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TRABALHO DE TROCA E EXTENSÃO DA REDE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA É CONSTANTE E ACONTECE EM TODA 

A CIDADE
Moradores e usuários da Estrada Municipal Antônio 
Moreno, no Campo Novo, agora contam com uma via 
bem iluminada e segura. A Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria de Serviços, inaugu-
rou nesta sexta-feira (05/08), a iluminação pública 
em LED na estrada. 

O trabalho contou com serviços executados pela 
Energisa. Foram colocados 44 postes, cabos e 124 
luminárias em LED, com investimento total de R$ 
269.361,06.

O bairro Campo Novo agora conta com estradas pa-
vimentadas e com iluminação pública moderna e efi-

ESTRADA ANTÔNIO MORENO FICA MAIS ILUMINADA 
COM INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED

ciente. A Estrada Municipal Antônio Moreno recebeu 
23.850 m2 de recapeamento pelo Programa Estrada 
Legal e agora recebe as lâmpadas em LED. A Estrada 
Vereador Álvaro Alessandri, no mesmo bairro, tam-
bém foi recapeada pelo Estrada Legal.

As lâmpadas de LED são mais eficientes e proporcio-
nam maior iluminação, colaborando com um ambien-
te mais seguro. 

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/estrada-antonio-moreno-fica-mais-iluminada-com-instalacao-de-lampadas-de-led
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CONCESSÃO DO MERCADO MUNICIPAL 
“AMILCAR DONATO BARLETTA” PERMITIRÁ 

GESTÃO MAIS EFICIENTE

A Prefeitura publicou na edição nº 1.358 da Im-
prensa Oficial do município (dia 29/07) “Ato de 
Justificativa da Concessão de Serviço Público”, 
para o Mercado Municipal da Zona Norte “Amil-
car Donato Barletta”. A concessão por Outorga 
Onerosa será realizada com abertura de edital de 
licitação, nos termos da Lei Federal nº 8.987/95 
e Decreto Municipal nº 3.965 de 25 de julho de 
2022, pelo prazo de 20 anos, prorrogáveis na 
forma da lei.

Com o resultado da licitação, o Mercado Municipal 
“Amilcar Donato Barletta” passará a ser geren-
ciado por Outorga Onerosa de Concessão, o que 

permitirá uma administração prática, eficaz, 
viável e eficiente. A concessão será em caráter 
de exclusividade, para exploração econômica e 
comercial, conservação, manutenção, operação 
e gestão do espaço.

A abertura da licitação ocorre após a obra con-
cluída e entregue, já que a legislação não permite 
que haja concessão antes do fim da obra.

SAIBA MAIS: 

OBJETIVO É FOMENTAR COMÉRCIO, AGRICULTURA, A 
CULTURA E GERAÇÃO DE EMPREGOS.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/concessao-do-mercado-municipal-amilcar-donato-barletta-permitira-gestao-mais-eficiente
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CASTRAMÓVEL: 258 ANIMAIS 
FORAM ATENDIDOS NO ÚLTIMO 

FINAL DE SEMANA

O Castramóvel atendeu nos últimos dias 30 e 31 
de julho, cães e gatos na Escola Municipal Maria 
Erci Ramos Valle, no bairro Henedina Cortez. No 
total, 258 animais foram atendidos com castra-
ção e microchipagem gratuita.

O Castramóvel é um ônibus equipado com um 
centro cirúrgico, que realiza os procedimentos 
de esterilização de forma itinerante e gratuita 
pela cidade. A esterilização animal é uma das 
principais iniciativas em prática no município, 
pois ela não serve apenas para controle de 
natalidade. Com a castração, animais como os 
felinos ficam mais caseiros, dessa maneira, a 
chance de serem atropelados, envenenados ou 

passarem por maus tratos na rua diminui signi-
ficativamente.

Além disso, é realizada a microchipagem, que é 
a identificação do animal, ficando o cadastro no 
banco de dados. O uso do microchip é obrigatório 
para emissão de documentação de viagem para 
quase todos os países europeus. A microchipa-
gem ajuda também a encontrar o tutor em casos 
de animais perdidos.

SAIBA MAIS: 

A PRÓXIMA CASTRAÇÃO ACONTECE NOS DIAS 20 E 
21 DE AGOSTO NO JARDIM VISTA ALEGRE

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/castramovel-258-animais-foram-atendidos-no-ultimo-final-de-semana 
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GOVERNO PARTICIPATIVO – NOVA 
PLATAFORMA PERMITE ENVOLVER OS 

CIDADÃOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO 
DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO

Pensando em construir um planejamento mais 
eficiente e assertivo, a Prefeitura de Bragança Pau-
lista, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, 
está desenvolvendo a plataforma “Governo Parti-
cipativo”. Através da iniciativa, a Prefeitura busca 
uma participação da população, para que o cidadão 
bragantino seja o protagonista no desenvolvimento 
do município.
A ferramenta permite envolver os cidadãos no pro-
cesso de elaboração para a construção dos progra-

mas e ações do município. O cidadão pode sugerir, 
por exemplo, a colocação de lâmpadas de LED em 
sua rua, a implantação de uma área de lazer ou equi-
pamento de saúde para o seu bairro, ou seja, propor 
qualquer melhoria para o seu bairro.

SAIBA MAIS: 

PARTICIPE E DÊ SUGESTÕES!

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/governo-participativo-nova-plataforma-permite-envolver-os-cidadaos-no-processo-de-elaboracao-das-acoes-do-municipio
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PRÓ-INDÚSTRIA E PRÓ-EMPREGO: 
PREFEITURA RECEBE 52 PROPOSTAS 

PARA DOAÇÃO DE TERRENOS

Os sete Chamamentos Públicos de 
Procedimento de Manifestação de Interesse 
(PMI) para classificação de projetos 
de empresas industriais que almejam 
recebimento de doação de bem imóvel 
receberam no total 52 manifestações de 
interesse.

O próximo passo agora é a análise de toda a 
documentação apresentada pelas empresas 
interessadas em se instalarem em Bragança 
Paulista ou em ampliarem suas atividades, 
caso já estejam na cidade.

Os sete chamamentos fazem parte do 
trabalho voltado ao desenvolvimento 
econômico que tem sido constante na 
Administração Municipal. Os terrenos 
disponibilizados para doação nesta 2ª fase 

SÃO SETE NOVOS TERRENOS A SEREM DOADOS.

são no âmbito do Programa de Incentivo ao 
Desenvolvimento Econômico (Pró-Indústria 
e Pró-Emprego).

Assim que os terrenos forem doados, as 
empresas devem iniciar as atividades de 
implantação em até 12 meses, empregando, 
no mínimo, 80% de pessoas residentes 
no município, ou seja, haverá geração de 
empregos para os bragantinos. As empresas 
interessadas puderam participar de quantos 
chamamentos quisessem, mas em caso 
de aprovação em mais de um deles, deverá 
escolher apenas um.

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/pro-industria-e-pro-emprego-prefeitura-recebe-52-propostas-para-doacao-de-terrenos
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Hoje em dia, contar com o smartphone para toda e 
qualquer situação se tornou fundamental. Tudo que 
uma sociedade necessita pode estar a um toque da 
tela do celular. Pensando nisso, as forças de seguran-
ça do Estado de São Paulo, que atuam no município, 
têm buscado se modernizar para melhor atender os 
cidadãos. 

Serviços do Corpo de Bombeiros do Estado de São 
Paulo, da Polícia Militar (PM) e até da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Bragança Paulista, já podem ser 

APLICATIVOS AUXILIAM 
CORPO DE BOMBEIROS, PM 

E GCM NO ATENDIMENTO DE 
OCORRÊNCIAS

OS APLICATIVOS SÃO MODELOS COMPLEMENTARES DE 
ACIONAMENTO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA, QUE TÊM 
COMO OBJETIVO REALIZAR O ATENDIMENTO COM MAIS 

EFICIÊNCIA E AGILIDADE.
acessados por meio de aplicativos de celular, que 
têm auxiliado principalmente no atendimento de 
ocorrências. Os aplicativos são modelos complemen-
tares de acionamento das forças de segurança, que 
têm como objetivo realizar o atendimento com mais 
eficiência e agilidade.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/aplicativos-auxiliam-corpo-de-bombeiros-pm-e-gcm-no-atendimento-de-ocorrencias 
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FEIRA DAS NAÇÕES 
ACONTECE NO PRÓXIMO FINAL DE SEMANA 

EM BRAGANÇA PAULISTA

No próximo final de semana (12 e 13/08), 
a Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio do Fundo Social de Solidariedade, 
realizará a Feira das Nações 2022 – “O 
mundo se encontra aqui!”. Neste ano, 
o evento será realizado no Parque de 
Exposições Dr. Fernando Costa (Pos-
to de Monta), das 19h30 às 22h no dia 
12/08 e das 11h às 22h no dia 13/08.  
 
Durante o evento haverá barracas e co-
midas típicas de vários países, com car-
dápios específicos das seguintes entida-
des: Fundo Social/ Brasil; Sama/ Arábia 

Saudita; Formiguinha/África do Sul; Vila 
São Vicente de Paulo (Vila Bianchi)/Mé-
xico; Asilo Lar São Vicente(Jd. Público)/
Itália; ABCC/Argentina; Casulo/Espanha; 
Lar da Benção/Suíça; Catedral/Japão, 
Santa Rita/ EUA, Associação São Lucas/ 
Alemanha, Projeto Equilíbrio/ Israel, Co-
ordenadoria das Políticas Públicas para 
Mulheres/China; AMADAS/ Holanda, Igre-
ja Catedral/Japão e ONG Rendar/ França.

SAIBA MAIS: 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

https://braganca.sp.gov.br/noticias/feira-das-nacoes-acontece-no-proximo-final-de-semana-em-braganca-paulista
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ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
VISITAM O “ESPAÇO ENERGIA”

Com objetivo de promover a reflexão sobre os 
princípios do funcionamento dos ecossistemas, da 
geração de energia e as formas mais sustentáveis 
de uso da terra e dos demais recursos naturais, 
a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, em parceria 
com a empresa Energisa/Datte, promove 
durante o segundo semestre deste ano, a visita 
de aproximadamente 8 mil alunos do ensino 
fundamental da Rede Municipal de Ensino ao “Espaço 
Energia”, localizado na Fazenda Serrinha.

O Projeto “Espaço Energia” é um centro de referência 
para questões ligadas à história da energia, ciência, 

tecnologia e sustentabilidade.

Durante a visita, os alunos são monitorados e 
orientados sobre o uso eficiente e seguro da energia 
elétrica por meio de experimentos interativos. Com 
uma estrutura formada por 5 containers reutilizados, 
o espaço promove de forma imersiva e interativa 
diversas experiências científicas, bem como a 
exposição de maquetes educativas e de obras de 
arte.

SAIBA MAIS: 

O LOCAL É UM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA 
QUESTÕES LIGADAS À HISTÓRIA DA ENERGIA, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/alunos-da-rede-municipal-de-ensino-visitam-o-espaco-energia
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, realizou a fina-
lização de mais uma capacitação. Desta vez, foi a 
do Projeto Palavra Cantada.

Na noite da última sexta-feira (31/07), os profes-
sores da educação infantil participaram da conclu-
são da formação e já estão aptos a aplicarem em 
sala de aula todo o conhecimento adquirido.

A finalização do curso foi realizada por dois músi-
cos, denominados “Badulaques”, que divertiram a 
plateia com instrumentos, arranjos vocais e per-
cussão corporal.

EDUCAÇÃO REALIZA FINALIZAÇÃO 
DA CAPACITAÇÃO DO PROJETO 

PALAVRA CANTADA

Durante toda a capacitação, os formadores do 
projeto “Palavra Cantada” abordaram o tema mu-
sicalização para ser trabalhado de um jeito sensí-
vel, acolhedor e muito divertido, com crianças de 2 
a 5 anos da educação infantil.

O Projeto Palavra Cantada é um programa de ensi-
no de música para crianças, que tem por objetivo 
contribuir para a construção de um trabalho de 
educação musical nas unidades escolares. Os 
livros trabalham diversas áreas do conhecimento 
de forma cativante e divertida, que vão muito além 
da música.
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A Administração Municipal tem investido na 
inovação e na segurança de todo município. 
Para tanto, implantou recentemente um novo 
sistema de monitoramento nas escolas muni-
cipais do município.
As câmeras de monitoramento permitem que 
invasores de prédios públicos e possíveis cri-
minosos sejam rapidamente identificados e 
detidos. Os equipamentos das escolas munici-
pais são dotados de identificação facial, faci-
litando o trabalho das forças de segurança. As 
câmeras operam 24 horas, nos 7 dias da se-
mana e são acompanhadas simultaneamente 

pela Central de Controle Operacional (CCO), 
localizada na sede da Secretaria Municipal de 
Segurança e Defesa Civil.
O sistema de monitoramento é uma impor-
tante ferramenta na segurança do municí-
pio. Ao todo, foram instaladas 555 câmeras 
de monitoramento, 308 sensores, 75 leitores 
faciais, 74 centrais de alarme, 75 armaze-
namentos e 75 detectores de chamas nas 
75 escolas municipais e em 4 unidades da 
Secretaria Municipal de Educação, levando 
mais segurança ao patrimônio público, a fun-
cionários, professores e alunos.

MONITORAMENTO NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS GARANTEM MAIOR 

SEGURANÇA AOS ALUNOS

ESCOLAS MUNICIPAIS CONTAM COM MAIS DE 500 
CÂMERAS DE SEGURANÇA E SÃO VIGIADAS 24 HORAS 

POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA.
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O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) 
realizou a seleção de nove pessoas em situação de 
rua para voltar ao mercado de trabalho. A iniciativa 
da Prefeitura de Bragança Paulista foi realizada pela 
Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico 
e Inovação, em parceria com as Secretarias de Ação e 
Desenvolvimento Social (SEMADS) e de Saúde.

A equipe do PAT esteve presente no projeto 
“Acolhendo com Carinho”, no Ginásio Municipal de 
Esportes Agostinho Ercolini, no Jardim Recreio, 
oferecendo essas vagas. Durante o processo, nove 
pessoas se interessaram em retornar ao mercado 
de trabalho e abandonar as ruas. As vagas são da 
empresa Urban, contratada pela Prefeitura, via 
licitação, para realizar serviços de revitalização e 

reformas em praças, jardins e campos de futebol no 
Município.

Na manhã desta quarta-feira (03/08), foi realizada 
a integração desses funcionários com a equipe de 
Departamento Pessoal da Urban, onde os novos 
contratados participaram de uma palestra com 
a equipe do PAT e do Centro POP, órgão ligado à 
SEMADS, sobre a importância dessa oportunidade de 
trabalho e sobre cursos que serão disponibilizados à 
população de Bragança Paulista.

SAIBA MAIS: 

PAT AJUDA A REALOCAR MORADORES EM 
SITUAÇÃO DE RUA NO MERCADO DE TRABALHO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/pat-ajuda-a-realocar-moradores-em-situacao-de-rua-no-mercado-de-trabalho 
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A busca por uma vaga no mercado de trabalho 
ou uma recolocação profissional faz parte do 
dia a dia de muitos bragantinos. E o PAT (Posto 
de Atendimento ao Trabalhador) tem ajudado a 
população na conquista de um emprego. Entre 
janeiro e julho de 2022 foram contratadas 842 
pessoas por meio do PAT.

As empresas que procuraram o PAT para cadas-
trar as vagas contrataram, somente em julho, 
149 pessoas nos mais diversos cargos. A cada 

mês, há uma grande quantidade de vagas dispo-
nibilizadas.

Em janeiro foram contratadas, por intermédio 
do PAT, 117 pessoas; em fevereiro foram 100; em 
março foram 147 contratações; em abril, 60; em 
maio 125 pessoas conseguiram emprego pelo PAT 
e, em junho, 144.

SAIBA MAIS: 

PAT AJUDOU 842 PESSOAS A CONSEGUIREM 
EMPREGO DE JANEIRO A JULHO

SOMENTE EM JULHO FORAM 149 CONTRATAÇÕES 
INTERMEDIADAS PELO POSTO.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/pat-ajudou-842-pessoas-a-conseguirem-emprego-de-janeiro-a-julho
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BRAGANÇA 
PAULISTA RECEBERÁ 10 MIL NOVAS 

LÂMPADAS DE LED

Bragança Paulista ganha cada vez mais qua-
lidade na iluminação pública, com luminárias 
mais modernas e eficientes. A Prefeitura de 
Bragança Paulista continua o trabalho de 
substituição das lâmpadas de vapor de sódio 
pelas de LED e 10 mil unidades serão trocadas.

Na sexta-feira, dia 05/08, às 9h30, acontece-
rá o Pregão Presencial nº 152/2022, de regis-
tro de preços para a contratação de empresa 
especializada em serviço de substituição/
manutenção de luminárias de vapor de sódio 
por luminárias de LED, com fornecimento de 
materiais, mão de obra e equipamentos. Se-

rão 10 mil luminárias a serem trocadas em 
bairros urbanos e rurais.

As lâmpadas de LED são mais eficientes e 
proporcionam maior iluminação, colaboran-
do com um ambiente mais seguro. Bragança 
Paulista tem recebido novas luminárias em 
LED e o projeto de ampliação da rede de ilumi-
nação pública tem recebido essa tecnologia 
mais atual.

SAIBA MAIS: 

LUMINÁRIAS DE VAPOR DE SÓDIO SERÃO SUBSTITUÍDAS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/iluminacao-publica-braganca-paulista-recebera-10-mil-novas-lampadas-de-led 
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21ª EDIÇÃO DO FESTIVAL 
DE INVERNO DE BRAGANÇA 

PAULISTA ATRAI MAIS DE 50 MIL 
VISITANTES

O “Festival de Inverno” de Bragança Paulista encer-
rou sua vigésima primeira edição neste domingo 
(31/07), e já deixou a população com o sentimento 
de saudade. Com uma programação diversificada 
e plural, com mais de 100 atrações no decorrer do 
mês, atraiu a atenção de um público rotativo de 
mais de 50 mil pessoas.

As festividades da última semana de evento tive-
ram início na segunda-feira (25/07) com o “Sarau 
do Clube dos Compositores”, no Espaço Cultural 
Tião Bala, e contou com a presença de artistas au-
torais, como o Rapper XIS, Vitrola Sintética, entre 
outros

Na terça-feira (26/07) aconteceu o encerramento 
do curso “Laboratório de projetos culturais – ofici-
na de elaboração de projetos”.

A temporada de 2022 do “Canja com Canja” encer-
rou na quarta-feira (27/07), com muito rock and 
roll e country com o show da cantora Sarah Arruda 
e com a banda “Rock Etílico”, no Clube Literário e 
Recreativo.

SAIBA MAIS: 

COM RECORDE DE PÚBLICO, FESTIVAL ATINGIU CRIANÇAS, 
JOVENS E ADULTOS DE DIVERSAS LOCALIDADES

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/21-edicao-do-festival-de-inverno-de-braganca-paulista-atrai-mais-de-50-mil-visitantes
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