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Visando a melhora das vias urbanas, bem-estar e 
segurança dos moradores de Bragança Paulista, o 
programa de recapeamento asfáltico segue sendo 
intensificado em diversas ruas do município. No 
momento, estão sendo executados serviços da 
décima fase do programa, beneficiando ruas dos 
bairros Planejada I e Fraternidade.

As vias que estão recebendo o recapeamento 
asfáltico desta fase, são: Planejada I – Rua José 
Manoel Messias, Rua Hotência Escobar Nunes, Rua 
Estelita Mutti Atanásio, Rua Ondina Aguiar Leme; 
Fraternidade – Rua Projetada 23, Rua Felipe Morales, 
Rua Durvalina de Camargo Leme, Rua Amélia Rossi de 
Souza, Rua Fernando Machado de Campos, Rua Cassio 
Marcassa, Rua Rene Heber La Salvia, Rua João Batista 

PLANEJADA I E FRATERNIDADE RECEBEM O PROGRAMA DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS

NO PERÍODO DE 2017 A 2021, A 
PREFEITURA ATINGIU A MARCA DE 748 

RUAS RECAPEADAS NO MUNICÍPIO

Furquim Lambert, Rua Benedito Rita, Rua Roldão 
Lucas, Rua José Augusto Leme, Rua Sebastião Torres 
e Rua Jun Ichi Ichimaro.

Os serviços da fase 10 estão sendo realizados pela 
empresa GL Santos e representará mais de 27.000m² 
de novo pavimento na região.

SAIBA MAIS: 

A Prefeitura de Bragança Paulista tem intensificado 
as ações de combate a enchentes no município e tem 
dado continuidade a obras importantes de prevenção. 
Na Avenida Alberto Diniz está em andamento a 
construção de reservatório de detenção de cheias 
(piscinão) no Jardim Califórnia. 

Os serviços em execução contemplam a construção de 
bacia de retenção da Avenida Alberto Diniz (“Piscinão”), 
construção de ala para galeria, gabião colchão, gabião 
caixa na bacia e pavimentação completa. O reservatório 
terá como função principal evitar as enchentes ao 
longo do Ribeiro Lavapés. A empresa responsável pelos 
serviços é a Rual Construções e Comércio LTDA. 

O reservatório da Alberto Diniz é uma das mais 
importantes obras para essa região. Essa obra de 

"PISCINÃO CALIFÓRNIA": PREFEITURA INTENSIFICA 
AÇÕES DE COMBATE A ENCHENTES

infraestrutura dará tranquilidade a moradores, 
principalmente do Jardim Califórnia, que sofreram 
tanto com enchentes e desvalorização de seus 
imóveis. A limpeza do Ribeirão Lavapés ajudou para que 
não houvesse problema nas temporadas anteriores de 
chuva. Com esse piscinão, no momento de chuva mais 
forte, a água não vai chegar de uma vez no ribeirão.

Vale lembrar que a Prefeitura realizou na região do 
Ribeirão do Lavapés a ampliação da canalização 
do córrego, com implantação de 155 aduelas, além 
da execução de serviços como a implantação e 
manutenção de guias, sarjetas e bocas de lobo. Tal obra 
colaborou para não haver ocorrências de alagamentos 
nas últimas chuvas na região.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/planejada-i-e-fraternidade-recebem-o-programa-de-recapeamento-asfaltico-em-diversas-ruas
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Nas últimas semanas, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, tem evidenciado as obras e trabalhos de 
manutenção realizados no município. Desta vez, 
a região que será destacada é a que inclui a área 
da Zeladoria Sul, que abrange bairros como Jardim 
América, Euroville, Santa Helena, Santa Luzia, 
Residencial Rosário de Fátima, Taboão, Jardim 
Nova Bragança, Jardim do Sul, Jardim São José, 
Jardim Primavera, Recanto Amapola, Chácaras São 
Conrado, Jardim Europa, Jardim Califórnia, Jardim 
do Lago, Bosques da Pedra, Residencial Vila Rica e 
adjacências.

No decorrer da semana, na região atendida pela 
Zeladoria Sul, foram realizados serviços como a 
limpeza do espelho d’água do Lago do Taboão, a 

REGIÃO SUL É DESTACADA POR OBRAS E SERVIÇOS DE 
ZELADORIA EXECUTADOS

manutenção de canaletas na Avenida Salvador 
Markowicz, montagem de caixas de concreto para 
tubulação de bueiros, preparação de paisagismo 
na rotatória da Avenida Alberto Diniz, dentre outras 
atividades.

Os trabalhos de zeladoria são fundamentais, para 
manutenção e cuidados com o município, que 
segue recebendo constantes melhorias e inovações 
necessárias para seu desenvolvimento como um 
todo.

SAIBA MAIS: 

RUA GENTIL PINIANO COMEÇA A RECEBER 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

A Rua Gentil Piniano, localizada no bairro 
Chácaras Alvorada, segue recebendo trabalhos 
de infraestrutura urbana em toda sua extensão. 
A via que antes enfrentava problemas, frente 
a poeira nos dias de estiagem, bem como com 
a lama nos dias chuvosos, aos poucos está 
recebendo as melhorias necessárias para atender 
a população local.

Na última quinta-feira (06/08), foi iniciada a 
pavimentação de um trecho da via, que já recebeu 
trabalhos como a implantação do sistema de 
drenagem de águas pluviais, guias e sarjetas, 
bocas de lobo e a construção de calçadas. As 
atividades no local estão sendo realizadas pela 
empresa Gestor Engenharia Ltda.

A obra está sendo executada com recursos 
oriundos do Fundo de Saneamento Básico, 
em razão da renovação do contrato entre a 
Prefeitura de Bragança Paulista e a Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(SABESP). 

A Prefeitura segue desempenhando um papel 
responsável, com atenção e cuidado para atender 
todas as demandas do município. Em breve a 
obra será concluída, beneficiando assim toda 
comunidade local. Esta é mais uma entre as 
diversas obras executadas pensando no bem-
estar, qualidade de vida e segurança de toda 
população bragantina.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/regiao-sul-e-destacada-por-obras-e-servicos-de-zeladoria-executados 
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O Governador João Doria autorizou nesta quinta-
feira (5) a assinatura de convênios para obras 
e melhoria de infraestrutura em 70 estâncias 
turísticas, totalizando R$ 202,2 milhões, o maior 
valor dos últimos cinco anos. Bragança Paulista 
será um dos Municípios a receber recursos para 
impulsionar o Turismo, gerando mais emprego e 
renda para o setor.

A solenidade aconteceu no Centro de 
Convenções do Circuito das Águas, em Serra 

BRAGANÇA PAULISTA RECEBERÁ NOVA 
VERBA DO DADE PARA O TURISMO

Negra. Na ocasião, além da assinatura de Autorizo 
para Celebração de Convênio com as Estâncias 
Turísticas, houve a divulgação de Portfólio de 
áreas para investimento em Turismo, anúncio 
do Programa SP Ecoaventura e da Plataforma 
Melhores Práticas. 

SAIBA MAIS: 

SERÃO R$ 202,2 MILHÕES DIVIDIDOS ENTRE AS 70 
ESTÂNCIAS TURÍSTICAS DO ESTADO

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-recebera-nova-verba-do-dade-para-o-turismo 
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As aulas da Rede Municipal de Ensino de 
Bragança Paulista foram retomadas nesta 
segunda-feira (02/08), respeitando a 
capacidade física das salas de aula. De acordo 
com a Secretaria Municipal de Educação, 
cerca de 5 mil crianças voltaram a frequentar 
as aulas presenciais. A rede municipal conta 
com um total de aproximadamente 15 mil 
alunos.

Após o período de recesso escolar, que 
aconteceu de 15 a 30 de julho, foi autorizado 
o retorno às aulas presenciais com ampliação 
da capacidade de atendimento das escolas. 
O Governo do Estado de São Paulo incluiu 
novas flexibilizações no Plano São Paulo de 
Retomada Econômica e Enfrentamento do 
Coronavírus (Covid-19), entre elas o retorno 
às aulas seguindo a capacidade física de cada 
sala de aula, respeitando o distanciamento 
de 1 metro entre os estudantes.

SAIBA MAIS:

CERCA DE 5 MIL ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE BRAGANÇA PAULISTA VOLTARAM ÀS 

AULAS ESSA SEMANA

TODOS OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS RECOMENDADOS 
PELOS ÓRGÃOS DE SAÚDE ESTÃO SENDO ADOTADOS 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/cerca-de-5-mil-alunos-da-rede-municipal-de-ensino-de-braganca-paulista-voltaram-as-aulas-essa-semana 
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FESTIVAL 

Em sua 20ª edição, o Festival de Inverno de Bragan-
ça Paulista ganhou novo formato e levou alegria e 
entretenimento à casa de milhares de pessoas no 
Brasil e no mundo. Mesclando o virtual e o presencial, 
o evento ampliou e facilitou o acesso à cultura, além 
de dar um importante passo para o cenário cultural 
pós-pandemia com a retomada das atividades pre-
senciais. 

SAIBA MAIS:

FESTIVAL DE INVERNO: EDIÇÃO 
HISTÓRICA ALCANÇA MILHARES DE 

PESSOAS E ENCERRA COM ÊXITO

REMODELADO PARA PRESERVAR A CONTINUIDADE DO EVENTO, 
FESTIVAL ACONTECEU NO FORMATO HÍBRIDO

Show: Helvis by Helder

Oficina: “Olhar Noturno em Movimento” com Mariana Magalhães

Encantos e Prosas e Convidados

Show:  Renato Teixeira

https://braganca.sp.gov.br/noticias/festival-de-inverno-edicao-historica-alcanca-milhares-de-pessoas-e-encerra-com-exito 
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Durante o mês de julho, os prédios culturais 
municipais ganharam um novo olhar através do 
projeto “Ver e Se Ver – Um encontro com a nossa 
história”. A ação transformou os imóveis em bo-
necos gigantes, atraindo a atenção de todos que 
passaram pelos locais.

Em razão do sucesso, a interação ficará exposta 
ao público até o próximo domingo (08/08) em 
cinco prédios, sendo eles: Museu do Telefone, 
Museu Oswaldo Russomano, Mini Mis, Centro 
Cultura Geraldo Pereira (Matadouro) e no Centro 
Cultural Carlos Gomes.

SAIBA MAIS:

PROJETO “VER E SE VER – UM 
ENCONTRO COM A NOSSA HISTÓRIA” 

ENCERRA NESTE DOMINGO

AÇÃO RESSALTA AS PARTICULARIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

https://braganca.sp.gov.br/noticias/projetoveresever-um-encontro-com-a-nossa-historia-encerra-neste-domingo 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA8

Visto a alta demanda de pedidos, 
principalmente dos próprios moradores de rua 
e a previsão de novas frentes frias neste mês 
de agosto, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria Municipal de Ação e 
Desenvolvimento Social (SEMADS), Fundo 
Social de Solidariedade do Município (FSSM) e 
demais secretarias, dará continuidade na ação 
“Acolhendo com carinho”, que visa atender a 
população mais vulnerável nesse período de 
baixas temperaturas, através de um abrigo 
provisório.

ABRIGO PROVISÓRIO NO GINÁSIO AGOSTINHO 
ERCOLINE CONTINUARÁ DISPONÍVEL PARA 

OS MORADORES DE RUA

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social 
(SEMADS), divulga o balanço do Programa Vivaleite – 
Estado e Município no mês de julho.

Além das cotas do Estado, existe a complementação 
do município, em que as famílias recebem 7 litros de 
leite por semana. Em junho, foram entregues 10.965 
litros pelo Estado e 10.965 litros pela Prefeitura. 
Atualmente, estão sendo atendidas 731 crianças de 

PROGRAMA 
VIVALEITE:

 21.930 LITROS 
DE LEITE FORAM 
ENTREGUES EM 

JULHO
6 meses a 5 anos e 11 meses.

No município, a entrega ocorre via 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 seleção é 
feita pelo Governo do Estado, de acordo com critérios 
do Programa Estadual.

A ação consiste em acolher as pessoas em 
situação de rua e oferecer jantar, café da 
manhã, agasalho, cobertores e um local para 
poderem passar a noite durante o período de 
baixas temperaturas. O abrigo provisório está 
instalado no Ginásio de Esportes Agostinho 
Ercoline, no Jardim Recreio, atendendo toda 
população de rua do município.

SAIBA MAIS:

https://braganca.sp.gov.br/noticias/abrigo-provisorio-no-ginasio-agostinho-ercoline-continuara-disponivel-para-os-moradores-de-rua 
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Iniciada no dia 28 de julho, a ação “Acolhendo com 
carinho” atendeu a população mais vulnerável 
durante a frente fria que passou pela cidade 
nesses últimos dias. A iniciativa foi promovida 
pela Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS), Fundo Social de Solidariedade e 
demais secretarias.

No domingo (01/08), foram atendidas 27 pesso-
as, sendo que 3 pessoas foram encaminhadas ao 
abrigo através da Abordagem Social. Na ocasião, 
também foram recepcionados junto aos seus 

donos 3 cachorros, que passaram a noite no local. 
Além disso, os acolhidos foram contemplados 
com corte de cabelo e barba por funcionários 
da Barbearia Lisboa, em parceria com o Projeto 
Pescadores de Cristo. As mulheres também foram 
beneficiadas com manicure, pedicure e designer 
de sobrancelhas do salão Maria Gabriela Beauty 
Center.

SAIBA MAIS:  

AÇÃO “ACOLHENDO COM CARINHO” 
ABRIGA 27 PESSOAS E 3 CÃES

FAMÍLIAS DO AGUDO E 
ESTIVA DO AGUDO SÃO 

ATENDIDAS PELO 
CRAS VOLANTE

Os bairros do Agudo e Estiva do Agudo receberam, 
nos dias 29 e 30 de julho, a equipe do CRAS Volante 
(Centro de Referência de Assistência Social), projeto 
social da Prefeitura de Bragança Paulista por meio 
da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS).
O objetivo foi atender as pessoas cadastradas e tam-
bém as ainda não cadastradas nos projetos sociais 
do município, prestando serviços de Proteção Social 
Básica.
A equipe volante é responsável por realizar a busca 

ativa das famílias que vivem nos locais mais distan-
tes da unidade física, buscando desenvolver o Ser-
viço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias 
(PAIF) e demais serviços de Proteção Básica, que po-
derão ser adaptados às condições locais específicas, 
desde que respeitem seus objetivos.

SAIBA MAIS:  

FORAM 79 ATENDIMENTOS DE 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, 24 

CADASTROS ÚNICOS E 83 AUXÍLIOS 
ALIMENTOS 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/acao-acolhendo-com-carinho-abriga-27-pessoas-e-3-caes 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/familias-do-agudo-e-estiva-do-agudo-sao-atendidas-pelo-cras-volante 
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A fim de ampliar o acesso de atendimentos 
em saúde, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria de Saúde, colocou em 
funcionamento a Saúde Móvel para atender a 
toda a população dos bairros da Zona Rural.

Dessa forma, no mês de julho, a Unidade Móvel 
de Saúde passou por 9 bairros da Zona Rural 
e realizou 941 atendimentos, sendo 326 de 
enfermagem, 211 atendimentos médicos, 52 
atendimentos odontológicos, aplicação de 

PREFEITURA DIVULGA CRONOGRAMA DA 
SAÚDE MÓVEL NO MÊS DE AGOSTO

146 vacinas (Gripe, Pólio e Sarampo) e fez o 
dispensário de 206 medicamentos.

Durante o mês, de 3 a 31 de agosto, o Ônibus da 
Saúde estará atendendo nos seguintes bairros, 
conforme o Cronograma.  

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-divulga-cronograma-da-saude-movelno-mes-de-agosto 
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A Prefeitura de Bragança Paulista tem trabalhado 
fortemente na área da saúde, a fim de proporcionar 
atendimento humanizado e melhorar a qualidade 
de vida da população bragantina. De janeiro de 2017 
até junho de 2021, a gestão municipal investiu R$ 
27.599.318,00, em Assistência Farmacêutica, com 
a distribuição de 150.894.651 medicamentos e 
insumos.
Desse modo, houve o crescimento de 48,9%, do 
que foi distribuído pela gestão anterior em 2016 
(23.490.975) e aumento de 106,5% ao valor investido 
também pela gestão anterior (R$ 2.904.268,00).
A Prefeitura reabriu as 29 unidades de saúde na hora 
do almoço, passou a disponibilizar medicações de 
alto custo (que vem do Estado) em todas as unidades 
de saúde da Atenção Primária, pôs fim às farmácias 
polos, voltou com distribuição dos fármacos 
nos postos de saúde e no Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS AD), além de fazer a distribuição 

MAIS DE R$ 27,5 MILHÕES FORAM INVESTIDOS EM 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

de medicamentos nas UPA’s Bom Jesus e Vila Davi aos 
finais de semana, para que todos possam acessar o 
seu medicamento da melhor forma possível.

No decorrer dos próximos meses ainda haverá 
mais 14 campanhas na cidade. A estimativa 
é que até o final do ano sejam castrados e 
microchipados, cerca de 5 mil animais

A Prefeitura de Bragança Paulista tem investido 
e apoiado a causa animal no município. 
Realizados por meio da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, os serviços oferecidos 
pela unidade do Castramóvel têm ganhado 
relevância no município e se tornado referência 
nas cidades da região.

O Castramóvel é um ônibus equipado com um 
centro cirúrgico, que realiza os procedimentos 
de esterilização e microchipagem de forma 
itinerante e gratuitamente no município. 
A iniciativa visa o controle populacional de 
cães e gatos, evitando que esses animais se 
reproduzam de forma descontrolada e fiquem 
em situação de abandono pelas ruas da cidade.

Em 2020, a unidade móvel atendeu 6.122 
animais que foram devidamente castrados e 
microchipados. Desde o começo do ano, em 
apenas 3 campanhas foram realizados 813 

CASTRAMÓVEL ATENDE MAIS DE 800 ANIMAIS EM 
APENAS 3 CAMPANHAS ESTE ANO

procedimentos cirúrgicos em felinos e caninos. 
Até o final de 2021 ainda estão previstas mais 14 
campanhas, com expectativa para atender cerca 
de 5 mil pets.

SAIBA MAIS:

https://braganca.sp.gov.br/noticias/castramovel-atende-mais-de-800-animais-em-apenas-3-campanhas-este-ano
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FISCALIZAÇÃO 
INTERDITA 

ESTABELECIMENTO NO 
FINAL DE SEMANA

Durante o final de semana, a ação conjunta de 
combate à Covid-19 seguiu percorrendo a cidade, 
com o intuito de coibir aglomerações e festas 
clandestinas. A ação resultou na interdição de um 
estabelecimento por descumprimento das medidas 
restritivas do Plano São Paulo.

Conforme balanço da ação conjunta, na última sexta-
feira (30/07), foram realizadas 296 inspeções. No 
sábado (31/07), foram registradas 253 inspeções, 
além do atendimento a uma denúncia improcedente. 
Já no domingo (01/08), houve 235 inspeções, 1 
interdição seguida de multa no valor de R$14.500 por 
conta de aglomeração, e 8 denúncias improcedentes.

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social, 
informa que as famílias do município com renda 
mensal per capita de até R$ 178,00 e que estejam 
inscritas no CadÚnico (sem o Bolsa Família) foram 
incluídas no programa Vale Gás, do Governo do 
Estado de São Paulo.
O anúncio foi feito na terça-feira (03/08) e o 
programa Vale Gás passa agora a beneficiar 426,9 
mil famílias em todo o Estado, o que corresponde 
a mais de 2 milhões de pessoas. O investimento 
total na ação de segurança alimentar é de R$ 128 
milhões.

FAMÍLIAS DE BRAGANÇA PAULISTA SÃO 
INCLUÍDAS NO PROGRAMA VALE GÁS

O benefício é de R$ 300,00, pago em 3 parcelas 
bimestrais de R$ 100,00

O benefício de R$ 300,00, pago em 3 parcelas 
bimensais de R$ 100,00 será para compra de 
botijões de gás de cozinha (GLP 13kg). As famílias 
terão acesso ao voucher para o saque direto nos 
caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou caixas 24 
horas. A primeira parcela começou a ser paga no 
dia 20 de julho e já está disponível para os novos 
beneficiários. As próximas parcelas serão pagas 
em setembro e novembro, respectivamente.
SAIBA MAIS:

https://braganca.sp.gov.br/noticias/familias-de-braganca-paulista-sao-incluidas-no-programa-vale-gas 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio das 
Secretarias Municipais de Desenvolvimento 
dos Agronegócios e do Meio Ambiente, celebrou 
na última sexta-feira (30/07), o Dia do Campo 
Limpo, criado pelo Instituto Nacional de 
Processamento de Embalagens Vazias e que faz 
parte do Calendário Nacional.
Na oportunidade, agricultores, indústria 
fabricante, canais de distribuição e poder 
público desenvolveram ações coordenadas e 
complementares no Sistema Campo Limpo, 
sistema de referência mundial para a logística 

DIA DO CAMPO LIMPO ALCANÇA 
ÊXITO ESPERADO

reversa de embalagens vazias de defensivos 
agrícolas com o objetivo de promover a correta 
destinação das embalagens vazias de seus 
produtos.
Foi realizado, no recinto do Parque de Exposições 
Dr. Fernando Costa (Posto de Monta), o 
recolhimento de 12 mil embalagens vazias de 
agrotóxicos, 1500 lâmpadas incandescentes, 
centenas de pilhas, baterias, aparelhos 
eletrônicos como: computadores, aparelhos de 
tvs, e demais materiais e produtos que causam 
impacto ambiental.
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