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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, implantou 
um estúdio de TV nas dependências da EBRAFA. 
O objetivo da implantação desse equipamento 
é possibilitar à equipe pedagógica local, bem 
como a todos os educadores da rede municipal 
de Educação, a possibilidade de produção de 
videoaulas, aulas a distância, encontros e cursos 

PREFEITURA ENTREGA ESTÚDIO PARA 
VIDEOAULAS NA ESCOLA BRAGANTINA DE 

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO (EBRAFA)

de formação on-line, objetivando proporcionar 
novas tecnologias de informação a serviço da 
melhoria da qualidade do ensino oferecido na 
rede municipal.
O local é equipado com duas câmeras, três 
holofotes, cenário, mesa de som com dois 
microfones e duas lapelas, computador com 
placa de vídeo, TV de 50 polegadas e mobiliário
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INICIADAS OBRAS DE REFORMA DO 
GINÁSIO RUBENS BATTAZA

A Prefeitura de Bragança Paulista segue com as 
obras de melhorias por todo o município, nos mais 
diversos setores, incluindo esporte e lazer. Foram 
iniciadas na última sexta-feira (28/05), as obras de 
reforma do Ginásio de Esportes Rubens Batazza, na 
Planejada II. A obra terá um investimento de mais de 
R$ 800 mil, com recursos de verba parlamentar e do 
Tesouro do Município.

A Ordem de Serviço para os trabalhos foi assinada 
no último dia 14 de maio à empresa CAT Engenharia e 
Construção Eireli, vencedora da licitação. 

O local passará por trabalhos como a pintura geral, 
manutenção do telhado, esquadrias, instalações 
elétricas e hidráulicas, pisos e revestimentos, bem 
como a recuperação do piso da quadra, concretagem 
do entorno, fechamento em gradil, além de toda 
acessibilidade necessária, prevenção e combate a 
incêndios, dentre outros.

A obra terá um investimento de R$ 814.658,30, sendo 
R$ 300 mil oriundos de emenda parlamentar e o 
restante recurso próprio da Prefeitura.
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LOCAL TERÁ AINDA UM TERMINAL 
URBANO DE ÔNIBUS
As obras da Praça da Poesia estão em fase final 
e em breve o espaço estará liberado, criando li-
gação importante entre as Avenidas José Domin-
gues e Europa, além da implantação de terminal 
urbano de ônibus.
A Prefeitura de Bragança Paulista segue empe-
nhada em oferecer melhorias para a população 
e a Praça da Poesia trará não apenas mais um 
espaço de lazer para o município, mas também 
oferecerá soluções importantes para o tráfego 
da região.
A área da praça receberá nessa etapa final pro-

PRAÇA DA POESIA ESTÁ EM FASE FINAL 
DE IMPLANTAÇÃO

jeto de iluminação e paisagismo, atendendo ao 
projeto previsto pela Prefeitura. Um terminal 
urbano de ônibus será implantado, dando mais 
conforto para os usuários do transporte público.
A área do terminal contará com pontos de ôni-
bus cobertos, banheiros, lanchonete e banca de 
jornal. A implantação do terminal urbano dará 
ordenamento melhor do tráfego e os ônibus não 
vão parar na rua. Terá o espaço próprio.  Todo o 
projeto mudará a área da Rua Tupi e dará muito 
mais conforto para os usuários dos ônibus.

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/praca-da-poesia-esta-em-fase-final-de-implantacao
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PLANO SÃO PAULO - ATIVIDADES COLETIVAS 
ESPORTIVAS ESTÃO SUSPENSAS NO MUNICÍPIO

Desde o dia 16 de abril todo o Estado de São Paulo está 
na “Fase de Transição”, do Plano São Paulo de Reto-
mada Econômica e Enfrentamento do Coronavírus 
(Covid-19). A etapa em vigor possui medidas que per-
meiam entre a Fase 1 (Vermelha) e a Fase 2 (Laranja).

SAIBA MAIS: 

PREFEITURA PEDE QUE POPULAÇÃO EVITE FILAS
Medidas de prevenção, como uso de máscaras e dis-
tanciamento social, devem continuar sendo tomadas
A Prefeitura de Bragança Paulista pede a colabo-
ração da população com relação às medidas de 
prevenção ao coronavírus. A Prefeitura pede que a 
população evite aglomerações e também serviços 
que formam filas, como agências bancárias, lotéri-
cas e supermercados, durante os horários de maior 
movimento.
Quem puder, deve deixar para utilizar esses serviços 
em dias e horários de menor movimento. A orienta-

ção é para que a pessoa procure ir sozinha sempre 
que possível. Nos supermercados, a recomendação é 
que vá apenas um membro da família.
A Prefeitura reitera à população a recomendação 
para que todos sigam os protocolos sanitários como 
a higienização das mãos com álcool em gel 70%, uso 
constante de máscara de proteção, distanciamento 
social adequado e sem aglomeração, dentre outras 
ações necessárias para conter a disseminação do 
vírus. 

https://www.braganca.sp.gov.br/coronavirus/noticias-e-informacoes/plano-sao-paulo-atividades-coletivas-esportivas-estao-suspensas-no-municipio
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A ATLETA FOI DESCOBERTA NOS PROJETOS SOCIAIS DA 
PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA.

A atleta bragantina Raiane Vasconcelos conquistou a medalha de bronze 
no Campeonato Sul-Americano Adulto de Atletismo, realizado entre 29/5 
e 31/5 no Equador. Raiane treina atualmente no Esporte Clube Pinheiros, 
mas foi nos projetos sociais da Prefeitura de Bragança Paulista que ela foi 
descoberta.

No início da carreira, Raiane pensou em parar de treinar, porque precisava 
trabalhar para ajudar no orçamento familiar. Uma grande ajuda, porém, 
serviu de incentivo para que ela não desistisse dos treinos. A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, concedeu uma vaga de 
estágio remunerado na SEMJEL para estudantes de Educação Física.

Com esse projeto de incentivo aos jovens estudantes e atletas do município, 
Raiane conseguiu voltar a treinar, o que, com certeza, foi um grande 
estímulo para seguir em busca dos seus sonhos. Hoje, podemos ver e 
comemorar suas conquistas representando o Brasil.

BRAGANTINA RAIANE VASCONCELOS É BRONZE 
NO SUL-AMERICANO DE ATLETISMO
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Com esse projeto de incentivo aos jovens 
estudantes Prefeitura entrega revitalização 
do CAPS AD e assina Ordem de Serviço para 
reforma do Centro de Reabilitação Municipal 
Nesta sexta-feira (04/06), a Prefeitura entregou 
a reforma do Centro de Atenção Piscossocial 
(CAPS AD) “Dr. Francisco de Assis Leme”, 
localizado na Rua Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, no Matadouro. Essa é a 30ª entrega de 
uma unidade de saúde no município desde 2017.

No local foram realizados no local os seguintes 
serviços: Pintura interna e externa, colocação 

PREFEITURA ENTREGA REVITALIZAÇÃO DO CAPS AD 
E ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DO 

CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL

de telas e gradris, manutenção do telhado, 
troca parcial de pisos, substituição de portas, 
manutenção elétrica e hidráulica, adequação 
de ambientes, acessibilidade, com colocação de 
piso tátil e informações em braile e construção 
de prédio para a Farmácia.

Também nesta tarde, a Prefeitura deu a 
Ordem de Serviço para a reforma de mais um 
equipamento e saúde do município, o Centro de 
Reabilitação Municipal, localizado no Matadouro. 
No local serão investidos mais de R$ 323 mil.
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A Prefeitura Municipal informa que a Lei Comple-
mentar nº 754/2013, regulamentada pelo Decre-
to nº 2.929/2019 estabelece normas gerais e cri-
térios básicos para a promoção da acessibilidade 
das pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida.

Pela lei, os contribuintes que comprovarem a re-
alização de reformas em imóveis de uso público 
e coletivo, visando possibilitar a acessibilidade às 
pessoas com deficiência, em conformidade com 
a legislação aplicável, terão isenção das taxas e 
emolumentos devidos em razão do protocolo e 
aprovação dos projetos de adaptação e de 50% 
da taxa de licença de localização e/ou funcio-
namento, nos dois anos seguintes, contados do 
ano da aprovação da concessão do benefício por 
parte da Prefeitura.

A concessão da isenção das taxas e emolumen-
tos devidos fica condicionada apenas à liberação 

LEI MUNICIPAL GARANTE ACESSIBILIDADE 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU COM 

MOBILIDADE REDUZIDA
expressa da Divisão de Projetos e Posturas da 
Secretaria Municipal de Obras. Já para obter a 
isenção de 50% da taxa de licença de localiza-
ção e/ou funcionamento, o beneficiário deve 
estar em dia com suas obrigações tributárias e 
protocolar requerimento na Prefeitura, instruído 
com documentos necessários à comprovação do 
cumprimento das exigências legais, conforme 
definido em ato do Poder Executivo, que será 
analisado pelas áreas competentes.

Os requerimentos devem ser apresentados até o 
dia 30 de novembro de cada exercício, para ob-
tenção do desconto a partir do exercício seguin-
te. No protocolo do requerimento na Prefeitura 
devem constar os seguintes documentos: cópia 
do alvará/autorização de reforma expedido pelo 
órgão competente; anotação de Responsabili-
dade Técnica ou Registro de Responsabilidade 
Técnico; alvará de funcionamento válido; cópia 
da carta de habite-se.

SAIBA MAIS:

LEGISLAÇÃO CONCEDE ISENÇÃO PARA CONTRI-
BUINTES QUE PROMOVEREM ACESSIBILIDADE 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/lei-municipal-garante-acessibilidade-das-pessoas-com-deficiencia-ou-com-mobilidade-reduzida
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Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), 
está realizando o projeto CRAS Volante, que envolve uma 
equipe do Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS), com a finalidade de prestar serviços de 
Proteção Social Básica aos moradores da Zona Rural ou 
locais mais isolados de difícil acesso.

Na terça-feira, 01/06, a ação foi realizada no 
bairro do Biricá do Campinho, onde foram feitos 23 
atendimentos, distribuídos 25 auxílios-alimentação 
(cestas básicas) e 11 atendimentos de Cadastro Único.

Nos dias 02 e 03 de junho, no bairro do Biriçá do Valado, 

CRAS VOLANTE ATENDE FAMÍLIAS DO 
BIRIÇÁ DO CAMPINHO E BIRIÇÁ DO VALADO

DIRETORIA E JOGADORES DO RED BULL 
BRAGANTINO DOAM MIL CESTAS BÁSICAS À 

“CAMPANHA CESTOU”

foram realizados 65 atendimentos, distribuídos 66 
auxílios-alimentação e 31 atendimentos de Cadastro 
Único.

Na ação, a equipe realiza a busca ativa das famílias 
que vivem nesses locais, buscando desenvolver o 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias 
(PAIF) e demais serviços, que poderão ser adaptados 
às condições locais específicas, desde que respeitem 
seus objetivos.

SAIBA MAIS:

Nesta quinta-feira (03/06), a Prefeitura de 
Bragança Paulista recebeu a doação de mil 
cestas básicas da diretoria e jogadores do Red 
Bull Bragantino. O gesto fortalece a “Campanha 
Cestou”, que visa a arrecadação de alimentos 
para ajudar as famílias bragantinas em situação 
de vulnerabilidade social. As cestas foram 
entregues no Ginásio Municipal de Esportes Dr. 
Lourenço Quilici (Lourenção).

O Fundo Social recebe as doações e coordena 
o repasse das cestas básicas, de acordo com o 
cadastramento que é realizado com os critérios 
estabelecidos pelo apoio social. As doações estão 
sendo feitas por comerciantes, empresários e 
comunidade que estão engajadas nas campanhas 
sociais.

A Prefeitura agradece ao gesto e irá distribuir 

as cestas conforme a logística de entrega que se 
baseia nos cadastros das famílias. Todas doações 
de empresários, comerciantes e comunidade são 
bem-vindas, para que se possa atender cada vez 
melhor as famílias mais necessitadas, minimizando 
esta crise social gerada pela pandemia do Covid-19

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/cras-volante-atende-familias-do-birica-do-campinho-e-birica-do-valado
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SERÃO OFERECIDOS CURSOS NAS ÁREAS DE 
TECNOLOGIA, ADMINISTRAÇÃO E LÍNGUAS.

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
do Fundo Social de Solidariedade do Municí-
pio, firmou parceria com a escola Microcamp 
Tecnologia (Unidade Bragança Paulista) e está 
disponibilizando vários cursos de capacitação 
profissional on-line e gratuitos à população, nas 
áreas de tecnologia, administração e idiomas. A 
inscrição é aberta para todas as pessoas a partir 
de 14 anos de idade.

Entre os cursos disponíveis, seis são na área de 
tecnologia, sendo eles: 
• ANTIVÍRUS E COMO SE PROTEGER NA INTERNET  
   (6 horas); 
• CRIAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS (6 horas); 
• DIGITAL INFLUENCER (6 horas); 
• EXCEL PARA O MERCADO DE TRABALHO 
   (6 horas); 
• INFORMÁTICA RÁPIDA (12 horas); e 
• INTRODUÇÃO À MODELAGEM 3D (6 horas). 

   Além disso, outros cursos oferecidos serão 
• INGLÊS RÁPIDO (15 horas) e 
• RECURSOS HUMANOS (6 horas).

FUNDO SOCIAL FIRMA PARCERIA COM ESCOLA 
TÉCNICA E ABRE VAGAS PARA CURSOS GRATUITOS

Para realizar a inscrição, o interessado deve en-
trar em contato pelo WhatsApp (11) 93271-3226, 
informar o nome e idade e agendar a presença 
na unidade da Microcamp e realizar a matrícula 
para retirada do voucher de acesso as aulas 
gratuitas on-line. Também é possível realizar o 
cadastro pelo link https://forms.gle/hbNDH-
qopHH2gZVR66. São 100 vagas ofertadas para 
cada curso.

SAIBA MAIS:

PREFEITURA 
RENOVA CONVÊNIO 

COM SEBRAE POR 
MAIS 5 ANOS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvi-
mento Econômico e Inovação (SMGDEI), realizou 
na última segunda-feira (31/05), a reunião para 
assinatura do Termo de Convênio com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas (SEBRAE).

A formalização do documento é importante para 
manter a parceria entre a entidade e a Prefeitura, 
acompanhada dos parceiros do comércio local, 

em um trabalho conjunto voltado à qualificação 
da mão de obra, principalmente neste momento 
socioeconômico delicado causado pela pandemia 
de Coronavírus (Covid-19).

A assinatura do Termo de Convênio estende a par-
ceria entre município e o SEBRAE por mais 5 anos.

SAIBA MAIS:

https://forms.gle/hbNDHqopHH2gZVR66
https://forms.gle/hbNDHqopHH2gZVR66
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/fundo-social-firma-parceria-com-escola-tecnica-e-abre-vagas-para-cursos-gratuitos
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-renova-convenio-com-sebrae-por-mais-5-anos
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Na terça-feira, (01/06), a empresa Tera 
Incorporadora e Construtora realizou a 
doação de 40 cestas básicas, acrescidas 
de produtos de higiene, para a “Campanha 
Cestou”, ação promovida pela Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade do Município (FSSM), 
lançada em abril.

A campanha está mobilizando diversos 
setores do município, bem como a iniciativa 
privada. A ação tem o objetivo de incentivar 
a solidariedade da comunidade bragantina, 
por meio de arrecadação de cestas básicas, 

EMPRESA TERA 
INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA REALIZA 
DOAÇÃO PARA A 

“CAMPANHA CESTOU”
a fim de atender as necessidades das famílias 
em situação de vulnerabilidade, que estão 
sendo atingidas socioeconomicamente pela 
pandemia do Covid-19.

Aos interessados em colaborar com a 
campanha, as cestas estão sendo recebidas 
no Ginásio Municipal de Esportes Dr. Lourenço 
Quilici (Lourenção), de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. 

Para mais informações, basta entrar em 
contato com o Fundo Social pelo telefone 
(11) 4035-0010 ou no e-mail fundosocial@
braganca.sp.gov.br.

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do 
Fundo Social de Solidariedade do Município (FSSM), 
continua investindo na capacitação profissional da 
comunidade bragantina. Nesta semana, a diretoria 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(SENAC) realizou vistoria no Centro Cultural Geraldo 
Pereira, no Bairro do Matadouro, onde estão sendo 
administrados cursos presenciais fornecidos pelo 
Fundo Social.

O Centro Cultural Geraldo Pereira está recebendo 
os alunos dos cursos de jardineiro profissional, em 

SENAC REALIZA VISTORIA NO CENTRO 
CULTURAL GERALDO PEREIRA

duas turmas (manhã e tarde), e os cursos Reiki e 
Aromatizante, uma turma (noite). Antes do início 
dos cursos profissionalizantes, os alunos participam 
de outro curso, de “Gestão e Empreendedorismo”, 
com a professora Helena Eloi Celia Apezzato. Na 
próxima semana, terão início os cursos de jardineiro 
profissional e de Reiki e Aromatizante.

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/senac-realiza-vistoria-no-centro-cultural-geraldo-pereira
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Com o objetivo de preparar pessoas para 
situações de combate a incêndios a Pre-
feitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
em parceria com a Secretaria Municipal de 
Segurança e Defesa Civil, com apoio do Cor-
po de Bombeiros e com o grupo Amigos da 
Serrinha, realizou no dia 29/05 o primeiro 
curso de “Brigadistas da Serrinha” para a 
comunidade do bairro rural da Serrinha e ci-
dadãos interessados em colaborar em situ-

MEIO AMBIENTE REALIZOU CURSO DE 
BRIGADISTA PARA MORADORES DA SERRINHA

ações futuras. O curso foi gratuito e ocorreu 
no Galpão Busca Vida.

Participaram ao todo mais de 35 pessoas, 
sendo 30 inscritos da comunidade

Os participantes agora farão parte de um 
grupo de mensagens para comunicação e 
acionamento em caso de emergência. 

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/meio-ambiente-realizou-curso-de-brigadista-para-moradores-da-serrinha
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por Meio da 
Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a 
Secretaria de Educação, representada pelo Centro 
de Educação Ambiental Sala Verde Pindorama, realiza 
comemoração alusiva à SEMANA DO MEIO AMBIENTE 
com programação elaborada para todo o mês de 
junho (01/06 a 02/07).

Este ano, o calendário do JUNHO VERDEAZUL terá como 
tema “ENCONTROS E CAMINHOS PARA PRESERVAR. 
VAMOS CONVERSAR?” e visa protagonizar, articular 
e promover diálogos de Educação Ambiental no 
formato à distância. Encontros temáticos foram 

NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, PREFEITURA 
REALIZARÁ UMA SÉRIE DE ENCONTROS VIRTUAIS

programados para atender jovens e adultos, 
objetivando reflexão sobre os impactos ambientais 
causados pelos seres humanos e adoção de ações 
positivas em relação à preservação do meio 
ambiente. Um tema diferente para cada encontro, 
mediado por convidados e a participação do público 
será fundamental para fomentar as reflexões.
Confira a programação, inscreva-se e participe:

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/programacao-do-junho-verdeazul-comeca-nesta-terca-feira
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GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL 

COMEMORA 67 ANOS 
DE ATIVIDADE EM 

BRAGANÇA PAULISTA

Nesta quinta-feira (03/06), a Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Bragança Paulista comemorou 67 anos de 
atividade no município. A corporação foi criada em 
3 de junho de 1954, através da Lei Municipal nº 181. 

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria de Segurança e Defesa Civil, parabeniza 
os profissionais da segurança pública que atuam 
diariamente na proteção dos direitos humanos e fun-
damentais do exercício da cidadania, das liberdades 
públicas, da preservação da vida e do patrulhamento 
preventivo.

A GCM trabalha com equipes de patrulhamento mo-
torizado de forma setorizada com equipes de apoio 
do Grupo de Operações com Cães (GOC), Grupamento 
Montado de Cavalaria (GAM), equipe de Ronda Osten-
siva com Motocicleta (ROM), Guarda Ambiental, Guar-
diã Maria da Penha, Defesa Civil e Monitoramento.

Preocupados com a segurança da população neste 
momento da pandemia do novo Coronavírus, os 
agentes da Guarda Civil Municipal não têm medido 
esforços para monitorar e evitar aglomerações, 
aconselhar sobre o uso obrigatório de máscaras, 

apoiou nas barreiras sanitárias, uso de drones para o 
monitoramento de aglomerações em chácaras, entre 
outras ações. Além disso, foi criado o aplicativo “153 
cidadão” destinado às mulheres vítimas de violência 
que se encontram em vulnerabilidade nesse período 
de isolamento social.

SAIBA MAIS:

POR TANTAS CONQUISTAS E IMPORTANTES 
CONTRIBUIÇÕES PARA O MUNICÍPIO, A PRE-
FEITURA PARABENIZA ESSES PROFISSIONAIS 
QUE NÃO MEDEM ESFORÇOS AO DEDICAREM 
SUAS VIDAS AO BEM E SEGURANÇA COMU-
NITÁRIA.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/guarda-civil-municipal-comemora-67-anos-de-atividade-em-braganca-paulista
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