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PREFEITURA ENTREGA CENTRO DE 
REABILITAÇÃO MUNICIPAL TOTALMENTE 

REFORMADO

Na tarde desta sexta-feira (04/03), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, realizou a entrega da reforma do Centro 
de Reabilitação Municipal, localizado no bairro do 
Matadouro. Essa é a 36ª unidade de saúde entregue 
pela Prefeitura, desde 2017.

No local, foram executados os seguintes trabalhos: 
pintura geral da edificação, revisão de portas 
e janelas, reparos em pisos e revestimentos, 
manutenção das instalações elétricas e hidráulicas, 
a construção de um banheiro PNE para pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida, acessibilidade 
e todo equipamento de combate a incêndio 

(por exemplo: revisão de extintores e placas de 
sinalização).

A empresa responsável pelos serviços no local foi a 
Hebrom Construtora 7 Ltda.

A Centro de Reabilitação Municipal é uma importante 
ferramenta na recuperação de pacientes do 
município atendidos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Antes da reforma, a unidade realizava 560 
atendimentos por mês. Além disso, 270 pacientes 
foram contemplados com cadeiras de rodas, órteses, 
próteses, entre outros, com um investimento total 
de R$ 2.760.000,00, de 2017 até o momento.

A unidade é uma importante ferramenta na recuperação de pacientes 
do município atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
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PATRULHA AGRÍCOLA ESTIMULA AÇÕES 
DE COMBATE À EROSÃO DO SOLO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
dos Agronegócios, através da Patrulha 
Agrícola, tem orientado os produtores rurais 
a adotarem medidas de conservação do solo 
agrícola de modo a evitar a erosão, processo 
natural de desgaste do solo, em decorrência 
de vários fatores, como água, vento e pela 
ação do homem.

Na semana passada, a equipe técnica 
da Secretaria de Desenvolvimento dos 
Agronegócios realizou uma visita a uma 
propriedade do bairro Bom Retiro dos 
Mourões e constatou, no âmbito do programa 
Patrulha Agrícola, a presença de palhada 
(restos de matéria vegetal sobre o solo).

A manutenção da cobertura vegetal é 
a prática mais simples e econômica de 
prevenção à erosão. Na área visitada, a 
palhada constituía-se de restos vegetais 

oriundos da roçagem de matos.

A palhada é essencial, principalmente no 
período de pousio, época em que o solo não 
é ocupado para a cultura agrícola. Desse 
modo, manter o solo coberto com restos 
vegetais permite a interceptação da água 
da chuva, bem como o amortecimento 
do impacto por ela provocado. Isso, a 
longo prazo, evita a degradação da terra 
de cultivo. Além disso, a manutenção da 
palhada mantém o solo à temperatura ideal. 
Posteriormente, essa cobertura vegetal é 
decomposta pelos organismos presentes no 
solo, até o estágio de húmus, principal adubo 
orgânico.  

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/patrulha-agricola-estimula-acoes-de-combate-a-erosao-do-solo
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REPRESENTANTE DO ESTADO VISTORIA 
ÁREAS EM PROCESSO DE DOAÇÃO À 

BRAGANÇA PAULISTA

Na última sexta-feira (25/02), o Presidente do 
Conselho do Patrimônio Imobiliário do Estado de São 
Paulo, Laércio Paulino Simões, esteve em Bragança 
Paulista para vistoriar oito áreas pertencentes ao 
Estado e que estão em processo doação ao município.

Os locais vistoriados foram:   Parque de Exposições 
Dr. Fernando Costa (Posto de Monta), prédio anexo da 
EMABA (E.M Alcindo Bueno de Assis), Departamento 
de Estrada e Rodagem – DER, Centro de Saúde “Dr. 
Lourenço Quilicci”, prédio da antiga Colibri (E.M. 
Profa. Sylvia Ferraz Fernandes Olmo), prédio da 
antiga “Indústria Austin”, Fundação Casa e o prédio 
que abrigava a Companhia de Desenvolvimento 

Agrícola de São Paulo (Codasp), hoje ocupado pela 
Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil.

Atualmente, alguns dos imóveis estão em uso pelo 
município e outros se encontram abandonados, 
sendo utilizados também por pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. Sendo assim, a Prefeitura 
pede a doação desses prédios, no intuito de 
promover a restauração e o desenvolvimento dos 
locais em condição de abandono.

SAIBA MAIS:

Alguns dos imóveis estão em uso pelo município e outros se 
encontram abandonados

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/representante-do-estado-vistoria-areas-em-processo-de-doacao-a-braganca-paulista
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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 (23/02), a  Prestação  de  Contas  do 
3º Quadrimestre de 2021.
Na ocasião, a apresentação foi 
feita pela Coordenadora do Fundo 
Municipal  de  Saúde  Gabriela Correa Bittencourt 
e o Assessor  de  Gabinete Marcus Leme, que 
abordaram as aplicações do recurso financeiro, 

SECRETARIA DE SAÚDE APRESENTA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2021

oferta e produção  de  serviços e Gestão do SUS 
e Auditoria.
No período, o investimento foi  de  R$ 
176.304.064,10, dos quais 66% correspondem a 
recursos municipais. A aplicação foi de 22,57%, 
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 288.264 
consultas médicas da Atenção Básica e 
Especializada, 130.547 procedimentos e 
consultas  de  enfermagem, 712.890 exames 
laboratoriais, 408.770 visitas domiciliares 
dos agentes comunitários  de  saúde, 90.987 
consultas e procedimentos odontológicos, 
61.072 exames de imagem, 12.954 consultas 
e ações através do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família, 10.594 atendimentos e procedimentos 
do Programa  de  Atendimento Domiciliar – PAD, 
10.897 atendimentos psicossocial e foram 
atendidos para dispensação de medicamentos 
343.397 pacientes.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/secretaria-de-saude-apresenta-prestacao-de-contas-do-3-quadrimestre-de-2021 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal, 
apreendeu nesta semana dez pássaros que eram mantidos em gaiolas por um morador do bairro Campo 
Novo. A denúncia chegou à Divisão de Bem-Estar Animal via sistema da Ouvidoria Digital, o eOuve 
(https://eouve.com.br/#/).
Foram resgatados dois pintassilgos, três papa capim baiano, um coleirinha, dois tico-ticos, um pássaro 
preto e um cambacica. A Associação Mata Ciliar foi acionada após ser feito o Boletim de Ocorrência. 
Eles recolheram as aves para realização de avaliação clínica, reabilitação e posteriormente soltura dos 
animais na natureza.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E GUARDA 
CIVIL AMBIENTAL APREENDEM DEZ PÁSSAROS

AVES SERÃO REINSERIDAS NA NATUREZA
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CARNAVAL 2022: FOLIA VIRTUAL 
GARANTIU ALEGRIA DURANTE FESTIVIDADE 

CARNAVALESCA

A folia do maior carnaval da região bragantina 
saiu das ruas e avenidas da cidade e tomou 
conta do Centro Cultural Teatro Carlos Gomes 
durante a terça-feira de carnaval.
Embalados nas tradicionais marchinhas de 
carnaval, o Grupo Aurea Band Show abriu as 
festividades do dia, relembrando os melhores 
momentos do CarnaPraça e agitando os 
milhares de telespectadores conectados.
Em seguida, o grupo de samba da velha guarda, 
Galo da Vila, levou ao centro do palco do Teatro 
Carlos Gomes uma roda de samba para exaltar 

Com público de diversos países, live carnavalesca 
atingiu mais de 23,8 mil pessoas

o que há de melhor no samba raiz.  
Para encerrar o dia de folia, as escolas de samba 
Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do 
Lavapés, Grêmio Recreativo Acadêmicos da Vila 
e Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba 
9 de Julho tomaram o palco do Teatro Carlos 
Gomes com a apresentação dos sambas-
enredo das agremiações, emocionando os 
foliões espalhados por diversos países, como 
Alemanha, Espanha, França, Nova Zelândia e 
Angola.
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BALANÇO DE FLORES NO LAGO DO TABOÃO ATRAI 
TURISTAS DE DIVERSAS REGIÕES

NOVA ATRAÇÃO DA CIDADE É MIRANTE COM VISTA DO LAGO DO TABOÃO
O Lago do Taboão ganhou mais um espaço para 
registrar os momentos ao lado de quem nós 
amamos. Agora, o nosso cartão-postal conta 
com o balanço instagramável “Eu Amo Bragança 
Paulista”.
Com vista panorâmica e sob medida para pos-
tar nas redes sociais, o atrativo turístico está 
atraindo a atenção de dezenas de turistas que 
visitam a cidade e desejam eternizar o passeio 
pela “Capital Nacional da Linguiça Artesanal” e 

“Cidade Poesia”.
O balanço  “instagramável”  de Bragança Paulista 
se junta a outros pontos turísticos com a mesma 
proposta, como o letreiro “Eu Amo Bragança”, o 
“céu de guarda-chuvas”, na Praça da Poesia Po-
eta Oswaldo de Camargo, e os grafites do projeto 
“Arte Urbana” na caixa d’água ao lado do Centro 
Cultural Teatro Carlos Gomes, na rotatória do 
Mercado Municipal e no Centro Cultural Geraldo 
Pereira.  
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BRAGANÇA PAULISTA SEDIARÁ PRIMEIRA EDIÇÃO DO 
FIGHT PRO CHAMPIONSHIP, UM DOS MAIORES EVENTOS 

DE MMA E MUAY THAI DO PAÍS

A cidade de Bragança Paulista sediará a primeira 
edição do Fight Pro Championship 1 (FPC), nova 
versão do Muay Thai Figth Pro, renomado even-
to de luta em pé. A luta acontecerá no dia 05 
de março, a partir das 19h, no Ginásio Esportivo 
do Instituto Educacional Coração de Jesus, no 
Centro. 

O FPC também contará com lutas de MMA (Mixed 
Martial Arts ou Artes Marciais Mista), que atual-
mente é a modalidade esportiva que mais tem 
crescido no mundo ao longo dos últimos anos.

Além dos maiores talentos de Bragança Paulista, 

como o campeão mundial de Muay Thai Anderson 
Buzika e os multicampeões de MMA Pâmela Mara 
e Jean Matsumoto, o Fight Pro Championship 1, 
contará com atletas representantes de nove 
estados brasileiros como São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, 
Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Maranhão e 
Espírito Santo.

SAIBA MAIS: 

Evento acontecerá no dia 05 de março no Ginásio 
Esportivo do Instituto Educacional de Jesus

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-sediara-primeira-edicao-do-fight-pro-championship-um-dos-maiores-eventos-de-mma-e-muay-thai-do-pais
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HABILITADOS NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE 
AUXÍLIO-DESEMPREGO SÃO ENCAMINHADOS 

PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS

Os 384 candidatos habilitados no Edital II do Progra-
ma Emergencial de Auxílio-Desemprego e Qualifi-
cação Profissional começaram a ser encaminhados 
nesta quinta-feira (03/03), pelo Grupo SERTEC, para 
as Secretarias Municipais onde prestarão serviço. A 
previsão é de que até o dia 11/03 todos os habilitados 
estejam devidamente encaminhados para o início 
das suas atividades.

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria de Ação e Desenvolvimento Social, criou o 
programa com o objetivo de atender a necessidade 
temporária de ocupação, qualificação profissional e 
de renda para trabalhadoras e trabalhadores desem-
pregados, residentes em Bragança Paulista.

Os selecionados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 
1.000,00 por mês com jornada de trabalho de 35 ho-
ras semanais. Outras 5 horas devem ser dedicadas a 
qualificação profissional, por meio de cursos ofereci-
dos pelo próprio programa. Os beneficiários recebe-
rão ainda cesta básica (condicionada à assiduidade 
de no mínimo 90% no programa), terão seguro de 
acidentes pessoais e receberão vale-transporte. Não 
há vínculo empregatício.

SELECIONADOS RECEBERÃO UMA BOLSA-AUXÍLIO, CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL, CESTA BÁSICA E VALE-TRANSPORTE
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CAMPANHA “CALÇADA LIMPA” SEGUE 
ORIENTANDO PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS EM 

BRAGANÇA PAULISTA

Cada morador deve fazer sua parte para manter 
calçadas e terrenos limpos. E a campanha “Calçada 
Limpa”, lançada em 2018 pela Prefeitura de Bragança 
Paulista, segue orientando os proprietários de 
imóveis para a importância de manter os passeios 
públicos conservados, sem mato, sujeira e em 
condições para que os pedestres possam caminhar 
pelo local sem acidentes.

A campanha conscientiza os proprietários sobre a 
responsabilidade de cada um com relação à limpeza 
e manutenção tanto de calçadas como de terrenos. 
O Código de Obras e Urbanismo de Bragança Paulista 
(Lei nº1146/1971) prevê que “o serviço de construção, 
reconstrução e conservação das calçadas (passeios 

PREFEITURA TEM FEITO A PARTE DELA E CADA CIDADÃO DEVE FAZER A SUA.

públicos) é obrigatório e de responsabilidade dos 
proprietários dos imóveis”.

Os terrenos particulares também devem ser 
mantidos limpos, sem mato, detritos, entulho, 
lixo ou qualquer material nocivo à vizinhança ou 
à coletividade. O descumprimento à lei sujeita o 
proprietário a penalidades como multa.

Cada um deve fazer sua parte para manter a 
cidade mais limpa para todos. A Prefeitura de 
Bragança  Paulista vem fazendo a parte dela, 
por meio da manutenção e zeladoria, realizados 
diariamente pela Secretaria Municipal de Serviços 
nos mais diversos bairros.
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MARÇO AZUL – “CÉU DE GUARDA-CHUVAS” 
DA PRAÇA DA POESIA POETA OSWALDO DE 

CAMARGO GANHA COR ESPECIAL

O “céu de guarda-chuvas” da Praça 
da Poesia Poeta Oswaldo de Ca-
margo, localizada no bairro Taboão, 
ganhou uma cor especial. Desta 
vez, a cor azul escuro tomou conta 
do espaço.  

Neste mês, a iniciativa visa cons-
cientizar e incentivar homens e 
mulheres a buscarem orientações 
sobre o câncer de intestino (câncer 
colorretal), contribuindo com a pre-
venção da doença.

Priorize a sua de vida e procure a 
Unidade Básica de Saúde de sua re-
ferência, pois ela é quem faz a assis-
tência, atendimento de investigação 
e rastreamento de todas as doenças 
em sua rotina.

CAMPANHA É VOLTADA AO 
DEBATE SOBRE A PREVENÇÃO 

AO CÂNCER COLORRETAL
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PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA REALIZA 
INVENTÁRIO ARBÓREO DO MUNICÍPIO

A arborização urbana está entre as ações ambientais 
priorizadas pela Prefeitura de Bragança Paulista e 
com intuito de se elaborar o diagnóstico ambiental 
das árvores na área urbana do município, foram 
iniciadas atividades de campo no último dia 15 de 
fevereiro.
A FEALQ (Fundação de Estudos Agrários Luiz de 
Queiroz), instituição vinculada à USP de Piracicaba, 

Documento permitirá que ações de 
plantio e manejo sejam mais eficientes

juntamente com a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria do Meio Ambiente (que está 
realizando a supervisão e acompanhamento), está 
conduzindo o trabalho de elaboração do inventário 
florestal/arbóreo do município.
Entre as ações a serem realizadas está identificar 
e caracterizar a estrutura da arborização urbana 
em vias públicas e canteiros centrais, associadas 
ao sistema viário da cidade. A FEALQ deverá ainda 
inventariar as árvores; verificar o estado geral das 
árvores; promover a avaliação do risco de queda 
das árvores cadastradas; promover a avaliação dos 
espaços vazios para plantio; integrar as informações 
processadas com dados cadastrais em Sistema 
de Informações Geográficas (SIG); sistematizar as 
informações obtidas; disponibilizar dados técnicos 
para elaboração e execução de planejamento para 
a manutenção da vegetação arbórea, definindo 
critérios de intervenção e oportunidades de manejo; 
e subsidiar técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, 
por meio de treinamento do uso em SIG, para que 
os mesmos deem continuidade da atualização do 
inventário. 

SAMU 192 REGIONAL BRAGANÇA COMPLETA 10 ANOS

Considerado como um dos mais importantes 
benefícios já alcançados pela comunidade na 
área de saúde, o SAMU 192 Regional Bragança 
completou no último dia 01 de março, 10 anos 
de serviços prestados em Bragança Paulista e 
região, com atendimentos pré-hospitalares de 
urgência e emergência.
Foram dez anos de trabalho ininterruptos 24h 
por dia, 07 dias por semana. Por ser um serviço 

especializado, todos os profissionais do SAMU 
passam constantemente por treinamentos 
que refletem diretamente nos atendimentos 
realizados, a fim de evitar sequelas permanentes 
e até mesmo a morte. São mais de 260 
profissionais envolvidos na região, com mais de 
55 mil atendimentos realizados no ano de 2021 
e diferentes tipos de assistências: traumas, 
paradas cardiorrespiratórias, queimados, 
afogados e partos.
O Coordenador do SAMU 192 Regional Bragança, 
Israel da Silva, informou que no dia 29/12/2016, 
o SAMU Bragança Paulista recebeu o título de 
unidade qualificada. “Isso significa que cumpriu 
todas as padronizações requeridas pelo Ministério 
da Saúde. O SAMU Regional Bragança foi pioneiro 
no estado de São Paulo e no Brasil. No estado de 
São Paulo foi o primeiro SAMU do estado a utilizar 
o sistema CROSS para regulação de vagas de 
urgência e emergência, estreitando laços entre as 
unidades hospitalares de toda região e agilizando 
transferências quando necessárias”, disse.
SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/samu-192-regional-braganca-completa-10-anos 
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