REFORMA DO PISO TÉRREO DA
UNIDADE CENTRO DE SAÚDE É ENTREGUE
À POPULAÇÃO
ESSA É A 31ª OBRA DE SAÚDE ENTREGUE PELA PREFEITURA

Em continuidade às melhorias dos equipamentos
públicos, a Prefeitura de Bragança Paulista, por
meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou
a entrega da reforma do piso térreo da unidade
básica Centro de Saúde “Dr. Lourenço Quilicci” à
população, no último dia 25 de julho.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que
a unidade estava deteriorada e em estado
lastimável. O Governo do Estado de São Paulo
realizou a doação do prédio para a Prefeitura de
Bragança Paulista, avaliado em R$ 3 milhões. O

2

valor total da reforma do prédio (piso superior e
térreo) foi de R$ 1.387.145,91. Parte desse valor
é oriundo de emenda parlamentar no valor de R$
800.000,00.
O piso térreo passou por revisão hidráulica
e elétrica, troca de pisos, azulejos, telhas,
readequação de ambiente, adequação de
banheiro acessíveis, acessibilidade em todo o
prédio, pintura total, construção de novo acesso
e construção de rampa de acesso para o piso
superior.
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REFORMA DO TIRO DE GUERRA TEM INÍCIO

Recentemente mais uma obra relevante foi iniciada no
município, desta vez na unidade do Tiro de Guerra (TG
02-009) de Bragança Paulista, que está sendo reformada.
No local, já estão sendo realizados serviços como a
construção de rampas de acessibilidade, pintura do prédio
e reforma dos banheiros.
A obra ainda contempla os trabalhos como a substituição
de pisos e revestimentos do banheiro, manutenção das
instalações elétricas e hidráulicas, pintura geral, além
de serviços de acessibilidade e combate a incêndio. A
empresa responsável pela reforma é a Fera Construtora
Geotécnica e Fundações Ltda.
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BRAGANÇA PAULISTA É CONSIDERADA UMA DAS
10 CIDADES MAIS SEGURAS DO PAÍS PARA VIVER
DADOS SÃO DO ATLAS DA VIOLÊNCIA, QUE COMPARA
MUNICÍPIOS DE TODO O PAÍS
Bragança Paulista é considerada a 10ª cidade mais
segura para se viver no Brasil. As informações são
do Atlas da Violência, um portal que reúne, organiza
e disponibiliza informações sobre violência no Brasil,
bem como reúne publicações do Ipea (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada) sobre violência e
segurança pública.
No Estado de São Paulo, Bragança Paulista tem uma
taxa de homicídios dolosos muito abaixo da média
estadual. No ano de 2019, a cidade apresentou taxa
de 3,08 homicídios dolosos por 100 mil habitantes.
O Estado de São Paulo teve média de 6,27 por 100
mil habitantes. Em 2020, houve queda na taxa de
Bragança Paulista, ficando em 3,04. Já no Estado
houve aumento para 6,48.
Nos últimos anos, a área de Segurança Pública do
município evoluiu muito, com investimentos em
viaturas, fardamento, requalificação profissional,
armamento, contratação de profissionais, convênios
assinados de videomonitoramento, Detecta, criação

do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), que unifica
os trabalhos entre as forças de segurança, entre
outras ações.
SAIBA MAIS:

BRAGANÇA PAULISTA VACINA 60% POPULAÇÃO
ELEGÍVEL CONTRA COVID-19 E CHEGA À MARCA
DE 102,9 MIL DOSES APLICADAS
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio
da Secretaria de Saúde, através da Divisão
de Vigilância Epidemiológica, já vacinou mais
da metade da população elegível acima
de 18 anos com a 1ª dose e chega à marca
de 102,9 mil doses aplicadas na cidade.
Desde o dia 21 de janeiro, o município segue as
recomendações do Ministério da Saúde e do
Governo do Estado de São Paulo para a realização
da campanha de vacinação contra a Covid-19.
Até o presente momento, 60% da população
elegível acima de 18 anos já está imunizada com
a 1ª dose (78.089) e 22% com a 2ª dose (24.844).
É importante destacar, que os números da 2ª
dose levam um tempo para ser alterado devido
ao seu intervalo, ou seja, as vacinas da Fiocruz/
Astrazeneca e Pfizer precisam cumprir o intervalo
de 12 semanas para poder ser aplicada a 2ª dose.
A Coronavac, o intervalo preconizado é de 28
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dias. Já a Janssen, é feita apenas com uma dose.
Esses números representam o esforço,
planejamento, estratégia e a logística para a
imunização dos munícipes de Bragança Paulista.
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CELEBRE CONOSCO 20 ANOS DO
FESTIVAL DE INVERNO
PROGRAMAÇÃO É GRATUITA E ACONTECE ATÉ 31 DE JULHO
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio
da Secretaria de Cultura e Turismo, divulga a
programação do Festival de Inverno 2021 que
promete oferecer mais cultura e entretenimento à
comunidade.

recital de piano, workshop de literatura e muito mais.

De 03 a 31 de julho, será disponibilizado
gratuitamente uma série de atividades em diversos
segmentos como teatros, intervenções artísticas,
concertos, shows musicais, oficinas gastronômicas,

SAIBA MAIS:

Neste ano, o evento acontece de modo híbrido, isto é,
on-line e presencial, e será transmitido através das
redes sociais da Prefeitura de Bragança Paulista e da
Secretaria de Cultura e Turismo.
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE SÃO
PRESENTEADOS DURANTE A CAMPANHA
DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
a campanha de vacinação contra a Covid-19, em 10
unidades de saúde do município.
Na ocasião, os supermercados Convém, Iguatemi,
Mercadão, Da Praça e a Padaria São João,
colaboraram com o fornecimento de produtos para
a confecção de 12 cestas, que foram distribuídas
para os 150 profissionais de saúde, que estavam em
serviço na campanha.
A Prefeitura agradece pelo gesto de carinho e
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da
Secretaria de Saúde, através da Divisão de Vigilância
Epidemiológica, realizou no último sábado (26/06),

atenção com os profissionais de saúde, que tem
trabalhado assiduamente na campanha de vacinação
contra a Covid-19 em Bragança Paulista.

PREFEITURA SEGUE REPASSANDO
RECURSOS PARA A FAROS D’AJUDA

MUNICÍPIO REPASSA R$ 69 MIL À ENTIDADE PARA A GESTÃO DO ABRIGO
MUNICIPAL E RESGATE DE ANIMAIS
A Prefeitura de Bragança Paulista informa
que segue repassando mensalmente
à entidade Faros D’Ajuda o valor de R$
69.833,33 param a gestão compartilhada
do Abrigo Municipal de Cães e Gatos e o
resgate de animais de rua pelo Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência Veterinário
(SAMUVET).
O convênio com a Faros d’Ajuda foi firmado
pela Prefeitura em março de 2019 e é válido
até fevereiro de 2024. Até o momento, a
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entidade recebeu, em 27 meses de contrato
o valor de R$ 1.886.849,91.
Em 2019, a Prefeitura aumentou em 349%
o valor de repasse comparado aos anos
anteriores, quando era repassado apenas
R$ 20 mil mensais. De 2011 a 2015, a Faros
d’Ajuda recebia R$ 12 mil.
SAIBA MAIS:
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CRAS VOLANTE ATENDEU CENTENAS DE
PESSOAS DO BAIRRO MORRO GRANDE
FORAM 86 ATENDIMENTOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, 45 PARA CADASTRO
ÚNICO E 118 PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
A Prefeitura de Bragança Paulista, por intermédio da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), vem realizando a
Ação Social do CRAS Volante, com o objetivo de
atender as comunidades mais carentes e prestar serviços de Proteção Social Básica, principalmente na Zona Rural, em locais mais isolados e
de difícil acesso.
No dia 24 de junho, o CRAS Volante foi realizado
na Igreja São José, no bairro do Morro Grande e,
no dia 25, na Igreja do Divino, no Morro Grande
de Cima.
No primeiro dia, o CRAS Volante fez 46 atendimentos, com 78 auxílios alimentação e 29 atendimentos para o Cadastro Único. No segundo
dia, o CRAS Volante fez 40 atendimentos, com
40 auxílios alimentação e 16 atendimentos para
o Cadastro Único. Nos dois dias, houve um total

de 86 atendimentos de proteção básica (CRAS), 45
atendimentos para o Cadastro Único e 118 atendimentos para auxílio alimentação.
SAIBA MAIS:

MAIS DE 100 ITENS FORAM CONFECCIONADOS NO
PROJETO QUADRADINHOS DO BEM QUERER
PEÇAS AQUECERÃO OS INTERNOS
DOS ASILOS DA CIDADE
A Prefeitura de Bragança Paulista está realizando a
Campanha do Agasalho 2021, que tem a coordenação
do Fundo Social de Solidariedade do Município. Além
das arrecadações de roupas, sapatos e cobertores,
há também as arrecadações do Projeto Quadradinhos do Bem Querer, que está em sua terceira edição
e tem como objetivo de arrecadar quadrinhos de lã
(crochê e tricô) e retalhos de tamanho 20x20cm.
Com os quadradinhos arrecadados são montadas
mantas, gorros e cachecóis, que são doados para as
instituições filantrópicas do município distribuírem
entre crianças, adultos e idosos atendidos. Também
são feitas doações para pessoas acamadas em
suas residências, em situação de vulnerabilidade,
fortalecendo os vínculos afetivos da comunidade
bragantina.
Foram arrecadadas, até o dia 25 de junho, 114 peças,
sendo: 40 mantas, 10 sapatos, 16 golas e cachecóis,
14 colchas de retalhos e 34 gorros, que beneficiarão
nessa primeira arrecadação as entidades filantrópicas: Asilo Vila São Vicente de Paulo, Asilo Lar Mendicidade São Vicente de Paulo, Residência Inclusiva e
Lar da Benção.
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PREFEITURA REFORÇA O TRABALHO DE ABORDAGEM
SOCIAL NESTE PERÍODO DE BAIXAS TEMPERATURAS
A SEMADS pede para quem se deparar com
pessoas passando frio e precisando de
acolhimento, entre em contato com o plantão da
Abordagem Social, no telefone (11) 94319-3739
Com a chegada da forte frente fria à região, a
Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da
Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento
Social (SEMADS), vem reforçando o trabalho
e a conscientização em prol da população em
situação de rua e vulnerabilidade social no

município, através da Abordagem Social.
A Abordagem Social, conta com o apoio da Guarda
Civil Municipal (GCM), quando necessário. Por
meio dela, as pessoas em situação de rua são
abordadas, orientadas e encaminhadas aos
serviços socioassistenciais.
A SEMADS pede para quem se deparar com
pessoas passando frio e precisando de
acolhimento, entre em contato com o plantão da
Abordagem Social, no telefone (11) 94319-3739.

PREFEITURA INSTITUI NOVO DECRETO COM MEDIDAS
ALINHADAS À “FASE DE TRANSIÇÃO” DO PLANO SÃO PAULO
Tendo em vista a situação do município frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), a
Prefeitura de Bragança Paulista instituiu na

quarta-feira (30/06), o Decreto Municipal nº
3.667/2021, prorrogando a medida de quarentena no município, bem como as determinações instituídas na “Fase de Transição”,
do Plano São Paulo de Retomada Econômica
e Enfrentamento do Coronavírus (Covid-19),
até o dia 15 de julho.
SAIBA MAIS:
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PREFEITURA ENTREGA QUADRA ESCOLAR E INICIA
A DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES DE INVERNO

Dando sequência aos trabalhos desenvolvidos,
na tarde da última quinta-feira (01/07), a
Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da
Secretaria Municipal de Educação, realizou a
cerimônia de entrega da obra de construção da
quadra poliesportiva coberta com vestiário da
Escola Municipal Padre Donato Vaglio, na Vila
Bianchi.
No geral a obra contempla a construção da
quadra poliesportiva, pintura e demarcações,
bem como a instalação de cobertura metálica
e a implantação de vestiários. Os trabalhos de

construção foram realizados pela empresa
Cem Dez Construções Ltda-EPP, já a pintura foi
realizada pela empresa ABM Prado. Toda a obra
foi executada com recursos oriundos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE).
Os kits com os uniformes são compostos por
camiseta de manga longa, calça e blusão de frio.
Cabe ressaltar, que o uso do uniforme escolar é
essencial para a segurança e identificação dos
alunos, bem como ao bem-estar e na economia
gerada aos pais e/ou responsáveis.

BRAGANÇA PAULISTA SEDIA 2º MEETING
INTERNACIONAL RUMO A TÓQUIO
No último dia 23 de junho, a Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAt) realizou o 2º Meeting
Internacional de Atletismo Rumo a Tóquio. Bragança
Paulista sediou a competição, que foi realizada no
Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo
(CNDA).
O Meeting Internacional reuniu atletas do Brasil,
Argentina, Colômbia, Peru e Uruguai, que tentam
a qualificação no Ranking de Pontos da World
Athletics para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Um dos
destaques da competição, foi o morador de Bragança
Paulista, Darlan Romani, recordista Sul-Americano
no arremesso de peso e atração da equipe olímpica
do Brasil em Tóquio. Em sua terceira competição em
2021, ele venceu a prova do arremesso de peso, com

21,56m, melhor marca do Ranking Sul-Americano
da temporada e a 11ª no Ranking Mundial da World
Athletics.
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BRAGANÇA PAULISTA PARTICIPA DE
AÇÃO INTERMUNICIPAL PARA COLETA DE
PILHAS E BATERIAS
COM A INICIATIVA FORAM ENTREGUES 750 KG DE PILHAS E BATERIAS, QUE
SEGUIRÃO PARA RECICLAGEM E DESCARTE CORRETO
A Prefeitura de Bragança Paulista, em parceria com
os municípios de Atibaia e Piracaia, realizou na terçafeira (29/06), mais uma ação intermunicipal voltada
ao descarte correto de pilhas e baterias portáteis. A
atividade ocorreu no Centro de Educação Ambiental
de Atibaia.
As ações intermunicipais têm como uma das
finalidades a troca de informações sobre
procedimentos adotados pelos municípios em
relação a resíduos sólidos e outros diversos temas,
procedimentos, leis, informações, etc..
Na terça-feira foram entregues 750 kg de pilhas
e baterias, que seguirão do Ponto Secundário de
Bragança Paulista para reciclagem e descarte
junto à Green Eletron – Gestora de Resíduos
Eletroeletrônicos Nacional.
SAIBA MAIS:

CASTRAMÓVEL REALIZOU
276 CASTRAÇÕES DE
CÃES E GATOS
ANIMAIS ATENDIDOS JÁ ESTAVAM
CADASTRADOS
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da
Secretaria de Meio Ambiente, realizou nos dias
25, 26 e 27 de junho castrações gratuitas em
276 cães e gatos no bairro Planejada, por meio
do Castramóvel.
A ação ocorreu na Escola Municipal Antônio José
da Fonseca (Rua Amazonas, S/N), para animais
já cadastrados e atendeu moradores dos
bairros Planejada I, II e III, Parque dos Estados,
trecho do Curitibanos e trecho do Vista Alegre.
Foram castrados 92 cadelas, 48 cachorros, 69
gatas e 54 gatos. Houve o cancelamento de 13
castrações, pois os profissionais avaliaram que
havia riscos nessas cirurgias. Esses 13 animais
foram levados, mas por problemas detectados
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no momento – excesso de peso, falta de peso ou
fêmea no cio – tiveram a castração adiada. Os
tutores serão informados de nova data assim
que estiverem em condições para a cirurgia.
SAIBA MAIS:
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JTP IMPLEMENTA AÇÕES ATENDENDO
RECLAMAÇÕES FEITAS POR MORADORES
DAS PROXIMIDADES DA EMPRESA
Ao tomar conhecimento das reclamações
de moradores vizinhos à garagem da JTP
Transportes, no bairro Hípica Jaguari, a empresa
fez uma análise de todas as manifestações
recebidas e desenvolveu um plano de ações
para resolver, ou ao menos mitigar as situações
relatadas.
Após analisar a situação e os problemas
recorrentes, a empresa reforçou a orientação
aos colaboradores sobre a conduta e postura
para um bom atendimento à população, bem
como os cuidados necessários com o ambiente
de trabalho, seja nos veículos ou fora deles,
visando coibir atitudes inapropriadas.
SAIBA MAIS:

PRIMEIRA PALESTRA VIRTUAL DA SIPAT
2021 É REALIZADA
1º DIA É MARCADO POR PALESTRA SOBRE OS EFEITOS E CAUSAS DO TRABALHO HOME OFFICE

Teve início na manhã de segunda-feira (28/06),
a Semana Interna de Prevenção de Acidente do
Trabalho (SIPAT) 2021, realizada pela Prefeitura de
Bragança Paulista, por meio da Comissão Interna de
Prevenção de Acidente do Trabalho (CIPA), com o
apoio do Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT).

Colaborador consciente, evita acidente”, o evento
foi realizado virtualmente, através da plataforma
Google Meat. Por sua vez, a primeira palestra da
semana tratou da temática “Efeitos e causas do
trabalho home office”.
SAIBA MAIS:

Sob o tema “SIPAT-Você precisa fazer sua parte!
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OPERAÇÃO SUCATA APREENDE 1,5 TONELADA DE
FIOS DE COBRE DE PROCEDÊNCIA DUVIDOSA
A AÇÃO TEM POR OBJETIVO LOCALIZAR MATERIAIS FURTADOS E COIBIR A
COMPRA E VENDA ILEGAL DOS MESMOS

Com o alto número de ocorrências envolvendo o
furto de fios e cabos elétricos em próprios públicos,
construções, residências e estabelecimentos
comerciais, a Guarda Civil Municipal, com o apoio
do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), realizou na
terça-feira (29/06), uma operação de fiscalização
em estabelecimentos que compram e revendem
ferro-velho e sucata.

Durante a operação, os agentes localizaram cerca
de 1,5 tonelada de fios de cobres de procedência
duvidosa em um estabelecimento da cidade. Após
verificação, foi constatado que 140 kg do objeto
encontrado haviam sido subtraídos do Ginásio
de Esportes Dr. Lourenço Quilici (Lourenção). O
proprietário do local foi detido e responderá pelo
crime de receptação.

A ação está sendo realizada com o objetivo de
localizar os materiais furtados e de coibir a compra
e venda ilegal dos mesmos, uma vez que subtraídos
são vendidos em ferros-velhos e sucatas pelo seu
alto valor de comercialização.

SAIBA MAIS:
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PREFEITURA DEFINE DETALHES PARA
IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INCUBADORAS
PARCERIA COM O IFSP VAI PERMITIR
AINDA CRIAR O CENTRO BRAGANTINO
DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico e Inovação, realizou na quarta-feira (30/06) reunião com
representantes do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) para tratar da parceria referente à implantação do
CBTI (Centro Bragantino de Tecnologia e Inovação) e
do Núcleo de Incubadoras.
A Prefeitura de Bragança Paulista e o Instituto Federal devem lançar um edital em agosto para a concessão de espaços e ocupação de vagas no Núcleo de
Incubadoras. Em setembro deve acontecer a seleção
e em outubro o início da ocupação das vagas.

SAIBA MAIS:

GCM REALIZA TREINAMENTO PARA USO
DE ARMAMENTO DE ELETROCHOQUE
Seguindo com as ações de aperfeiçoamento e treinamento da Guarda Civil
Municipal, a Prefeitura de Bragança
Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil,
realizou na quarta (30/06) e quinta-feira (01/07), um treinamento para
habilitação dos agentes da GCM para
manuseio e uso de armamento de
eletrochoque.
O novo armamento, Spark, atira dardos que soltam uma descarga elétrica, atingindo o sistema nervoso da
vítima sem causar lesão permanente
ou risco de morte. A Spark tem mira
laser, cartucho com trava de proteção, baterias recarregáveis e pode ser
usada em ambas as mãos. Diversas
instituições brasileiras de segurança
já usam tecnologias importadas semelhantes.
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