amendoim, clorofito, mini-
-lantana amarela, mini-ixora, entre outras, que são 
cultivadas em sua maioria nos viveiros municipais.

Também são realizadas melhorias no sistema de 
iluminação e colocação de bancos, garantindo mais 
segurança e conforto para os frequentadores.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/paisagismo-de-braganca-paulista-desperta-atencao-de-outros-municipios-e-atrai-turistas 
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SEGURANÇA DIGITAL – POSTO DE 
MONTA SE PREPARA PARA RECEBER O 

CARNAVAL FAMÍLIA 2023

No intuito de promover um carnaval seguro para 
todos os foliões de Bragança e região, a Prefeitura 
de Bragança Paulista está trabalhando ininterrup-
tamente para preparar o Parque de Exposições Dr. 
Fernando Costa (Posto de Monta) da melhor maneira 
possível para receber o evento.

Na última semana, foram iniciadas as instalações das 
câmeras de monitoramento no local. As câmeras es-
tão sendo instaladas em alguns pontos estratégicos 
do PDM, como na entrada do recinto (parte superior), 
praça de alimentação e na avenida que será realizado 
o Desfile do Carnaval 2023 (parte inferior).

SAIBA MAIS: 

CÂMERAS DE MONITORAMENTO ESTÃO SENDO 
INSTALADAS E AUXILIARÃO O TRABALHO DAS 

FORÇAS DE SEGURANÇA DA CIDADE.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/seguranca-digital-posto-de-monta-se-prepara-para-receber-o-carnaval-familia-2023 
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SEM A POSSIBILIDADE DE CAPINA 
QUÍMICA, SERVIDORES MUNICIPAIS 

TRAVAM BATALHA PARA VENCER O MATO 
EM GUIAS E SARJETAS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal de Serviços, continua realizando 
limpezas de guias e sarjetas nas ruas do município e 
próprios públicos.

Equipes de servidores estão espalhados em vários 
locais, realizando os trabalhos de manutenção e 
limpeza, retirando mato, detritos, entulho, lixo ou 
qualquer material nocivo à vizinhança ou à coletivi-
dade, proporcionando uma melhor qualidade de vida 
e segurança aos pedestres.

Manter a cidade limpa é responsabilidade de todos e 
a Prefeitura pede para que a população também faça 
a sua parte, mantendo a calçada da sua residência, 
imóvel ou terreno limpo. O descumprimento sujeita 
o proprietário a penalidades como multa, conforme 
previsto na lei. Além disso, caso aconteça algum tipo 
de acidente no local em má conservação, o proprietá-
rio será responsabilizado.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/sem-a-possibilidade-de-capina-quimica-servidores-municipais-travam-batalha-para-vencer-o-mato-em-guias-e-sarjetas 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA16

EDUARDO SHINYASHIKI DÁ INÍCIO AO 
CICLO DE CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Os professores da Rede Municipal de Ensino parti-
ciparam nesta sexta-feira (27/01) de uma palestra 
com Eduardo Shinyashiki, referência no ambiente 
educacional. A palestra aconteceu na Escola Bragan-
tina de Formação e Aperfeiçoamento (EBRAFA), no 
período da manhã e no período da tarde.

O encontro marcou o início do Colóquio de Educado-
res da Rede Municipal de Ensino, que acontecerá de 
27 de janeiro a 06 de fevereiro.

Eduardo Shinyashiki é palestrante, escritor e faci-
litador internacional, Mestre em Neuropsicologia 
com Especialização em Preparação Psicológica de 
equipes, mentor de liderança e Mestre em Lide-

AO TODO, SERÃO OFERECIDAS 4 PALESTRAS COM EDUARDO 
SHINYASHIKI, SENDO DUAS NESTA SEXTA-FEIRA (27/01) E DUAS 

NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA (30/01).
rança Educadora, especialista em Desenvolver as 
Competências de Liderança de Resultados. É ainda 
presidente do Instituto Eduardo Shinyashiki, autor 
dos best-sellers “Viva como Você Quer Viver”, “A Vida 
é um Milagre”, “Transforme seus Sonhos em Vida” e 
“O Poder do Carisma”.

Ao longo de mais de 40 anos, se especializou em con-
duzir as pessoas a liderarem a si mesmos e os seus 
resultados.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/eduardo-shinyashiki-da-inicio-ao-ciclo-de-capacitacao-em-servico-dos-profissionais-da-educacao-municipal-
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BRAGANÇA PAULISTA SEDIARÁ 
PELA SEGUNDA VEZ A PUMP 

LEAGUE BRASIL

Fevereiro se inicia com uma grande competição 
aos amantes do esporte. Nos dias 4 e 5 de feverei-
ro, Bragança Paulista sedia mais uma vez a Pump 
League Brasil. A competição de bike, skate, patins 
e patinete será realizada na Pista de Pump Track do 
Lago do Taboão.

O campeonato será realizado em dois dias, sendo 
no primeiro dia, 4 de fevereiro, dedicado apenas às 
modalidades de bicicletas. Já no dia 5, será vez das 
modalidades de skates, patins e patinetes. O evento 
abre o calendário da competição, que contará com a 

EVENTO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE FEVEREIRO 
NO LAGO DO TABOÃO.

participação de cerca de 150 atletas.

A proposta da Pump League Brasil etapa Bragança 
Paulista visa aprimorar ainda mais a divulgação da 
modalidade, ampliar o número de adeptos e pratican-
tes de ciclismo (BMX, Mountain Bike, Bikes Balance), 
Skates, Patins e Patinetes, além da inclusão das pes-
soas com deficiência. 

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-sediara-pela-segunda-vez-a-pump-league-brasil 
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