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DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO SERÃO CONTEMPLADOS 
COM MELHORIAS

Na tarde de quinta-feira (26/05), a Prefeitura de 
Bragança Paulista realizou solenidade para assinatu-
ra de Ordens de Serviço, anunciou novas licitações, 
apresentou os Programas Nossa Rua e Estrada 
Asfaltada e também investimentos em iluminação 
pública, totalizando mais de R$ 104,2 milhões de in-
vestimentos em todas as áreas e em vários bairros 
da cidade.

Na ocasião, foram assinadas Ordens de Serviços, que 
totalizam cerca de R$ 20 milhões para reforma de 
escolas municipais (EM Sylvia Ferraz Fernandes Olmo 
- Taboão; EM Antônio José da Fonseca - Planejada I; 
e EM Carlos Frederico dos Santos Silva - São Miguel); 
reforma do Ginásio de esportes Agostinho Ercolini; 
reforma de 21 campos de futebol; construção dos 
Ciles do Torozinho e Marina; instalação de pistas de 
pump track no Jardim Águas Claras, Jardim da Fra-
ternidade e Júlio Mesquita; restauração da Estação 
Ferroviária do Curitibanos; reforma e paisagismo das 
praças Raul Leme e José Bonifácio, do Parque Luiz 
Gonzaga da Silva Leme (Jardim Público); reforma das 
praças Virgílio Antonio di Nizo (Santa Luzia) e Manoel 
Theodoro (Santa Amélia); revitalização do entorno do 
Lago da Hípica e do Lago do Orfeu; novo paisagismo 
no Lago do Jardim São Miguel; construção ponte Ja-
ponesa e Jardim Oriental no Lago do Taboão; reforma 
dos sanitários do Terminal Rodoviário João Garcia 
Sólis (Rodoviária Velha); reforma complementar do 
Palácio Santo Agostinho; e implantação de acessibi-
lidade em prédios públicos.

A Prefeitura também anunciou novas licitações, sen-
do a construção do Complexo Turístico de Esporte e 

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA ANUNCIA O MAIOR 
INVESTIMENTO DA HISTÓRIA

Cultura na Praça Dona Maria Franco Rodrigues (anti-
go Bosque dos Eucaliptos); reforma da Praça Jacinto 
Osório, Matadouro; novas instalações do Corpo de 
Bombeiros; construção da UBS da Penha; implan-
tação da Tirolesa e Espaço PET no Lago do Taboão; 
aquisição de lama asfáltica.

Durante a solenidade, ainda foi anunciado mais de 
R$30 milhões conquistados junto ao Governo do 
Estado, beneficiando dois programas. O Progra-
ma Nossa Rua terá um investimento total de R$ 
31.971.136,34, sendo R$ 15.000.000,00 do Governo 
do Estado. Serão contemplados os bairros: Portal 
São Marcelo, Recanto das Montanhas, Bosques da 
Pedra, Julieta Cristina, Recanto Elizabeth, Padre Aldo 
Bolini, Uberaba e Pinheirais. Através do Programa 
Estrada Asfaltada, a Rodovia João Hermenegildo de 
Oliveira (Variante do Guaripocaba) e a Rodovia Far-
macêutico Francisco de Toledo Leme (Variante do 
Taboão) receberão melhorias, com investimentos de 
R$ 15.812.217,65.

Continuando com as melhorias, a Prefeitura irá im-
plantar mais 3.300 lâmpadas de LED no município, in-
vestimento de aproximadamente R$ 2,6 milhões. São 
quase 100 mil metros lineares de nova iluminação. 
Além disso, as ruas Nelson Muner (Jardim São José) 
e José Carlos Chiarion (Matadouro) receberão ilumi-
nação de LED, com investimento de R$ 281.176,28 (R$ 
158 mil é oriundo de emenda parlamentar do Deputa-
do Edmir Chedid).

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-anuncia-o-maior-investimento-da-historia 
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COMBATE ÀS ENCHENTES: PREFEITURA 
INVESTE NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 

CABECEIRAS DE RIBEIRÕES E CÓRREGOS

Além das obras de grande proporção já realizadas 
como o piscinão do Jardim Califórnia, a limpeza 
de córregos, bem como a manutenção e recons-
trução de pontes na zona rural também fazem 
parte dos trabalhos de combate à enchente no 
município

Desde o primeiro mandato, a Administração Mu-
nicipal têm empenhado muito trabalho e esforços 
para sanar um dos maiores problemas que asso-
lava o município: as enchentes. Nos últimos anos, 
através de um plano elaborado pela Administra-
ção Municipal, diversas obras de grandes propor-
ções foram executadas no município.

Trabalhos de relevância para o enfrentamento 
às enchentes no município seguem sendo rea-
lizados. Além das obras de grande proporção já 

realizadas, a limpeza de córregos e ribeirões, bem 
como a manutenção e reconstrução de pontes na 
zona rural também fazem parte dos trabalhos de 
combate à enchente no município.

No período de agosto de 2021 até maio deste ano, 
mais de 20 pontes passaram por manutenção e/
ou reconstrução em bairros rurais como Atibaia-
nos, Modestos, Chácaras Fernão Dias, Mãe dos 
Homens, Morro Grande da Boa Vista, Serrinha, 
Araras dos Pereiras, Tijuco Preto, Biriçá do Cam-
pinho, Campo Novo, entre outros.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/combate-as-enchentes-prefeitura-investe-na-limpeza-e-desobstrucao-de-cabeceiras-de-ribeiroes-e-corregos 
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ADMINISTRAÇÃO E COMERCIANTES 
ESTUDAM INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE 

CÂMERAS DE MONITORAMENTO

O trabalho na segurança pública segue avançan-
do, com novos investimentos e projetos que pro-
porcionam mais tranquilidade aos bragantinos. 
Uma das propostas para inibir especialmente 
crimes contra o patrimônio (roubos e furtos) e 
para colaborar com a solução de casos é a inte-
gração de câmeras de monitoramento dos esta-
belecimentos comerciais com o sistema de mo-
nitoramento da Prefeitura de Bragança Paulista.

Na segunda-feira (23/05), aconteceu reunião 
entre a Prefeitura, comerciantes e representan-
tes da Polícia Militar e da Polícia Civil para deba-
ter a integração. 

O tema principal foi a possibilidade de criar um 
sistema integrado das câmeras que ficam nas 
fachadas dos comércios, voltadas para as calça-
das e ruas, e o sistema de monitoramento opera-
do pela Guarda Civil Municipal. Com essa integra-
ção será possível mas agilidade na investigação 
de crimes e identificação de suspeitos. Também 
será possível inibir ações criminosas.

SAIBA MAIS: 

OBJETIVO É AUMENTAR A SEGURANÇA DA 
POPULAÇÃO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-e-comerciantes-estudam-integracao-do-sistema-de-cameras-de-monitoramento 
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PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 
TOMBA 19 IMÓVEIS HISTÓRICOS

Valorizar e proteger os patrimônios artísticos, cultu-
rais e históricos municipais é uma das prioridades na 
Administração Municipal. Por isso, foi publicado na 
edição nº1307 da Imprensa Oficial Municipal, a homo-
logação sobre o tombamento definitivo de 19 imóveis 
localizados na região central.
O processo, realizado de acordo com o parecer 
emitido pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cultural de Bragança Paulista 
(CONDEPHAC), visa proteger e preservar, por meio de 
legislação específica, o valor arquitetônico, ambien-
tal, urbanístico, paisagístico e histórico de edifica-
ções construídas entre as décadas de 1890 e 1940.

As edificações já faziam parte do inventário do pa-
trimônio arquitetônico de Bragança Paulista, garan-
tindo respaldo legislativo. Agora, com o tombamento 
definitivo das fachadas, a propriedade não poderá 
ser demolida ou descaracterizada, porém os proprie-
tários poderão adaptar o uso interno de acordo com 
suas necessidades, sem afetar a parte exterior.

SAIBA MAIS: 

EDIFICAÇÕES ESTÃO LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-tomba-19-imoveis-historicos
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MAIO AMARELO - BLITZ EDUCATIVA LEVA 
ORIENTAÇÕES SOBRE SEGURANÇA NO 

TRÂNSITO PARA OS MOTORISTAS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Mobilidade Urbana, realiza neste mês 
uma série de ações relacionadas ao Maio Amarelo, 
campanha de conscientização sobre segurança no 
trânsito.

Na segunda-feira (23/05), foram realizadas blitzes 
educativas em três pontos do município: Lago do 
Taboão, Parque dos Estados e Mercado Municipal. Os 
agentes de trânsito entregaram aos motoristas que 
passavam pelos locais um material educativo, com 

TEMA DA CAMPANHA DE 2022 É “JUNTOS SALVAMOS VIDAS!”

orientações.

Com o tema “Juntos Salvamos Vidas!”, a campanha 
de 2022 tem um cronograma de atividades voltadas 
à população, às empresas e aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino.

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/maio-amarelo-blitz-educativa-leva-orientacoes-sobre-seguranca-no-transito-para-os-motoristas 
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Trecho da ciclovia que fica em frente à Câmara Mu-
nicipal, na Avenida dos Imigrantes, acaba de receber 
lâmpadas de LED carregadas por energia solar. A me-
dida gera economia aos cofres públicos e segurança 
aos pedestres e ciclistas.

A instalação de postes de aço galvanizado de 5 me-
tros de altura cada e a colocação de 23 lâmpadas em 
LED já foi finalizada. O diferencial é que todas as lumi-
nárias vêm com uma placa de energia solar acoplada.

Cada luminária tem 100 Watts de potência e acende 
graças ao carregamento de bateria pela placa solar. 
A instalação desse tipo de equipamento é inédito e 
a Prefeitura de Bragança Paulista vai economizar 
dinheiro público, já que não precisará pagar conta 
mensal de energia.

O sistema é inteligente e muda a intensidade da luz 
conforme o uso. Quando passa uma pessoa perto da 
luminária, por exemplo, ela fica com a luz mais in-
tensa, clareando melhor o local. As lâmpadas trarão 
mais segurança aos pedestres e usuários da ciclovia, 
permitindo um ambiente bem iluminado.

SAIBA MAIS: 

TRECHO DA CICLOVIA NA AVENIDA DOS 
IMIGRANTES RECEBE LÂMPADAS DE LED 

CARREGADAS POR ENERGIA SOLAR

CICLISTAS JÁ CONTAM COM ESPAÇO BEM ILUMINADO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/trecho-da-ciclovia-na-avenida-dos-imigrantes-recebe-lampadas-de-led-carregadas-por-energia-solar 
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COM PARTICIPAÇÃO DE CERCA DE 380 ATLETAS 
COMEÇA A COPA BRAGANÇA REGIONAL DE 

FUTSAL DE MENORES 2022

A Copa Bragança Regional de Futsal de Menores 2022 
começou na noite da última terça-feira (24/05), no 
Ginásio Municipal Dr. Lourenço Quilici (Lourenção).

Durante o evento, o público presente contou com as 
apresentações do DJ Will Bonilha e da cantora Lorena 
Arroyo, que interpretou o Hino Nacional. Além disso, 
teve desfile das equipes e juramento dos atletas.

Os primeiros jogos foram entre a equipe Atibaia/L.A.
F.S, que ganhou de 4 x 3 do Clube de Campo Bragança 
(C.C.B). O outro jogo, entre o Clube de Regatas Ban-
deirantes (C.R.B) e Projeto Vital, terminou em 8 a 2 
para o C.R.B. O último jogo da noite foi entre Litte Soc-

cer e C.D.A Futsal, que empataram em 1 a 1.

Na edição deste ano participam do campeonato os 
times: Clube de Campo Bragança; Clube de Regatas 
Bandeirantes; Litte Soccer; Semjel/Bragança; Proje-
to Vital Pinhalzinho; Atibaia/L.A.F.S; C.D.A (Craques 
do Amanhã) de Bom Jesus dos Perdões e A.D.B Futsal 
Atibaia. A competição conta com as categorias Sub-
10; Sub-12; Sub-14 e Sub-16.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/com-participacao-de-cerca-de-380-atletas-comeca-a-copa-braganca-regional-de-futsal-de-menores-2022 
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BRAGANÇA PAULISTA RECEBE EVENTO 
EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO 
DE 9 ANOS DA UNIÃO BRASILEIRA DE 

TAEKWON-DO (UBT)
No último domingo (22/05), aconteceu no Ginásio 
Municipal Dr. Lourenço Quilici (Lourenção), uma 
Orientação Técnica Demonstrativa de Taekwon-
do ITF e Combate Esportivo.
O evento teve apoio da Prefeitura Municipal 
de Bragança Paulista, através da Secretaria 
Municipal da Juventude, Esportes e Lazer 
(SEMJEL).
A ação teve como objetivo a comemoração do 
aniversário de 9 anos da União Brasileira de 

Taekwon-do (UBT) e contou com a presença do 
Chefe de Divisão de Esportes, Osvaldo Rodrigues 
Alves (Tyson), do Presidente Armando Vivas 
9º Dan, e mais de 60 atletas pertencentes a 
federação.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-recebe-evento-em-comemoracao-ao-aniversario-de-9-anos-da-uniao-brasileira-de-taekwon-do-ubt 
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Agenda cultural gratuita oferece atividade para to-
dos os gostos e idades
A programação presencial do “Maio Cultural” de Bra-
gança Paulista voltou a todo o vapor com atividades 
gratuitas para toda a população se divertir dentro e 
fora de casa.
Na última semana, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, ofere-

PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO MAIO CULTURAL 
2022 AGITOU O FIM DE SEMANA DOS 

BRAGANTINOS

ceu gratuitamente à população exposições artísticas 
e fotográficas, palestras, teatro, música, literatura e 
muito mais.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/programacao-gratuita-do-maio-cultural-2022-agitou-o-fim-de-semana-dos-bragantinos 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde, através do Núcleo de 
Educação Permanente e Integração Ensino-Serviço-
-Comunidade e Coordenação da Atenção Básica e Es-
pecializada, realizou na manhã desta segunda-feira 
(23/05), no Anfiteatro da Universidade São Francis-
co, a abertura da II Semana do Profissional de Saúde.
Posteriormente, houve a palestra com o Professor 
Especialista, Ricardo de Almeida, com o tema: O cui-
dado centrado na pessoa, família e comunidade no 

cotidiano do trabalho em saúde.
O evento é direcionado aos trabalhadores da saúde e 
ocorre até sexta-feira (27/05), com diversas pales-
tras. O formulário de inscrição https://forms.gle/
f1KWUgA4ts2QtxNL9, ficará aberto até que sejam 
preenchidas as vagas. Mais informações pelo núme-
ro: NEP/IESC (11) 4034 6721.

SAIBA MAIS: 

ABERTURA DA II SEMANA DO 
PROFISSIONAL DE SAÚDE É REALIZADA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/abertura-da-ii-semana-do-profissional-de-saude-e-realizada 
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Em Audiência Pública da Comissão de Educação e 
Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência 
Social da Câmara Municipal, a Secretaria de Saúde 
apresentou na última quarta-feira (25/05), a 
Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2021.

No período, o investimento foi de R$ 101.332.719,17, 
dos quais 71% correspondem a recursos municipais. 
A aplicação foi de 17,24%, superior à aplicação 
Constitucional que preconiza o mínimo de 15%.

Dentro da produção de serviços, ou seja, a assistência 
direta aos usuários do SUS, foram destacados a 
realização de 71.711 consultas médicas, 50.058 
procedimentos e consultas de enfermagem, 67.703 

consultas e procedimentos odontológicos, 6.199 
visitas domiciliares (de médicos, enfermeiros, NASF 
e outros profissionais e dentistas), 150.113 visitas 
domiciliares dos agentes comunitários de saúde, 
279.293 cirurgias eletivas, consultas especializadas, 
exames de imagem e exames laboratoriais, 7.123 
atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – SAMU, dispensação de 14.271.299 
medicamentos, entre outros.

SAIBA MAIS: 

SECRETARIA DE SAÚDE APRESENTA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º 

QUADRIMESTRE DE 2022

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/secretaria-de-saude-apresenta-prestacao-de-contas-do-1-quadrimestre-de-2022
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Continuando com os trabalhos do programa “Aco-
lhendo com Carinho”, que oferece abrigo provi-
sório instalado no Ginásio Municipal de Esportes 
“Agostinho Ercolini” às pessoas em situação de 
rua, o Fundo Social de Solidariedade, através 
de Educadores Sociais e alunos dos cursos ofe-
recidos, está disponibilizando corte de cabelo, 
barba e serviços de manicure aos acolhidos do 
programa.

Na segunda-feira (23/05), os barbeiros reali-
zaram atendimentos aos acolhidos no abrigo 
provisório. Na terça-feira (24/05), foram disponi-
bilizados serviços de manicure aos presentes no 

local. E na quinta-feira (25/05), serão realizados 
os atendimentos com os cabeleireiros.

Assim como na edição de 2021, o abrigo este ano 
oferece camas com cobertores, banho quente, 
jantar quando os acolhidos chegam e café da ma-
nhã, além de doação de roupas. Os animais de es-
timação também recebem cuidados, como água e 
ração, além de poderem dormir com seus tutores. 
O espaço está equipado com aquecedores.  

SAIBA MAIS: 

“ACOLHENDO COM CARINHO” – MORADORES 
EM SITUAÇÃO DE RUA RECEBEM CORTE DE 
CABELO, BARBA E SERVIÇOS DE MANICURE

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/acolhendo-com-carinho-moradores-em-situacao-de-rua-recebem-corte-de-cabelo-barba-e-servicos-de-manicure 
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ALUNOS DO PROJETO MUSICALIZANDO 
BRAGANÇA REALIZAM APRESENTAÇÕES AOS 

PAIS E RESPONSÁVEIS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secre-
taria Municipal de Educação, está realizando durante 
o mês de maio, apresentações do Projeto Musicali-
zando para pais e responsáveis dos estudantes. A ati-
vidade dá a oportunidade aos alunos e profissionais 
envolvidos de mostrar o trabalho realizado desde o 
início do ano.

Na última quarta-feira (26/05), foi a vez da Escola 
Municipal Prof. Abner Antonio Sperendio, no bairro da 
Planejada, realizar a apresentação. Segundo a direto-
ra da unidade escolar, Kátia Daidone, são 77 alunos 
participantes do projeto, com ensaios duas vezes por 
semana, no contraturno escolar. “Sabemos da impor-
tância da música na vida dos alunos e na condição de 
habilidade desenvolvida através da musicalização. É 
um prazer apresentar os nossos estudantes para a 

comunidade escolar. Agradeço a Administração Mu-
nicipal pela oportunidade que dá aos alunos com o 
projeto Musicalizando Bragança”, disse.

Durantes as apresentações, os professores do proje-
to destacaram aos presentes a importância da mú-
sica para o desenvolvimento infantil e para inclusão 
social das crianças.  Os alunos dos 1º e 3º anos do 
ensino fundamental, realizaram apresentações de 
musicalização e canto coral. Já os alunos dos 4º ao 5º 
anos do ensino fundamental mostraram o que estão 
aprendendo com as aulas de bandinha e coreografia.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/alunos-do-projeto-musicalizando-braganca-realizam-apresentacoes-aos-pais-e-responsaveis 
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ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO PARTICIPAM DO PROGRAMA 

EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E 
VIOLÊNCIA (PROERD)

Com o objetivo de orientar e conscientizar as crian-
ças sobre os efeitos provocados pela dependência 
de substâncias químicas, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Educa-
ção, em parceria com a Polícia Militar, promove aulas 
do Programa Educacional de Resistência às Drogas 
e Violência (Proerd) aos alunos dos 5º anos da Rede 
Municipal de Educação.

Com ênfase na prevenção ao uso de drogas, as aulas 
mostram ao estudante como se manter longe de más 
companhias, a evitar a violência, a resistir às pres-
sões diretas ou indiretas e a sempre acionar os pais 
ou responsáveis quando necessário.

A Escola Municipal Augusto Vasconcellos, no Jardim 

São Lourenço, é uma das unidades escolares que 
está recebendo o Programa Educacional de Resistên-
cia às Drogas e Violência (Proerd). Segundo a diretora 
da escola, Milene Coelho, o projeto atende 71 alunos 
do 5º ano, com idade entre 10 e 12 anos. “É um privilé-
gio receber um programa de combate e prevenção às 
drogas com tanta relevância no município. As crian-
ças têm uma integração positiva e aceitam as aulas 
com muito carinho”, disse.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/estudantes-da-rede-municipal-de-educacao-participam-do-programa-educacional-de-resistencia-as-drogas-e-violencia-proerd 
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PREFEITURA REALIZA III FÓRUM MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO E I CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO 2022

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, realizou 
nesta quinta-feira (27/05), o III Fórum Muni-
cipal de Educação e a I Conferência Municipal 
de Educação 2022 com o tema Currículo e os 
Desafios das Políticas Públicas Pós-Pandemia 
“Ações para garantir a qualidade e a equida-
de”, que aconteceu na Escola Bragantina de 
Formação e Aperfeiçoamento (EBRAFA).

O objetivo do encontro foi apresentar propos-
tas de ações para as estratégias previstas 
em lei analisando os impactos para elabora-

ção de políticas públicas municipais em con-
sonância com o PPA, a LDO, e os programas 
federais e estaduais, bem como discutir as 
problemáticas educacionais do município 
dentro dos eixos temáticos propostos para 
buscar ações possíveis para atingir as me-
tas e estratégias previstas, e formular me-
tas e estratégias para os próximos dez anos 
do Plano Municipal de Educação.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-realiza-iii-forum-municipal-de-educacao-e-i-conferencia-municipal-de-educacao-2022 
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