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No dia 15 de dezembro, Bragança Paulista, a Capital 
Nacional da Linguiça Artesanal e Cidade Poesia, fes-
teja 259 anos de fundação. E para celebrar essa data, 
a Prefeitura prepara uma grande festa. No dia 15/12 
(quinta-feira), a partir das 20h00, na Passarela Chico 
Zamper, haverá a apresentação de Jorge Negretti e 
no dia 16/12 (sexta-feira), a Banda Titãs com show 
“Olho Furta-Cor”, que acontecerá na Praça da Poesia 
Poeta Oswaldo de Camargo, às 21h. 

Jorge Negretti é bragantino e multicampeão de mo-
tocross. Dez vezes campeão Brasileiro e campeão 
Sulamericano e Latinoamericano, Negretti foi um dos 
precursores do Motocross Freestyle no Brasil. No dia 
15/12, dia do aniversário de Bragança Paulista, ele 
realizará um show de manobras na Passarela Chico 
Zamper. Neste ano, Jorge Negretti comemora 40 
anos de motociclismo.

Já a Banda Titãs se apresenta no dia 16/12, na Pra-
ça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo. Com um 
repertório especial para celebrar o aniversário da 
cidade e 40 anos de carreira da banda, os músicos 
prometem muito rock e farão um apanhado de toda 
a trajetória, apresentando desde o primeiro hit, Soní-
fera Ilha, até algumas canções do novo disco, como 
o já sucesso Caos, Apocalipse Só, Raul, Um Mundo e 
Papai e Mamãe.

BANDA TITÃS E JORGE NEGRETTI 
AGITAM ANIVERSÁRIO DE 259 ANOS 

BRAGANÇA PAULISTA

SAIBA MAIS:

https://braganca.sp.gov.br/noticias/banda-titas-e-jorge-negretti-agitam-aniversario-de-259-anos-braganca-paulista
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INVESTIMENTOS EM OBRAS DE COMBATE ÀS ENCHENTES 
APRESENTAM BONS RESULTADOS

FORTE CHUVA DESTA TERÇA-FEIRA 
(22/11) PROVA EFICÁCIA DE “PISCINÕES” 

INSTALADOS PELA PREFEITURA

Uma chuva torrencial caiu no final da tarde desta 
terça-feira (22/11). Segundo a Secretaria Munici-
pal de Segurança e Defesa Civil foram registrados 
uma média de 48,04 mm de chuva entre 18h e 
19h20, com rajadas de vento de 35,64 km/h. 
Mesmo com tão alto volume pluviométrico, con-
siderado pela Defesa Civil como de “forte inten-
sidade”, os piscinões instalados pela Prefeitura 
“passaram no teste”.

Não houve registros de enchentes na região do 
Jardim Santa Helena, no Taboão e no Jardim Cali-
fórnia, onde a Prefeitura instalou dois piscinões, 
bem como fez obras importantes no Lago do Ta-
boão. Também não constatou alagamentos numa 
crítica da cidade, o Lavapés, onde a Prefeitura 
realizou obras de ampliação da canalização do 
Ribeirão Lavapés.

A Defesa Civil registrou pontos isolados de alaga-
mentos em algumas vias, como: Rua 19 de Abril 

e Rua Jerônimo Martin Carreteiro, porém a água 
escoou rapidamente.

Na Avenida Eusébio Savaio, que é um local muito 
crítico, não houve alagamento, mas um acúmulo 
de água na via. Neste local, a Prefeitura está na 
fase final da implantação do piscinão, que terá 
a capacidade de armazenamento em torno de 
2.250 m³ e deverá captar as águas pluviais dos 
bairros Santa Amélia, parte do Cruzeiro e Santa 
Libânia. Estão em andamento a implantação de 
184 aduelas na Avenida dos Imigrantes. Por essa 
razão, ainda houve registro de acúmulo de água 
na via. O dispositivo de combate à enchente, por 
sua vez, captou grande parte da água das vias do 
entorno.   

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/forte-chuva-desta-terca-feira-2211-prova-eficacia-de-piscinoes-instalados-pela-prefeitura 
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INVESTIMENTOS EM OBRAS DE COMBATE ÀS ENCHENTES 
APRESENTAM BONS RESULTADOS

“PISCINÃO” DA AV. EUSÉBIO SAVAIO 
CONTEVE O GRANDE VOLUME DE 

CHUVAS DESTA TERÇA-FEIRA (22/11)

A Prefeitura de Bragança Paulista segue com as 
obras de contenção de enchentes na região da 
Avenida Eusébio Savaio. O “piscinão” está em fase 
final e já mostrou ser eficiente na noite desta ter-
ça-feira (22/11), quando o volume de chuvas entre 
as 18h e 19h20 foi intenso.

O “piscinão” absorveu grande quantidade de 
água, de toda a região do Santa Amélia, parte do 
Cruzeiro e Santa Libânia, mesmo sem estar con-
cluído. Após o fim das obras, terá a capacidade de 
armazenamento em torno de 2.250 m³ e deverá 
captar as águas pluviais dos três bairros.

Também segue em andamento a colocação de 
184 aduelas na região do “piscinão”. Parte delas 

passa pela Avenida dos Imigrantes e estão sendo 
instaladas ainda na Rua João Franco e Av. Eusébio 
Savaio.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança 
e Defesa Civil foram registrados uma média de 
48,04 mm de chuva entre 18h e 19h20, com raja-
das de vento de 35,64 km/h. Mesmo com tão alto 
volume pluviométrico, considerado pela Defesa 
Civil como de “forte intensidade”, os piscinões 
instalados pela Prefeitura “passaram no teste”.

SAIBA MAIS: 

OBRAS AINDA NÃO TERMINARAM E A 
COLOCAÇÃO DE ADUELAS VAI ACABAR COM 

ACÚMULO DE ÁGUA NA AVENIDA

https://braganca.sp.gov.br/noticias/piscinao-da-av-eusebio-savaio-conteve-o-grande-volume-de-chuvas-desta-terca-feira-2211- 
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LOCOMOTIVA “DR. LUIZ LEME” 
SERÁ ABERTA AO PÚBLICO NESTA 

SEGUNDA-FEIRA (28/11)

A Prefeitura de Bragança Paulista convida toda 
população para participar do evento de abertura 
ao público da locomotiva “Dr. Luiz Leme”. A ce-
rimônia acontecerá nesta segunda-feira (28/11), 
às 19h30, na Praça Jan Tomas Bata, s/n – Taboão, 
e contará com a presença dos Trovadores Urba-
nos e apresentação teatral com personagens do 
período cafeeiro.
Depois de um longo período reclusa em um es-
paço monótono, sem vida, o veículo que tanto 
fez por Bragança Paulista e demais cidades da 
região retoma seu protagonismo para dar início 
ao novo capítulo do legado da extinta Estrada de 
Ferro Bragantina, principal escoadora das produ-

ções cafeeiras e agropecuárias das fazendas da 
região, assim como responsável pelo transporte 
intermunicipal de passageiros.
Agora, o patrimônio histórico ficará exposto 
nos trilhos instalados na cabeceira do Lago do 
Taboão, próximo ao McDonald’s, com objetivo 
de aproximar os visitantes de um dos principais 
símbolos da ascensão de Bragança Paulista, as-
sim como exaltar sua história.
Além da revitalização executada no veículo, 
como limpeza e pintura, a locomotiva também 
será decorada para as festas de fim de ano, 
deixando o nosso cartão-postal ainda mais ilu-
minado.

EVENTO MARCA A NOVA ETAPA NA HISTÓRIA DO VEÍCULO E DA CIDADE 
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PREFEITURA SOLICITA AO GOVERNO 
DO ESTADO MAIS UMA UNIDADE DE 

“RESIDÊNCIA INCLUSIVA”

A Prefeitura Municipal de Bragança Paulista 
manifestou interesse junto ao Governo do 
Estado de São Paulo para a implantação de 
mais uma unidade de “Residência Inclusiva”. 
O objetivo é expandir o Serviço de Acolhimen-
to para pessoas adultas com deficiência em 
Bragança Paulista.

As Residências Inclusivas são destinadas a 
pessoas com deficiência (intelectual, moto-
ra, paralisias, cegos, surdos). São residências 
adaptadas, com estrutura física adequada, 
localizadas em áreas residenciais na comu-

nidade. Os equipamentos devem dispor de 
equipe especializada e metodologia adequa-
da para prestar atendimento personalizado e 
qualificado, proporcionando cuidado e aten-
ção às necessidades individuais e coletivas.

O município de Bragança Paulista já é sede 
de uma Residência Inclusiva, localizada no 
Bairro Santa Libânia. Porém, o atendimento 
é realizado para apenas 10 pessoas, sendo 
em parceria com a OSC (organização da So-
ciedade Civil).
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RESOLO REALIZA REUNIÃO COM 
MORADORES PARA REGULARIZAÇÃO DO 

RECANTO DA MONTANHA

A Secretaria de Planejamento, por meio da Di-
visão de RESOLO (Divisão de Regularização de 
Parcelamento de Solo), esteve na manhã de 
sábado, dia 19/11, em reunião com moradores do 
núcleo informal Recanto da Montanha, no bairro 
do Menin.
O núcleo está em adiantado processo de regula-
rização e, na reunião, foram passadas informa-
ções das últimas etapas do processo, até que 
moradores tenham a documentação individu-
alizada.
A Secretária de Planejamento explica que aque-

les que não compareceram na reunião devem 
procurar a RESOLO para se informar sobre a 
documentação necessária para finalizar a re-
gularização de seu lote. “É fundamental que os 
moradores colaborem com o processo, podendo 
finalmente receber a documentação”.
A RESOLO fica no Palácio Sto. Agostinho – Av. 
Antônio Pires Pimentel, 2015 – Centro. Telefone: 
(11) 4034-7109.
SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/resolo-realiza-reuniao-com-moradores-para-regularizacao-do-recanto-da-montanha 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, em parceria com 
a Polícia Militar, realizou na manhã desta segunda-
feira (21/11), a finalização do Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) 
nas escolas municipais rurais de Bragança Paulista, 
realizada com os 5º anos.

Durante o evento, aconteceram apresentações 
de música, premiação de redações em destaque, 
juramento dos alunos do PROERD com o compromisso 
de ficarem longe das drogas e da violência, entrega 
de certificados e medalhas.

O PROERD é um programa idealizado pelos Policiais 

Militares, em ação conjunta com as escolas e 
famílias, com a finalidade de prevenir o uso de drogas 
e violência entre estudantes, visando a valorização 
da vida. Os policiais que desenvolvem o projeto são 
devidamente treinados e utilizam material próprio 
que potencializa a prevenção ao assunto em sala de 
aula, apresentando as influências que contribuem 
para o uso de drogas e violência, desenvolvendo nos 
alunos habilidades para resisti-las.

SAIBA MAIS: 

EDUCAÇÃO REALIZA FINALIZAÇÃO DO 
PROERD NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS

https://braganca.sp.gov.br/noticias/educacao-realiza-finalizacao-do-proerd-nas-escolas-municipais-rurais 
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POLO DE BRAGANÇA PAULISTA DO 
PROJETO GURI REALIZA APRESENTAÇÃO 

DE ENCERRAMENTO DE SEMESTRE

Com objetivo de mostrar os conhecimentos 
adquiridos ao longo do ano, os alunos do polo de 
Bragança Paulista do Projeto Guri realizaram nesta 
segunda-feira (21/11), no Teatro Carlos Gomes, uma 
apresentação artística pedagógica de encerramento 
do semestre.

Acompanhados pelos professores Alan Eduardo dos 
Santos (metais), Rafael Gonçalves (cordas graves), 
José Lucas de Souza (madeiras), Tiago Fagundes 
(canto coral), Fabrício Bueno (cordas agudas), 
Felipe Soares (percussão), as turmas apresentaram 
músicas nacionais e internacionais, como “Novo 
Tempo”, Ivan lins, “Havana”, de Camila Cabello, “Como 
Uma Onda”, de Lulu santos e “Trenzinho do Caipira”, 
de Heitor Villalobos.

O Coordenador do projeto na cidade, Jeison 
Domingues, ressalta a importância do projeto na 
vida dos alunos. “O Projeto Guri é um dos mais 
importantes no ensino de música em todo o Estado 
de São Paulo. As crianças começaram o ano letivo 
sem saber segurar o instrumento e agora muitas 
delas conseguem tocar quatro ou cinco músicas. 
O programa oferece uma evolução não só no 
instrumento, mas também no estudo, dedicação, 
disciplina e nas relações interpessoais. Trabalhar 
com as crianças foi gratificante”, relata.

SAIBA MAIS: 

PERFORMANCES ACONTECERÃO NO POLO DO PROJETO, LOCALIZADO 
NO CENTRO CULTURAL PREFEITO JESUS ADIB ABI CHEDID

https://braganca.sp.gov.br/noticias/polo-de-braganca-paulista-do-projeto-guri-realiza-apresentacao-de-encerramento-de-semestre 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secre-
taria Municipal de Educação, promove neste mês de 
novembro, diversas apresentações do Projeto Pala-
vra Cantada, que atende alunos do infantil II, III, IV e 
V da rede municipal.

Durante as apresentações, as unidades escolares 
mostraram o que trabalharam neste primeiro semes-
tre, com propostas voltadas para o desenvolvimento 
da linguagem musical, por meio de brincadeiras cor-
porais e musicais.

EDUCAÇÃO PROMOVE APRESENTAÇÕES DO 
PROJETO PALAVRA CANTADA

O Projeto Palavra Cantada é um programa de ensino 
de música para crianças, que tem por objetivo contri-
buir para a construção de um trabalho de educação 
musical nas unidades escolares. Os livros trabalham 
diversas áreas do conhecimento de forma cativante 
e divertida, que vão muito além da música.

No mês de abril, a Prefeitura de Bragança Paulista 
distribuiu 6.590 kits do projeto para alunos e profes-
sores, contendo livros, CDs e DVDs, com um investi-
mento de R$ 1.300.000,00.
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A educação é uma das prioridades da Administração 
Municipal e, para 2023, está projetando um grande 
avanço em relação à oferta de vagas nas creches 
municipais.
A Administração Municipal já entregou, desde 2017, 7 
novas creches, sendo elas: E.M. Profª. Marilis Regina-
to Abi Chedid, no Jardim Vista Alegre; E.M. Profª. Leila 
Montanari Ramos, no Padre Aldo Bolini; Profª Ivanise 
Villaça Helena, no Conjunto Habitacional Saada Nader 
Abi Chedid; Profª. Marice de Toledo Leme Suarez, no 
Henedina Cortez; E.M. Monsenhor José Lélio Mendes 
Ferreira, no Jardim São Miguel; e a E.M. Scyla Médi-
ci, no Jardim Recreio (que tem o maior berçário da 
cidade).
Também já está em funcionamento a primeira creche 
rural, Professora Therezinha de Lima Bellotto, no 
bairro Mãe dos Homens. No bairro Planejada também 

MAIS 450 NOVAS VAGAS EM CRECHES 
MUNICIPAIS SERÃO ABERTAS NO PRÓXIMO 

ANO LETIVO 

está ampliando a Escola Municipal Antônio José da 
Fonseca, onde estão sendo construídos mais 4 ber-
çários. Também já foi concluída a licitação e dada a 
Ordem de Serviço para a construção da Creche do 
Jardim do Cedro.
No total, Bragança Paulista tem 32 unidades esco-
lares de Educação Infantil que atendem creche. São 
atendidos 3.454 alunos do berçário ao infantil III, e 
3.465 alunos do infantil IV e V.
Vale ressaltar, que o período de inscrição de novos 
alunos para o Infantil I, II e III ocorrerá de 01 a 06 de 
dezembro. Já as inscrições para o Berçário estarão 
disponíveis em janeiro.
SAIBA MAIS: 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE NOVOS ALUNOS PARA O INFANTIL I, II E III OCORRERÁ DE 
01 A 06 DE DEZEMBRO. PARA BERÇÁRIO INSCRIÇÕES SERÁ EM JANEIRO 

 

https://braganca.sp.gov.br/mais-450-novas-vagas-em-creches-municipais-serao-abertas-no-proximo-ano-letivo
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Com o objetivo de fortalecer ainda mais o ensino 
público municipal, a Prefeitura de Bragança Paulis-
ta, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 
ofertará em 2023 mais 1.000 vagas de ensino em 
escolas em tempo integral no município. Serão 800 
vagas para o Ensino Fundamental I e 200 vagas para 
a Educação Infantil.
Bragança Paulista tem atualmente 12 escolas mu-
nicipais com oferta de ensino em tempo integral, 
sendo 10 de Ensino Fundamental e duas de Educação 
Infantil, que atendem crianças de 4 e 5 anos. Com 
as novas vagas, a Rede Municipal de Ensino passa a 
contar, a partir de 2023, com 16 escolas municipais 
com oferta de ensino em tempo integral. Em 2017 

BRAGANÇA PAULISTA TERÁ 16 ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE ENSINO EM TEMPO 

INTEGRAL EM 2023

havia apenas uma escola do Ensino Fundamental em 
tempo integral. Esse número cresceu para 4 em 2021, 
12 em 2022 e agora chegará a 16 escolas municipais.
Nessas unidades de ensino, além da grade curricular 
escolar comum, os alunos participam no contraturno 
de oficinas de robótica, educação financeira, aulas 
de artesanato, teatro, música, dança, entre outros, 
sendo oferecidas de acordo com a comunidade, o 
ambiente e a necessidade de cada bairro.
SAIBA MAIS: 

EM 2017 HAVIA APENAS UMA ESCOLA NESSA MODALIDADE DE ENSINO. PARA O 
PRÓXIMO ANO, SERÃO CRIADAS MAIS 1.000 VAGAS

https://braganca.sp.gov.br/braganca-paulista-tera-16-escolas-municipais-de-ensino-em-tempo-integral-em-2023
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No último domingo (20/11), Bragança Paulista foi 
sede da 8ª etapa do Circuito Regional de Natação 
ARN. A competição foi realizada na Piscina Municipal 
Maria Astrid Dubard, participando atletas de 10 cida-
des das categorias Pré-mirim a Sênior.

A equipe de natação da Secretaria Municipal da Ju-
ventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), treinada pelo 
técnico Moisés Augusto da Rocha, participou com 27 
atletas com idades entre 8 e 18 anos. Os bragantinos 

conquistaram 43 medalhas, sendo 15 de ouro, 20 de 
prata e 8 de bronze.

A etapa serviu para definir os melhores do ano em 
cada categoria, e 12 atletas de Bragança Paulista se 
destacaram.

SAIBA MAIS: 

CIRCUITO REGIONAL DE NATAÇÃO ARN É 
REALIZADO EM BRAGANÇA PAULISTA

ATLETAS BRAGANTINOS SE DESTACARAM NA COMPETIÇÃO.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/circuito-regional-de-natacao-arn-e-realizado-em-braganca-paulista 
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No último sábado (19/11), as equipes feminina e 
masculina de vôlei adaptado da Secretaria Municipal 
da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL) esteve 
em Maria da Fé (MG) participando do 1º Torneio 
de Voleibol Adaptado Maria da Fé 2022. Os jogos 
aconteceram na quadra da Escola Municipal Padre 
Pivato e participaram as cidades de Bragança 
Paulista, Mairiporã, Maria da Fé e Santa Rita do 
Sapucaí. 

Os jogos foram realizados no modelo confronto 
direto entre as equipes e as duas melhores foram 
para a final. A equipe feminina de Bragança Paulista 
jogou os três jogos contra Maria da Fé, Mairiporã e 

Santa Rita do Sapucaí, nas categorias 45+ e 58+. As 
duas finais foram contra Mairiporã e as bragantinas 
ficaram com o vice-campeonato em ambas.

A equipe masculina de Bragança Paulista disputou na 
categoria 45+, venceu os dois jogos (contra Mairiporã 
e Maria da Fé) e disputou a final com Mairiporã, 
vencendo e ficando com o título de campeã.

Os times da SEMJEL foram comandados pela técnica 
Salete Aparecida de Campos, inclusive a equipe 
masculina, pois o técnico Eloi não pode viajar com a 
delegação. 

BRAGANÇA PAULISTA PARTICIPA DE 
TORNEIO DE VÔLEI ADAPTADO
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Na noite da última sexta-feira (18/11), aconteceu 
a grande final da Copa Bragança de Futsal Femini-
no 2022, no Ginásio Municipal de Esportes Rubens 
Batazza, na Planejada II, e a equipe do Atibaia/Ma-
lacal Futsal venceu a equipe do Real Atlético/Pe-
dra Bela por 3 a 0 e sagrou-se campeã do torneio.

A Copa Bragança de Futsal Feminino é organizada 
pela Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 
(SEMJEL), com apoio da Liga Bragantina de Fu-
tebol (LBF). Nesta edição, a competição contou 
com a participação de 12 equipes de Bragança 
e região: Bragança Futsal, Vingadoras, Atibaia/
Malacal Futsal, Extrema Futsal, Clube de Rega-
tas Bandeirantes, Medicina B, Medicina A, Minas 

Fut Massa, Real Atlético, Unidos F. C., Muiés F. C., 
Smerle/Amparo.

Na partida decisiva a equipe do Atibaia/Malacal 
Futsal venceu por 3 a 0 a equipe do Real Atlético/
Pedra Bela, levantando a taça de campeão em um 
jogo bem disputado. O time de Atibaia dominou o 
jogo do começo ao fim, não dando espaço para 
o time adversário jogar.  A equipe de Pedra Bela, 
mesmo em desvantagem no placar, não desistiu 
em nenhum momento de buscar diminuir o re-
sultado.

SAIBA MAIS: 

ATIBAIA É A GRANDE CAMPEÃ DA COPA 
BRAGANÇA DE FUTSAL FEMININO 2022

https://braganca.sp.gov.br/noticias/atibaia-e-a-grande-campea-da-copa-braganca-de-futsal-feminino-2022 
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A Prefeitura de Bragança Paulista recebeu 
na manhã desta quarta-feira (23/11) dois 
veículos do Programa Nova Frota – SP 
Não Para, do Governo do Estado de São 
Paulo. A entrega aconteceu em solenidade 
realizada em Campinas.

O Governo do Estado entregou veículos e 
maquinários para 80 municípios e também 
autorizou a abertura de concurso público 
para contratação de 37 pesquisadores 
científicos para os institutos ligados à 

Agência de Tecnologia dos Agronegócios 
(APTA).

O caminhão basculante vai auxiliar 
no trabalho que a Administração vem 
realizando para manutenção de estradas 
rurais e apoio ao pequeno e micro 
agricultor. A van adaptada será usada para 
o transporte de pessoas com deficiência. 

SAIBA MAIS:  

BRAGANÇA PAULISTA RECEBE UM 
CAMINHÃO BASCULANTE E UMA VAN 

PCD DO PROGRAMA NOVA FROTA

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-recebe-um-caminhao-basculante-e-uma-van-pcd-do-programa-nova-frota
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No último fim de semana, Bragança Paulista recebeu 
diversas atividades com o objetivo de consolidar e 
enfatizar a importância das ações e discussões para 
combater o racismo e a desigualdade social no país.

A programação iniciou na sexta-feira (18/11) com 
a palestra “A invisibilidade do envelhecimento 
da população negra como um dos tentáculos da 
necropolítica violando os direitos humanos”, na sede 
da OAB de Bragança Paulista, seguida pela palestra e 
bate-papo “Reflexões sobre os desafios e avanços da 
luta antirracista” com a Dra. Karine Elizabeth Rosa da 
Silva, no Museu Municipal Oswaldo Russomano.

No sábado (19/11), a comunidade pôde prestigiar 
o espetáculo de dança de rua “A Arte Salva”, 
apresentado pela “Cia Magic Street Dance”, seguido 
pela “Companhia Malungos do Baque” com uma 
apresentação de Maracatu para enriquecer o evento 

e difundir a cultura popular e encerrando com os 
músicos Edson Meris, Marcos Murimbau e o grupo “A 
Rede do Samba”, que colocou todo público presente 
para dançar ao som das melhores composições do 
samba.

No mesmo dia, Oswaldo de Camargo, um dos mais 
notáveis militantes do movimento negro brasileiro, 
também esteve presente para lançar os livros 
“30 poemas de um negro brasileiro” e “O Carro do 
Êxito”. Nas obras, o poeta apresenta uma coletânea 
de contos e poemas inéditos baseados em suas 
experiências individuais e coletivas de homem negro 
num país de passado escravocrata.

SAIBA MAIS: 

ATIVIDADES DO MÊS DA CONSCIÊNCIA 
NEGRA REFORÇAM A LUTA DA COMUNIDADE

PROGRAMAÇÃO GRATUITA REUNIU CENTENAS DE PESSOAS

https://braganca.sp.gov.br/noticias/atividades-do-mes-da-consciencia-negra-reforcam-a-luta-da-comunidade
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