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Em comemoração ao Dia do Trabalho, a Prefeitura de 
Bragança Paulista realiza no dia 1º de maio, a partir 
das 10h, no Lago do Taboão, uma série de atrações 
gratuitas para toda a família. 

A programação inicia às 10h com diversas brincadei-
ras para as crianças se divertirem durante o dia. As 
atividades estarão distribuídas em quatro pontos 
do espaço, sendo eles: Arena do Lago,próximo ao 
letreiro “Eu Amo Bragança Paulista”, em frente ao 
McDonald’s e ao lado do Parque infantil “Reynaldo 
Montagnana” - Terra da Magia.

Além das atividades recreativas, haverá três shows 
musicais na Arena do Lago para alegrar ainda mais 
o evento. A primeira apresentação acontece às 11h 
com o grupo de pagode Grande Encontro. Já às 14h 

ATIVIDADES GRATUITAS NO LAGO DO TABOÃO MARCAM 
COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHO

HAVERÁ SHOWS MUSICAIS, BRINQUEDOS, 
TORNEIOS ESPORTIVOS E MUITO MAIS

é a vez do cantor e compositor Otávio Cillo encantar 
o público com os sucessos do sertanejo. 

E para encerrar o dia em grande estilo, às 17h, a Banda 
Pires sobe ao palco com um repertório diversificado 
que promete movimentar a arena. 

Durante o evento também haverá distribuição de 
pipoca e algodão doce, atividades esportivas na 
pista de pump track, quadras de beach tennis, vôlei 
de praia e de basquete, aferição de pressão arterial 
e testagem rápida de IST/AIDS, sífilis, hepatite e HIV.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/atividades-gratuitas-no-lago-do-taboao-marcam-comemoracao-em-alusao-ao-dia-do-trabalho- 
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ASSINADO CONVÊNIO PARA BENEFÍCIO DE 
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS

A Prefeitura de Bragança Paulista as-
sinou convênio para oferta de cartão 
de crédito consignado com desconto 
em folha de pagamento aos servido-
res municipais.

O Cartão Nio é um meio de paga-
mento eletrônico, com aceitação 
internacional em mais de 2 milhões 
de estabelecimentos. Além de todos 
os benefícios de um cartão de crédi-
to convencional, a consignação em 

folha traz também benefícios exclu-
sivos para o servidor, sendo: Isenção 
de anuidade, sem consulta ao SPC/
Serasa – cartão acessível aos nega-
tivados, juros reduzidos, limite de 
crédito proporcional a renda, clube 
de benefícios Programa Master Card, 
entre outros.

SAIBA MAIS: 

ALÉM DE BENEFICIAR O SERVIDOR, A INICIATIVA 
TAMBÉM VISA FOMENTAR O COMÉRCIO LOCAL

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-assina-convenio-para-beneficio-de-cartao-de-credito-consignado-aos-servidores-municipais 
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PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 
ENTREGA REFORMA DA ESCOLA 

MUNICIPAL FERNANDO AMOS SIRIANI

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal de Educação, realizou nesta quin-
ta-feira (28/04) a cerimônia de entrega da reforma 
da Escola Municipal Fernando Amos Siriani, no Jardim 
da Fraternidade. A reforma da unidade escolar, a 70ª 
escola reformada desde 2017, beneficiará 317 alunos, 
trazendo conforto e segurança.

No local foram feitos os seguintes serviços: revisão 
completa da cobertura e instalação de novas telhas; 
novas instalações hidráulicas, elétricas e troca de pia 
da cozinha; foram feitas adequações no bebedouro, 
reforma da quadra poliesportiva; pintura interna e 
externa, janelas, portas e pilares do saguão, divisó-

rias, grades e guarda-corpos, instaladas mais de 400 
novas lâmpadas de LED, além da instalação de siste-
ma de proteção de incêndio. A escola já recebeu toda 
a acessibilidade, assim como as demais 77 unidades 
escolares.

A obra foi executada pela empresa BPS Elétrica e 
Construções Eireli e foram investidos R$ 469.585,23 
de recursos próprios da Prefeitura.

SAIBA MAIS: 

UNIDADE É O 70º PRÉDIO ESCOLAR REFORMADO DESDE 2017

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-entrega-reforma-da-escola-municipal-fernando-amos-siriani- 
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CAVALHADA MARCA INÍCIO DOS FESTEJOS 
DA 55ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E 
28ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE 

BRAGANÇA PAULISTA

A 55ª Exposição Agropecuária e 28ª Festa do Peão de 
Boiadeiro de Bragança Paulista está cada vez mais 
próxima de acontecer. Na contagem regressiva para 
uma das maiores festividades do interior paulista, 
no próximo domingo (01/05), marcando o início dos 
festejos, será realizada a tradicional Cavalhada, que 
costuma atrair milhares de admiradores, comitivas e 
cavaleiros da cidade e da região.

A concentração deverá acontecer no Parque de Ex-
posições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta), a par-
tir das 9h, com previsão de saída às 10h. A Cavalhada 
deverá seguir o seguinte trajeto, começando pela 
Avenida Dr. José Adriano Marrey Júnior, entrando na 
Avenida Norte-Sul, descendo na Avenida Dom Pedro 
I, Praça 9 de Julho, seguindo pela Rua Tupi, Avenida 
José Gomes da Rocha Leal, Rua Dona Carolina, Rua 
Dr. Freitas, Avenida Minas Gerais, Avenida Francisco 
Samuel Luchesi Filho, encerrando na Avenida Este-
vão Diamant, podendo os interessados retornarem 
ao Posto de Monta.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/cavalhada-marca-inicio-dos-festejos-da-55-exposicao-agropecuaria-e-28-festa-do-peao-de-boiadeiro-de-braganca-paulista 
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EVENTO GRATUITO DE HAPKIDO 
ACONTECE NESTE DOMINGO (01/05)

EM BRAGANÇA PAULISTA

No dia 1º de maio (domingo), às 9h, acontecerá no 
Ginásio Municipal de Esportes Dr. Lourenço Quilici 
(Lourenção), duas grandes apresentações de 
Hapkido, com entrada gratuita. O evento tem apoio 
da Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer 
(SEMJEL) e da ADPM (Associação Desportiva Polícia 
Militar).

O evento é o 6º encontro organizado pela Federação 
Internacional de Hapkido Tradicional e várias cidades 
pertencentes a federação confirmaram presença, 
dentre elas: Bragança Paulista, Caraguatatuba, 
Osasco, Itatiba, Itu, Salto de Itu, Sorocaba, Curitiba, 
Brasília, Jarinu, Mogi Mirim, Tatuapé, São Paulo, 
Pirituba e Rio de Janeiro. 

Na ocasião, o Mestre Reinaldo Leonardi receberá 
por honra ao mérito o 9º dan de reconhecimento 
internacional das mãos do Grão-Mestre Dr. Hong Soon 
Kang, Presidente e Fundador da WOHF (World Olympic 
Hapkido Federation). 

O Hapkido é uma arte marcial sul-coreana 
especializada em defesa pessoal. Sua base também 
é muito usada nos exércitos pelo mundo todo, com 
o aprendizado de técnicas de ataques e defesas 
de socos, chutes, rolamentos, projeções, escapes, 
esquivas, torções, alavancas, imobilizações em pé ou 
no solo, técnicas de alongamento e respiração, além 
de englobar técnicas com armas de diversos tipos 
como bastões, espadas, bengalas, facas e leques. 

O EVENTO É O 6º ENCONTRO ORGANIZADO PELA FEDERAÇÃO 
INTERNACIONAL DE HAPKIDO TRADICIONAL
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Bragança Paulista encerrou no último domingo 
(24/04), sua participação nos Jogos da Melhor 
Idade (JOMI), realizado na cidade de Casa Branca 
– SP. Mais de 80 atletas bragantinos competiram 
em diversas modalidades esportivas.

O município conquistou um grande resultado fi-
nal, ficando em 4º lugar, com 101 pontos, mesma 
pontuação da 3ª colocada Mogi Guaçu. Por crité-
rio de desempate previsto no regulamento, Bra-
gança ficou na 4ª colocação. No total, 28 cidades 
participaram da competição.

O JOMI é organizado pelas Secretarias de Es-
porte e Desenvolvimento Social do Estado de 
São Paulo, com as participações das cidades 
paulistas divididas em 8 regiões. Os campeões 
de cada região disputarão a final estadual em 
Presidente Prudente. Doze atletas bragantinos 
se classificaram para a final, que acontece de 8 
a 13 de junho.

SAIBA MAIS: 

BRAGANÇA PAULISTA TERMINA JOGOS 
DA MELHOR IDADE EM 4º LUGAR

DOZE ATLETAS BRAGANTINOS 
SE CLASSIFICARAM PARA A 

FINAL QUE ACONTECE DE 8 A 
13 DE JUNHO EM PRESIDENTE 

PRUDENTE

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-termina-jogos-da-melhor-idade-em-4-lugar 
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PREFEITURA DE BRAGANÇA 
PAULISTA REALIZA CAMPANHA DE 

CONSCIENTIZAÇÃO DO ABRIL VERDE

A prevenção a acidentes e doenças do trabalho 
tem sido uma preocupação constante da Pre-
feitura de Bragança Paulista. E neste mês, da 
Campanha Abril Verde, a CIPA (Comissão Interna 
de Prevenção de Acidente) e o SESMT (Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho), vinculado à Secretaria 
Municipal de Administração, prepararam ações 
de conscientização.

A campanha Abril Verde tem por objetivo orien-
tar sobre a prevenção de acidentes de trabalho 
e doenças ocupacionais.

O mês de abril foi escolhido por ter duas datas 
de grande relevância, dia 07 de abril, que é o Dia 
Mundial da Saúde, instituído pela OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde) e dia 28 de abril, que é 
o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, 

instituído pela OIT (Organização Internacional 
do Trabalho). No Brasil, a Lei nº 11.121, de 2005, 
instituiu o Dia Nacional em Memória das Vítimas 
de Acidentes e Doenças do Trabalho, a ser cele-
brado no dia 28 de abril de cada ano.

O SESMT e a CIPA mantêm um trabalho constan-
te de orientação e treinamento aos servidores 
municipais, e neste Abril Verde, intensificaram 
as ações. Houve a divulgação nas redes sociais 
de vídeo com orientações sobre o uso de EPI 
(equipamento de proteção individual) que é 
uma importante ferramenta para prevenção de 
acidentes do trabalho.

SAIBA MAIS: 

MÊS LEMBRA AS VÍTIMAS DE ACIDENTES 
E DOENÇAS DO TRABALHO.

 https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-realiza-campanha-de-conscientizacao-do-abril-verde- 
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ADMINISTRAÇÃO 
REALIZA A 20ª 

ENTREGA DE 
EQUIPAMENTOS DE 

ÓRTESES, PRÓTESES 
E CADEIRAS DE 

RODAS
A Prefeitura de Bragan-
ça Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, realizou na última 
quarta-feira, (27/04), no 
auditório anexo à Secretaria 
Municipal de Educação, a 
20ª entrega de órteses, pró-
teses e cadeiras de rodas a 
mais 24 pessoas usuárias 
do Sistema Único de Saúde, 
com investimento de R$ 
107.086,70, oriundos de re-
cursos próprios.
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INAUGURAÇÃO DE ESTÁTUA 
EM HOMENAGEM AO POETA 

OSWALDO DE CAMARGO 
ACONTECE NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turismo, inaugura 
neste sábado (30/04), às 11h, uma estátua em 
homenagem ao poeta Oswaldo de Camargo. A 
escultura ficará fixada na praça em homenagem 
ao poeta, próxima ao letreiro #CidadePoesia.

A obra retrata o poeta sentado em um banco em 
formato de livro, olhando para o horizonte, com 
seu livro em mãos. O monumento, confeccionado 
em bronze, tem aproximadamente 1,70m e foi 
produzido por Adélio Sarro Sobrinho, pintor, 
desenhista, escultor e muralista brasileiro.

“Surge um grande desafio para mim! Em meus 
50 anos de carreira eternizar uma pessoa tão 
ilustre, um grande poeta! O querido Oswaldo de 
Camargo, filho de Bragança Paulista, que com 

seu talento nato enriquece nossa cultura 
e entra para o rol dos grandes escritores 
brasileiros. Quando o conheci em sua 
residência vi nele uma pessoa serena e alegre, 
isto me ajudou muito, porque desta energia 
tive a certeza de que faria um bom trabalho. 
Para mim foi um caminhar de emoções a 
cada detalhe modelado, e a surpresa veio ao 
terminar e ver ali a imagem de Osvaldo de 
Camargo transferida para o bronze. Minha 
eterna gratidão pela oportunidade, muito 
obrigado”, relata o artista Adélio Sarro.

SAIBA MAIS: 

ESCULTURA HOMENAGEIA UM DOS 
PRINCIPAIS REPRESENTANTES DA 

LITERATURA AFRO-BRASILEIRA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-inaugura-estatua-em-homenagem-ao-poeta-oswaldo-de-camargo-neste-sabado 
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PREFEITURA REALIZA EXPOSIÇÃO 
FOTOGRÁFICA SOBRE A HISTÓRIA DO CENTRO 

CULTURAL TEATRO CARLOS GOMES

A febre de progresso e riqueza advinda da ri-
queza do café, da construção da estrada de 
ferro bragantina e da chegada dos imigrantes 
transformou Bragança Paulista em uma cidade 
moderna e prospera. Graças a esse avanço, o 
município ganhou o primeiro teatro do interior 
do Estado de São Paulo, o Teatro Carlos Gomes, 
hoje reconhecido como Centro Cultural Teatro 
Carlos Gomes.

Para contar sua majestosa história, a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, inaugura a exposição fotográ-
fica permanente “Memórias – Centro Cultural 
Teatro Carlos Gomes”.

MOSTRA FOTOGRÁFICA PERMANENTE ACONTECE NO SAGUÃO DO 
PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL TEATRO CARLOS GOMES

A mostra, localizada no saguão do prédio, reúne 
fotografias e reportagens que retratam as di-
versas fases do prédio como Theatro Carlos Go-
mes, Colégio Diocesano São Luiz, Faculdade de 
Ciências e Letras de Bragança Paulista (FACILE) 
e Centro Cultural Teatro Carlos Gomes.

Há também imagens do incêndio ocorrido em 
junho de 2010 e do período que o prédio ficou 
abandonado.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-realiza-exposicao-fotografica-sobre-a-historia-do-centro-cultural-teatro-carlos-gomes 
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GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS RECEBEM 
TREINAMENTO PARA OPERAR AS 

CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS

Na última segunda-feira (25/04), a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de 
Segurança Pública e Defesa Civil, promoveu um 
treinamento para uso do sistema de segurança 
e monitoramento de câmeras nas escolas 
municipais, instalado no Centro de Operações 
Integradas (COI).

O treinamento ministrado pelo Gerente de 
Projetos da Doc Tecnologia, Wiliam Macedo, 
tem por objetivo a qualificação da Guarda Civil 
Municipal (GCM) para poder operar e monitorar 
as câmeras instaladas.

“As câmaras já estão ligadas e funcionando 
24h por dia com o monitoramento tanto pela 
GCM quanto pelo próprio prédio, e sendo feito a 
monitoração da imagem em tempo real e com 

gravação”, disse o Gerente de Projetos da Doc 
Tecnologia, Wiliam Macedo.

O município conta com 76 escolas monitoradas, 
além do prédio da Secretaria Municipal de 
Educação e dependências anexas. A Guarda 
Civil Municipal (GCM), por sua vez, recebe 
todas as imagens no Centro de Operações 
Integradas (COI). Outros 96 próprios públicos 
estão recebendo os equipamentos. Em breve, o 
município terá mais de 2 mil câmeras instaladas 
em todos os próprios públicos.

SAIBA MAIS: 

Em breve, o município terá mais de 2 mil câmeras 
instaladas em todos os próprios públicos

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/guardas-civis-municipais-recebem-treinamento-para-operar-as-cameras-instaladas-nas-escolas-municipais 
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Na última terça-feira (26/04), a Escola Municipal 
“Francisco Murilo Pinto”, uma das unidades de 
tempo integral, realizou a Feira de Ciências para 
compartilhamento, entre os alunos, das ativida-
des desenvolvidas pelo projeto “A cidade da gen-
te”, que visa oportunizar aos alunos conhecer 
mais sobre a cidade de Bragança Paulista.

O evento conduzido pela diretora da unidade, 
Mônica Camargo, contou com uma exposição 
de trabalhos dos alunos que trazem importan-
tes elementos do município, como a história do 
clube Red Bull Bragantino, mostra de objetos 
antigos, exemplos de empresas que compõem a 
economia do município, dentre outras.

Além disso, houve apresentação de peça de te-
atro com a temática sobre a Páscoa, o Circo e o 

ESCOLA FRANCISCO MURILO PINTO 
PROMOVE FEIRA DE CIÊNCIAS PARA 
COMPARTILHAR AS ATIVIDADES DE 

TEMPO INTEGRAL

Bullying, além de canções infantis, entoação do 
Hino Brasileiro e municipal.

A Feira de Ciências é a etapa final das ativida-
des orientadas pelos professores/oficineiros 
e desenvolvidas pelos alunos durante as aulas, 
principalmente nas oficinas como robótica, 
orientação pedagógica, educação financeira, jo-
gos, recreação, dança e música. Os alunos foram 
divididos em grupos para desenvolverem ma-
quetes, cartazes e jogos, que, de maneira lúdica, 
pudessem mostrar todo o trabalho desenvolvido 
por eles durante as aulas do primeiro bimestre.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/escola-francisco-murilo-pinto-promove-feira-de-ciencias-para-compartilhar-as-atividades-de-tempo-integral 
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AÇÃO É EM COMEMORAÇÃO AO
DIA DO TRABALHADOR

A Prefeitura de Bragança Paulista fará uma 
ação no sábado, dia 30 de abril, para auxiliar 
aqueles que buscam um emprego. O PAT (Pos-
to de Atendimento ao Trabalhador) vai abrir 
das 9h às 13h.
Aqueles que buscam uma vaga de emprego 
poderão receber os atendimentos normais, 
para se cadastrar nas vagas em aberto. Ha-
verá ainda atendimento para auxiliar aqueles 
com dificuldade de tirar a Carteira de Trabalho 
Digital. A equipe do PAT ajudará na emissão.
Haverá ainda serviços relacionados a pedidos 

PAT ABRIRÁ NESTE SÁBADO 
(30/04) PARA ATENDIMENTO AOS 

TRABALHADORES

de seguro-desemprego e recursos, além de 
orientações para elaboração de currículos.
A ação faz parte da programação alusiva 
ao Dia do Trabalhador (1º de maio). O PAT 
é gerenciado pela Prefeitura de Bragança 
Paulista por meio da Secretaria Municipal 
de Governo, Desenvolvimento Econômico e 
Inovação, e tem divulgado constantemente 
vagas disponíveis, colaborando com cente-
nas de contratações mensais.
O atendimento ocorrerá no piso superior do 
Mercado Municipal Waldemar de Toledo Fun-
ck, no Centro (Rua Cel. Teófilo Leme, 1240). 
Os interessados devem portar Carteira de 
Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. 
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O hábito da leitura traz inúmeros benefícios, 
entre eles a ampliação do vocabulário, me-
lhora na concentração, exercício da criativi-
dade, construção do senso crítico e melhoria 
no aprendizado. E para estimular os alunos 
da Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secreta-
ria Municipal de Educação, realizou na tarde 
desta quinta-feira (28/04) a entrega dos 
livros da edição 2022 do Projeto “Minha Pri-
meira Biblioteca”.

Na edição 2020 foram distribuídos mais de 
30 mil livros para cerca de 12 mil alunos da 

MAIS DE 45 MIL LIVROS SERÃO 
ENTREGUES PELA EDIÇÃO 2022 DO 

PROJETO MINHA PRIMEIRA BIBLIOTECA

educação básica – Infantis IV, V e Ensino Fun-
damental. Na edição de 2021 foram distribu-
ídos 53.600 livros para 13.400 alunos do In-
fantil IV até o 5º ano do Ensino Fundamental, 
com investimento de R$ 2.756.299,26.

Na edição de 2022 serão distribuídos 45.416 
livros para 11.354 alunos, do Infantil IV e V e 
do Ensino Fundamental. O investimento é de 
R$ 2.343.094,90. 

SAIBA MAIS: 

SÃO ATENDIDOS ESTUDANTES DO INFANTIL IV E V E DE TODAS AS 
SÉRIES DO FUNDAMENTAL

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-45-mil-livros-serao-entregues-pela-edicao-2022-do-projeto-minha-primeira-biblioteca 
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