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OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA AVENIDA 
ATÍLIO MENIN AVANÇAM

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, já foram 
realizados cerca de 40% dos trabalhos no local

Os trabalhos de infraestrutura urbana na Avenida 
Atílio Menin avançam. A via, que é um dos principais 
acessos a bairros como Jardim Águas Claras, 
Conjunto Habitacional Henedina Cortez, Menin, 
Residencial Vem Viver, entre outros, está com 
cerca de 40% das obras concluídas e em breve será 
duplicada. 

A avenida foi aberta há anos para duplicação 
e pavimentação, no entanto, sem receber 
infraestrutura, o local começou a apresentar 
erosões. A Prefeitura está investindo para que a via 
receba toda a infraestrutura adequada. 

Até o momento, foram realizados os serviços de 
drenagem de águas pluviais – cerca de 1km de 
tubulação nova; realizadas todas as travessias das 
futuras bocas de lobo; e os poços de visitas (PV’s) 
também já estão executados. A Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) 
já remanejou a rede de esgoto nesse trecho. Os 
trabalhos estão concentrados na terraplanagem, 
formando o subleito para que a pavimentação 
seja executada. Com os trabalhos já realizados, 
desapareceram as erosões que existiam no local. 

A obra ainda contempla a implantação de guias e 
sarjetas, calçadas e a pavimentação asfáltica da via. 
A empresa responsável pela execução das atividades 
no local é a  A3 Terraplanagem e Engenharia, sendo 
que a empresa Consenge Consultoria e Projetos de 
Engenharia Ltda. faz o gerenciamento. 

A obra está sendo executada com recursos oriundos 
do Fundo de Saneamento Básico e Tesouro Municipal. 

As obras trarão mais fluidez e segurança viária à 
avenida, beneficiando toda a população da região. 
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A preocupação com o Meio Ambiente e com a 
arborização do município tem sido uma constante e 
a Prefeitura de Bragança Paulista realiza uma nova 
ação, desta vez na Praça da Poesia, com o plantio 
de 19 árvores e 31 palmeiras que farão parte do 
paisagismo do espaço.

A empresa vencedora da licitação modalidade 
Convite (nº 010/2021), a Viveiro Novaes Plantas 
e Jardins Comercial Ltda.– EPP, está plantando 
diferentes espécies, entre elas 4 árvores pau-ferro, 8 
árvores eritrina falcata, 4 ipês roxos, 3 ipês brancos e 
31 palmeiras rabo-de-raposa. A praça está recebendo 
ainda na composição do paisagismo plantas como 
agapantus, moréia, jasmim-do-cabo, tumbérgia-
erecta, viburno e congeia.

Bragança Paulista já recebeu, desde 2017, 21.339 

árvores, somando-se as plantadas pela Prefeitura 
e as parcerias. O forte trabalho de arborização 
da Prefeitura beneficia não apenas a população 
bragantina, que ganha mais qualidade de vida, mas 
também os animais, pois as árvores são habitat de 
inúmeras espécies. Há um cronograma planejado de 
plantio constante, aumentando consideravelmente o 
total de árvores no município.

Além do paisagismo e plantio de árvores, a Praça da 
Poesia está recebendo um conjunto de obras, entre 
elas, um Terminal Urbano, uma livraria, revistaria e 
banca de jornal, uma lanchonete, além da Rua Pedro 
Splendore (já aberta para tráfego desde junho). Os 
recursos deste complexo de obras são oriundos do 
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos (DADETUR).

PRAÇA DA POESIA ESTÁ RECEBENDO PLANTIO 
DE 50 ÁRVORES E PAISAGISMO
Desde 2017 foram plantadas mais de 

21.300 árvores no município
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social 
(SEMADS), entregou, no mês de outubro, 21.930 
litros de leite pelo Programa Vivaleite – Estado e 
Município.

São atendidas mensalmente  731 crianças  de 6 
meses a 5 anos e 11 meses. Do total entregue, 
metade é pelo Governo do Estado e a outra 
metade pela Prefeitura de Bragança Paulista 
(10.965 litros cada).

No município, a entrega ocorre nas unidades de 
saúde, três vezes por semana, contemplando 
semanalmente as famílias com a distribuição 
de 7 litros de leite. Para receber esse benefício a 
família deve ser cadastrada no Cadastro Único e a 

PROGRAMA VIVALEITE DISTRIBUI 
21.930 LITROS DE LEITE EM OUTUBRO

seleção é feita pelo Governo do Estado, de acordo 
com critérios do Programa Estadual.

De acordo com informações da Secretaria de 
Desenvolvimento Social de São Paulo, o Programa 
Vivaleite foi criado pelo Governo do Estado de 
São Paulo em 1999, e é o maior programa de 
distribuição gratuita de leite pasteurizado do 
Brasil. Presente nos 645 municípios do Estado, o 
Programa é responsável pela distribuição de mais 
de 70 milhões de litros de leite, enriquecidos com 
Ferro e Vitaminas A e D, o qual beneficia mais de 
370 mil pessoas em estado de vulnerabilidade, 
priorizando as famílias com renda mensal de até 
1/4 do salário-mínimo per capita.

 

São atendidas mensalmente 731 crianças
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Na tarde de quinta-feira (04/11), a Secretaria 
Municipal de Educação promoveu reunião técnica e 
de capacitação em serviço com os gestores das 72 
unidades escolares da Rede Municipal.

O encontro teve como objetivos principais a 
discussão do calendário escolar para o ano de 
2022, bem como atividades e ações pedagógico-
administrativas para o final deste ano letivo de 2021.

Na oportunidade também foram retomadas as 
regras e procedimentos necessários para o rigoroso 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROMOVE 
REUNIÃO TÉCNICA COM GESTORES DA 

REDE MUNICIPAL

controle e monitoramento do fluxo de pessoas no 
interior das escolas e normas legais quanto à saída 
de crianças dos prédios escolares.

Ao término do encontro, ficam os gestores 
responsáveis em atuar como agentes 
multiplicadores das informações e orientações que 
lhes foram dadas, reforçando quanto às normas e 
regras de segurança, em especial nos momentos de 
alto fluxo, como entrada e saída de alunos.
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A garoa que caiu no último domingo (31/10) não 
impediu que mais de 400 pessoas participassem 
do Passeio Ciclístico da Primavera 2021 e do 4º 
“Bicicletando”, edição especial Outubro Rosa, or-
ganizados pela Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria Municipal da Juventude, 
Esportes e Lazer (SEMJEL) e apoio de demais 
secretarias.

A melhora da situação da pandemia de Covid-19 
permitiu que crianças, jovens e adultos se reu-
nissem no Lago do Taboão, seguindo todos os 
protocolos sanitários, para realizar a atividade 
física e de lazer, percorrendo as ruas da cidade 
em um trajeto de 10 km, com largada e chegada 
no Lago do Taboão e parada de hidratação no bol-
são do Lavapés. Houve apoio da Sabesp, com dois 
caminhões tanque de água.  

O 4º “Bicicletando”, edição especial Outubro 
Rosa, finalizou as ações de conscientização 
sobre o câncer de mama. O percurso foi de 26 
km, com largada e chegada no Lago do Taboão e 
parada para descanso no bairro do Guaripocaba. 

MESMO COM CHUVAS, PASSEIO CICLÍSTICO 
DA PRIMAVERA E 4º “BICICLETANDO” 

REUNIRAM MAIS DE 400 PESSOAS

Os ciclistas participaram de uma conversa inicial 
sobre o percurso, seguido de alongamento com a 
professora Patrícia Cobbo.

SAIBA MAIS: 

  

Saída e chegada ocorreram no Lago do Taboão e 
houve distribuição de prêmios

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/passeio-ciclistico-da-primavera-e-4-bicicletando-reuniram-mais-de-400-pessoas
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Na última terça-feira, 2 de novembro, Dia de Finados, 
mais de 20 mil pessoas passaram pelo Cemitério da 
Saudade, segundo estimativas da Secretaria Munici-
pal de Serviços. Familiares e amigos estiveram no ce-
mitério e prestaram homenagens aos entes queridos 
que já partiram.

Devido à pandemia do coronavírus, o município 
trabalhou com algumas orientações e medidas de 
segurança como o uso obrigatório de máscara de 
proteção. Além de disponibilizar álcool em gel e tan-
ques com rede de água para a higienização das mãos.

A retomada das visitas foi realizada de forma tran-
quila e recebeu o apoio da Secretaria Municipal de 
Serviços, Secretaria Municipal de Segurança e Defesa 
Civil e Polícia Militar.

Celebração Religiosa

No período da manhã, foi celebrada a Santa Missa no 
pátio do Velório Municipal, presidida pelo Bispo Dioce-
sano Dom Sérgio Aparecido Colombo. A celebração 
teve a participação do coral da Paróquia de Santa 
Terezinha.

MAIS DE 20 MIL PESSOAS PASSARAM PELO 
CEMITÉRIO DA SAUDADE NO DIA DE FINADOS
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Na noite de quinta-feira (04/11), aconteceu 
a final da Copa Intersem de Futebol Society 
2021. Os times SERVIÇOS A e SERVIÇOS B se 
enfrentaram na finalíssima da competição e 
SEMJEL e OBRAS/MEIO AMBIENTE decidiram o 
terceiro e quarto lugar.
Na grande final, as duas equipes da Secretaria 
Municipal de Serviços fizeram uma partida 
emocionante, com a presença de um bom público 
no Ciles Florisvaldo Grasson, no Lavapés. Apesar 
do equilíbrio dentro de campo, o time SERVIÇOS 
A foi mais eficiente e se sagrou campeão após 
vencer o SERVIÇOS B por 2x1.
Na disputa de terceiro e quarto lugar, a equipe 

SERVIÇOS A É O GRANDE CAMPEÃO DA 
COPA INTERSEM 2021

da SEMJEL venceu OBRAS/MEIO AMBIENTE nos 
pênaltis por 3x2, após empate em 3x3 no tempo 
regulamentar. Sendo assim, a SEMJEL garantiu o 
terceiro lugar na competição.
Lembrando que esta foi a primeira vez que a 
Copa Intersem foi disputada em campo society, 
após a Prefeitura implantar grama sintética em 
diversos Ciles de Bragança Paulista.
A  Copa  Intersem  2021, foi uma realização da 
Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Juventude, Esportes 
e Lazer (SEMJEL), em parceria com a Liga 
Bragantina de Futebol.

Equipe Serviços A

Equipe Serviços B

Equipe  Obras - Meio Ambiente

Equipe  SEMJEL 

Copa Intersem 2021
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Para estimular os homens a cuidarem da própria 
saúde de forma integral, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, promoverá diversas atividades em alusão 
à campanha “Novembro Azul”. A mobilização em 
prol da saúde masculina ocorre para redução da 
morbidade e da mortalidade dessa população a 
partir do enfrentamento dos fatores de risco 
e com facilitação do acesso aos serviços pelo 
Sistema Único de Saúde – SUS.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), o câncer de próstata é o tumor mais 

frequente no homem, excluindo-se o câncer de 
pele não melanoma. São esperados 65.840 novos 
casos para 2021, porém muitos podem nem ter 
sido diagnosticados. A doença pode demorar 
a se manifestar, exigindo exames preventivos 
constantes para não ser descoberta em estágio 
avançado e potencialmente fatal. Se descoberta 
precocemente, a doença tem 90% de chances 
de cura.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: 

SECRETARIA DE SAÚDE PROMOVE DIVERSAS 
ATIVIDADES EM ALUSÃO À CAMPANHA 

“NOVEMBRO AZUL”

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/secretaria-de-saude-promove-diversas-atividades-em-alusao-a-campanha-novembroazul 
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