AUDIÊNCIA PÚBLICA DISCUTE CRIAÇÃO DO
AGLOMERADO URBANO DA REGIÃO BRAGANTINA

Na manhã do último sábado (25/09), foi realizada
no Centro Cultural Teatro Cultural Carlos Gomes,
a audiência pública para debater a criação do
Aglomerado Urbano da Região Bragantina. O evento,
promovido em atendimento às reivindicações do
Deputado Estadual Edmir Chedid (DEM), reuniu
representes políticos de 16 municípios.
A audiência contou com a presença do Prefeito
Jesus Chedid, do Deputado Estadual Edmir Chedid,
do Deputado Federal Vanderlei Macris, e do
Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi, e demais autoridades dos municípios
envolvidos.
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O Aglomerado Urbano da Região Bragantina será
formado pelos seguintes municípios: Bragança
Paulista (município sede), Águas de Lindoia, Amparo,
Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Joanópolis, Lindoia,
Monte Alegre do Sul, Nazaré Paulista, Pedra Bela,
Pinhalzinho, Piracaia, Serra Negra, Socorro, Tuiuti e
Vargem.
SAIBA MAIS:
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AULAS DE NATAÇÃO PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA SERÃO RETOMADAS

Após um longo período com as atividades esportivas
paralisadas devido a pandemia de Coronavírus
(Covid-19), a Prefeitura de Bragança Paulista, por
meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte
e Lazer (SEMJEL), vem retomando as atividades e
competições esportivas gradativamente, com todos
os cuidados e protocolos necessários.
Desta vez, as tão aguardadas aulas de natação
para pessoas com deficiência (PCD), realizadas na
Piscina Municipal Maria Astrid Dubard, localizada no
bairro Júlio Mesquita, serão retomadas. As aulas
são oferecidas para pessoas com idade a partir de
6 anos e acontecerão toda terça-feira e sexta-feira,
no período da manhã, das 8h às 11h e à tarde das 14h
às 18h.
Para ingressar nas aulas de natação, os interessados
devem comparecer à Piscina Municipal Maria Astrid
Dubard, localizada na Rua Zeferino Alves do Amaral
s/nº, Jardim Júlio de Mesquita, no horário comercial
para fazer um cadastro e posteriormente uma
avaliação com o aluno.
SAIBA MAIS:
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CANTEIROS DE FLORES SÃO IMPLANTADOS EM
DIVERSOS PONTOS DA CIDADE
Bragança Paulista está ficando mais florida na Primavera

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da
Secretaria de Serviços, pela Divisão de Parques
e Jardins, continua investindo na implantação de
um novo conceito de ajardinamento em diversos
pontos da cidade.

como azaleia, jasmim do cabo, sunpatiens,
mini rosa, palmeira imperial, estrelícia e outras
variedades, além de serviços de poda e manutenção na Avenida Alberto Diniz, Planejada I e II
e bairro Santa Luzia.

O trabalho visa promover um colorido intenso e
variado nos canteiros e praças da cidade, resgatando o embelezamento de espaços públicos,
como rotatórias, praças, jardins, entre outros.
Nesta semana, os serviços estão sendo realizados nas imediações do Lago do Taboão, com
o plantio de grama e uma diversidade de flores

Vale salientar que as flores são oriundas do
canteiro municipal, que está situado no terreno
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde
há uma diversidade de mudas, espécies diversas com tamanhos variados e com a mesma
intensidade de floração.

FEIRA DA AMIZADE
RETORNA NO PRÓXIMO
DOMINGO (03/10)
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento dos
Agronegócios, informa à população que a Feira
da Amizade ou “Feira do Rolo” como é conhecida,
retornará suas atividades no próximo domingo
(03/10), nas dependências do Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta). A
paralisação se deu em razão da pandemia do
Coronavírus (covid-19).
Todas as medidas de prevenção e não proliferação do vírus, como o uso obrigatório de
máscaras, respeitar o distanciamento social
recomendado e a higienização no manuseio dos
produtos, são importantes para o retorno seguro
da atividade.

missionários que farão parte desta tradicional
feira, que envolve a permuta, que é fazer negócios sem o uso de moedas ou a troca de produtos usados ou novos entre pessoas que não
tem mais uso para ambas, ou a negociação por
preços acessíveis de produtos variados, como
utensílios domésticos, ferramentas, antiguidades, entre outros.
SAIBA MAIS

A fiscalização municipal terá o controle dos per4
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OBRAS DO PISCINÃO CONTRA ENCHENTES DA
ALBERTO DINIZ ESTÃO EM FASE FINAL

Reservatório é uma das principais obras de combate a enchentes
A Prefeitura de Bragança Paulista tem intensificado
as ações de combate a enchentes no município
e tem dado continuidade a obras importantes de
prevenção. Na Avenida Alberto Diniz a construção
de reservatório de detenção de cheias (piscinão) no
Jardim Califórnia está em fase final.
Cerca de 70% da obra já foi concluída e se não houver
ocorrência de chuvas, a previsão é de cerca de 45
dias para finalizar. Caso chova, será preciso um
período maior pois é necessária a interrupção dos
trabalhos durante a chuva.
No momento, está em ritmo acelerado a etapa de
término do gabião. Cerca de 65% a 70% do trabalho

já foi executado. Em seguida, será feito muro de ala,
colocação de caixas e extravasor.
Os serviços totais contemplam a construção de bacia
de retenção da Avenida Alberto Diniz (“Piscinão”),
construção de ala para galeria, gabião colchão,
gabião caixa na bacia e pavimentação completa. O
reservatório terá como função principal evitar as
enchentes ao longo do Ribeiro Lavapés. A empresa
responsável pelos serviços é a Rual Construções e
Comércio LTDA.
O reservatório, que é uma das obras mais importantes
de combate a enchentes para essa região, trará mais
segurança aos moradores e comerciantes.

INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
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CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO COMEÇA EM OUTUBRO
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS

Durante o mês de outubro, ocorrerá a Campanha
de Multivacinação para crianças e adolescentes
menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias)
de Bragança Paulista. A ação tem como objetivo
oportunizar o acesso às vacinas, atualizar a carteira
de vacinação, e consequentemente, aumentar as
coberturas vacinais e homogeneidade e diminuir a
incidência, contribuindo para o controle, eliminação

e erradicação das doenças imunopreveníveis nessa
população.
Serão disponibilizadas 18 vacinas, que garantem
a proteção de até 21 doenças. Dessa forma, a
população-alvo deve comparecer à unidade de saúde
para que a sua caderneta seja avaliada e o esquema
vacinal atualizado, de acordo com a situação
encontrada.

DIA "D"

No sábado (16/10), acontece o dia D da campanha, nas unidades Águas Claras, Planejada
I, Centro de Saúde, Vila Aparecida, Toró e Hípica Jaguari, das 8h às 17h para vacinar
crianças e adolescentes. Vale ressaltar que as vacinações são seletivas, somente serão
vacinados aqueles que apresentarem a carteira de vacinação incompleta para que seja
atualizada com as vacinas que faltarem.
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1ª SEMANA DO EMPREENDEDORISMO DE
BRAGANÇA PAULISTA TEM INÍCIO COM
PALESTRA DE LUIZ FELIPE PONDÉ
Até quinta-feira, os interessados podem acompanhar todas
as palestras pelo Facebook da Prefeitura.

Visando a retomada do desenvolvimento
e ampliação da economia do município, a
Prefeitura de Bragança Paulista, por meio
das Secretarias Municipais de Educação e
de Governo, Desenvolvimento Econômico e
Inovação, deu início na noite da última segundafeira (27/09), a 1ª Semana do Empreendedorismo
de Bragança Paulista.

empreendedorismo em Bragança Paulista,
além de ser um grande evento educacional e
acadêmico. A prova disso é a presença dos mais
renomados palestrantes do país: Luiz Felipe
Pondé, Leandro Karnal, Eduardo Shinyashiki e
Geraldo Rufino.
SAIBA MAIS:

Essa ação inédita na cidade vislumbra a
capacitação, ampliação e reestruturação do
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PREFEITURA ABRE CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA GESTÃO DE NOVE CRECHES MUNICIPAIS

Parceria com organizações sociais permitirá redução de custos
A Prefeitura de Bragança Paulista, por
meio da Secretaria Municipal de Educação,
abriu chamamento público para seleção
de Organização Social para celebração
de contrato de gestão objetivando o
gerenciamento,
operacionalização
e
execução das ações e serviços de educação
em nove creches municipais.
Na última terça-feira (28/09), houve a
apresentação e abertura de envelopes com
documentos de habilitação e Programas
de Trabalho. Apresentaram propostas duas
Organizações Sociais.
A Prefeitura de Bragança Paulista assumiu o
compromisso com os munícipes em oferecer
a ampliação da oferta de educação infantil

em creches, conforme estabelecido no Plano
Municipal de Educação, Lei Municipal nº
4.488 de 24 de novembro de 2015.
De acordo com a meta 1, há o compromisso de
“universalizar, até 2016, a educação infantil
na pré-escola para as crianças de 4 (quatro)
a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta
de educação infantil em creches, de forma
a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) das crianças de até 3 (três) anos até
o final da vigência deste plano”. De acordo
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, a oferta dessas modalidades de
ensino deve ser priorizada pelos municípios.
Com essas parcerias, a Prefeitura poderá
manter seis escolas que já funcionam, tendo
seus Contratos de Gestão firmados para se
adequar à exigência do Tribunal de Contas,
e mais três novas escolas que atenderão
demandas dos bairros Jardim São Miguel,
Conjunto Habitacional Henedina Cortez e
Jardim Recreioz
SAIBA MAIS:
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PREFEITURA ENTREGA MAIS DE 500 MUDAS ÀS
ESCOLAS MUNICIPAIS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio
das Secretarias Municipais do Meio Ambiente e
Educação, por intermédio do Centro de Educação
Ambiental Sala Verde Pindorama, entregou mais
de 500 mudas em tubetes às escolas municipais.
A ação tem o objetivo de sensibilizar sobre a
importância das árvores como reguladoras das
condições ambientais naturais e propiciar ações
contínuas de conservação da biodiversidade
arbórea em comemoração ao Dia da Árvore,
comemorado em 21 de setembro.
A Unidade Escolar que se interessou pela proposta,
recebeu uma muda para cada turma e estas,
realizaram o transplante do tubete para uma
garrafa PET ou caixinha de leite, devidamente
higienizadas, cortadas e preparadas para recebê-

la. Nesta ação, os alunos serão os guardiões da
muda, acompanhando seu desenvolvimento,
regando e colocando ao sol em alguns períodos
do dia.
Estes momentos de total interação e conexão com
o pequeno exemplar arbóreo acontecerão até o
final do ano, momento em que, dentre todos os
exemplares cultivados, um deles será plantado
em local especial a ser escolhido pela comunidade
escolar e os outros, “doados” ao município
para que integrem espaços de reflorestamento
ambiental.
SAIBA MAIS:

INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA

9

BRAGANÇA PAULISTA PARTICIPA DO EVENTO
SÃO PAULO AMBIENTAL

Foram anunciadas diferentes ações de incentivo à sustentabilidade
O Governo do Estado de São Paulo anunciou na
sexta-feira (24), o “Refloresta SP”, programa
para recuperar 1,5 milhão de hectares de
vegetação nativa até 2050, e assinou o decreto
que regulamenta o novo ICMS Ambiental (Lei
17.348/21). As ações foram realizadas durante
o evento São Paulo Ambiental, em que o Governo
de SP também reforçou o convite para que os
municípios façam a adesão voluntária ao “Acordo
Ambiental São Paulo” – iniciativa para redução
voluntária de emissão de gases de efeito estufa
e incentivo às ações de sustentabilidade em todo
estado.
A Prefeitura de Bragança Paulista foi
representada no evento pela Secretária do Meio
Ambiente, Nádia Zacharczuk. O município já
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realiza muitas das ações anunciadas, como o
reflorestamento. E já preencheu a adesão para
o “Acordo Ambiental São Paulo”.
“A Administração Municipal tem compromisso
com o Meio Ambiente e já realiza diferentes
ações de preservação, entre elas o
reflorestamento. O município também
tem uma política de incentivo às ações de
sustentabilidade, com leis que permitem a
redução de impostos para quem implementa
soluções sustentáveis”, destaca Nádia em
entrevista.
SAIBA MAIS:
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APICULTORES REALIZAM 1º ENVASE DE MEL NA
CENTRAL APÍCOLA

Foi realizado na última sexta-feira (24/09), o
1º Envase do Mel que reuniu os apicultores da
Região Bragantina na Central Apícola, localizada
à Rua Leovigildo Dantas de Brito, nº 58, no Jardim
da Fraternidade. Organizada pela Prefeitura de
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento dos Agronegócios e da
Associação dos Apicultores da Região Bragantina
(AARB), os apicultores tiveram todas orientações
necessárias sobre a importância do envase do mel.

o acabamento à iguaria e seus derivados para serem
comercializados. Hoje os apicultores receberam as
orientações de como manusear corretamente os
produtos desde a retirada dos favos da colmeia até o
seu envase para consumo. Esta Central Apícola está
devidamente equipada, com mini usina da fabricação
de própolis, fabricação de cera alveolada, sachê de
mel, entre outros, oferecendo todas condições para
que os apicultores possam produzir produtos de
excelência para a população”, afirmou.

O professor e consultor apícola Marçal Rozatti,
que acompanhou o procedimento e orientou os
apicultores, afirmou que o envase é uma das etapas
de produção antes da comercialização do mel e
seus derivados. “É o entreposto do mel que recebe

SAIBA MAIS:
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CAMINHÃO DAS PROFISSÕES: AÇÕES
SOCIAIS SÃO REALIZADAS EM FRENTE O
MERCADO MUNICIPAL

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do
Fundo Social de Solidariedade do Município (FSSM),
em parceria com o Instituto Mix, recebeu na última
sexta-feira (24/10), em frente ao Mercado Municipal,
o “Caminhão de Profissões”, ação que teve como
objetivo o atendimento social à comunidade.
Durante o dia, foram realizados atendimentos de
serviço público gratuito para quem busca formação
e está em busca do primeiro emprego, além de
serviços gratuitos de designer de sobrancelha,
maquiagem, barbeiro, escova de cabelo, elaboração
de currículos, sorteio de cursos, workshop de bolo
de pote e copo da felicidade, sorteio de brinde, entre
outros.
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Representantes do Fundo Social e da Secretaria
Municipal de Ação e Desenvolvimento Social
(SEMADS) ofertaram máscaras e frascos de álcool
gel.
O gestor do Instituto Mix, Wanderson Fabrício Tarcizo
de Souza, ressaltou a importância desse trabalho
social que a Prefeitura oferece. “Há anos somos
parceiros nas atividades sociais do Município. Por
meio da parceria com o Fundo Social, participamos
dessas ações, com a oferta de cursos rápidos
e serviços que auxiliam o aluno a se qualificar
para o mercado de trabalho na região”, disse o
representante.
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TRANSPORTE PÚBLICO DE BRAGANÇA PAULISTA
PASSA POR FISCALIZAÇÃO

Na última segunda-feira (27/09), a Prefeitura
de Bragança Paulista, por meio das Secretarias
Municipais de Serviços e Mobilidade Urbana, iniciou
a vistoria mecânica e de segurança nos ônibus do
transporte público de Bragança Paulista.
Estas vistorias são parte da fiscalização do contrato
de transporte público realizado pela Secretaria de
Mobilidade Urbana, que além do acompanhamento
operacional das linhas, se estendem às condições
de conservação, conforto e segurança dos veículos.

Eventuais não conformidades encontradas nas
inspeções são notificadas à empresa concessionária,
e estipulado um prazo para a correção do problema.
De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, a ação irá se estender até o final do mês de
outubro, quando toda a frota for vistoriada.
SAIBA MAIS:

PREFEITURA CONVIDA POPULAÇÃO PARA
DEBATER REGULAMENTAÇÃO DA OUTORGA
ONEROSA NO MUNICÍPIO
A Prefeitura de Bragança Paulista realizará no
próximo dia 14 de outubro, das 18h às 20h, no Centro
de Operações Integradas (COI), uma audiência
pública para discutir sobre a regulamentação da
Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC)
e Outorga Onerosa de Alteração de Uso de Solo
(OOAUS), previstas na Lei Complementar 893/2020,
o Plano Diretor do município.
A iniciativa é formada pela Chefia de Gabinete e
Secretarias Municipais de Planejamento, Obras,
Assuntos Jurídicos, Meio Ambiente e Mobilidade
Urbana.
A Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC)
consiste na cobrança de uma contrapartida pelo
exercício do direito de construir acima do definido
como coeficiente de aproveitamento básico, ou,
em número superior ao definido como número de
pavimento básico. Já a Alteração do Uso de Solo
de Alteração do Uso de Solo (OOAUS) consiste na
cobrança de uma contrapartida pelo exercício
do direito de permiti a alteração do uso do solo,
das categorias e subcategorias, assim como de

parcelamento do solo, na efetivação da alteração do
uso rural para urbano.
O projeto prevê o pagamento em contrapartida
financeira ou em obra pública. Os recursos
financeiros oriundos da outorga serão depositados
em favor do Fundo Municipal de Desenvolvimento
Urbano, a ser criado pela proposta.
SAIBA MAIS:
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