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Reformar e revitalizar as escolas do 
município se tornaram algumas das 
principais metas da Prefeitura de 
Bragança Paulista, que vem trabalhando 
em ritmo constante nos prédios próprios 
da Educação. Na última sexta-feira 
(30/04), aconteceu a entrega da reforma 
da 56ª e 57ª unidade de ensino. As duas 
Escolas Municipais contempladas foram 
a Comendador Hafiz Abi Chedid (CAIC-
Centro de Atenção Integral à Criança e 
ao Adolescente) e Padre Aldo Bolini.

As obras abrangeram trabalhos como 
a pintura geral da quadra poliesportiva, 

PREFEITURA ENTREGA 56ª E 57ª ESCOLAS 
MUNICIPAIS REFORMADAS

incluindo muros e gradis externos; 
manutenção hidráulica e elétrica; 
substituição de pisos externos e internos; 
reparos nos telhados; pintura parcial 
do prédio, dentre outros. Os serviços 
foram executados pela empresa Reiscom 
Construtora Terraplanagem Eireli.

A Escola Municipal Comendador Hafiz Abi 
Chedid, atende 200 alunos, do 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental, em período 
integral e a Escola Municipal Padre Aldo 
Bolini atende 85 crianças do Ensino 
Infantil IV e V.
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Com o objetivo de melhorar o fluxo viário 
em duas movimentadas vias do município, a 
Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Mobilidade Urbana, implantou 
um conjunto de semáforos na confluência da 
Avenida dos Imigrantes com a Rua Antonio 
Sabella.

O local tem fluxo grande de veículo, princi-
palmente nos horários de pico, pois é rota 

PREFEITURA INSTALA 
CONJUNTO DE 

SEMÁFOROS EM 
ENTRONCAMENTO DE 

VIAS NO JARDIM DA 
FRATERNIDADE  dos motoristas com destino ao Parque dos 

Estados, Planejada I, II e III, Jardim da Frater-
nidade, Hípica Jaguari, entre outros.

Com o intuito gerar mais segurança viária, o 
sistema de sinalização foi instalado e entrou 
em funcionamento na última segunda-feira 
(03/05). Com a instalação dos semáforos, os 
movimentos do local serão disciplinados, or-
ganizando assim o trânsito local, que contém 
carros, motos, caminhões e bicicletas, visto 
que a ciclofaixa inicia neste entroncamento. 

OBRAS DO PROGRAMA VIDA LONGA SEGUEM EM 
EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO

A construção das primeiras moradias do Programa 
Vida Longa segue avançando em Bragança Paulista. 
O programa criado pelo Governo do Estado de São 
Paulo visa proteger e proporcionar mais qualidade de 
vida à população da melhor idade.

Estão sendo construídas 26 moradias para idosos em 
situação de vulnerabilidade, em uma área ao lado da 
Escola Municipal Profª Marilis Reginato Abi Chedid, no 
bairro Vista Alegre. As casas serão compostas por 
cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, ba-
nheiro e área de serviço. Para promover maior socia-
lização dos moradores, o local deve possuir espaços 
comuns para convivência e lazer como academias ao 
ar livre, pista de caminhada, salão de convívio com 
área gourmet, bancos de jardim, horta elevada, pai-
sagismo e outros benefícios.

O Programa Vida Longa é uma parceria entre a Secre-
taria Estadual de Desenvolvimento Social, a Secreta-
ria da Habitação, a Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) 
e a Prefeitura de Bragança Paulista.
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A Prefeitura de Bragança Paulista acaba de entregar 
as obras de infraestrutura urbana no Bosques da 
Pedra, levando mais qualidade de vida, bem-estar e 
segurança aos moradores.

As ruas Jácomo Sylvio Padovan (trecho) e José 
Francisco Ferreira receberam toda a infraestrutura 
necessária, como a implantação do sistema de cap-
tação e drenagem de águas pluviais, construção de 
guias, sarjetas, bocas de lobo, poços de visita, calça-
das e pavimentação asfáltica.

Os trabalhos foram executados pela empresa Enplan 
Engenharia e Construtora Ltda.

PREFEITURA 
FINALIZA OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA NO 
BOSQUES DA PEDRA 

 

Tiveram início na última terça-feira (04/05), os 
trabalhos para melhorias viárias na rotatória São 
Francisco, no Lago do Taboão. Começaram a ser 
realizados no local os levantamentos topográficos 
e as demarcações, assim como a análise e estudo 
das ligações elétricas e do remanejamento de 
árvores.

INICIADOS TRABALHOS PARA MELHORIAS NO 
TRÂNSITO NA ROTATÓRIA DO LAGO DO TABOÃO 

No geral, as melhorias contemplam serviços 
como a alteração geométrica, implantando duas 
faixas adicionais: uma na Avenida Dom Pedro I, no 
trecho entre a rotatória São Francisco no sentido à 
Variante do Taboão, e outra no sentido oposto em 
direção à rotatória.

Também serão instalados 3 grupos de semáforos, 
sendo o primeiro no trecho entre a Rodovia 
Farmacêutico Francisco de Toledo Leme (Variante 
do Taboão) e a Avenida Dom Pedro I, o segundo 
na Avenida Pires Pimentel na confluência com a 
rotatória São Francisco e o terceiro na Avenida 
Dom Pedro I, na chegada à rotatória São Francisco, 
no sentido à Variante do Taboão.

O objetivo principal da obra é melhorar a segurança 
viária, bem como reduzir expressivamente a fila 
de veículos oriundos da Rodovia Fernão Dias (BR-
381).
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Segurança e Defesa Civil, 
acaba de adquirir um conjunto de combate a 
incêndio para pick up que facilitará o trabalho 
da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. 
Ações que levariam cerca de uma hora 
manualmente, com o novo equipamento 
podem ser feitas em apenas 15 minutos.

O conjunto de combate a incêndio para pick 
up é portátil e pode ser facilmente colocado 
nos veículos para atuação nas áreas urbana 

PREFEITURA ADQUIRE EQUIPAMENTO DE 
COMBATE A QUEIMADAS 

e rural, facilitando a locomoção e a entrada 
em locais de difícil acesso. “Em situações 
nas quais seriam necessários de quatro a 
oito profissionais, com trabalho de cerca 
de uma hora, com o equipamento serão 
necessários aproximadamente 15 minutos 
com apenas dois profissionais”, explicou 
Fábio Brunholi, Coordenador da Defesa Civil.

SAIBA MAIS: 

Instalado em um ponto privilegiado no 
centro da cidade, o Mercado Municipal, além 
de um monumento histórico, é também 
um atrativo artístico e cultural. Pensando 
nisso, a Prefeitura de Bragança Paulista está 
realizando diversas melhorias através das 
obras de reforma e revitalização no local.

No momento, está em andamento no 
mercado a implantação de piso intertravado 
nas calçadas externas, instalação de piso 
cerâmico interno, forro modular mineral, 

MERCADO MUNICIPAL WALDEMAR TOLEDO FUNCK 
SEGUE RECEBENDO MELHORIAS

instalações hidráulicas e elétricas, bem como 
o preparo da estrutura para o elevador de 
acessibilidade.

A empresa responsável pelos trabalhos de 
reforma e revitalização é a TD Construções, 
Redes e Instalações de Gás EIRELI. A obra 
está sendo executada com recursos oriundos 
do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses 
Difusos (FID), gerido pela Secretaria da Justiça 
e Cidadania e de recursos municipais.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-adquire-equipamento-de-combate-a-queimadas 
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PREFEITURA ALERTA CONDUTORES SOBRE 
DERRAMAMENTO DE COMBUSTÍVEL E 

LUBRIFICANTE EM VIAS PÚBLICAS

Recentemente têm sido observado o alto índice 
de ocorrências relacionadas a vazamento de óleo 
nas vias do município. Nos últimos dias diversos 
episódios semelhantes, com o vazamento de 
óleo de caminhões foram registrados. Tais 
situações geram inúmeros riscos aos usuários 
das vias, podendo causar diversos acidentes de 
alta gravidade.

Por sua vez, os agentes de trânsito do município 
têm atuado de forma rápida, adotando as 

PREFEITURA PROTOCOLA PROJETO DA LDO 2022 
E DO PPA 2022/2025 NA CÂMARA MUNICIPAL 

A Prefeitura de Bragança Paulista protocolou 
na sexta-feira (30/04), na Câmara Municipal, 
o projeto de lei do Plano Plurianual (PPA) de 
2022/2025 e o projeto da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) para o exercício de 2022. 
Os vereadores devem votar ambos antes do 
final da primeira fase do período legislativo 
(antes do recesso parlamentar de meio de 
ano).

O projeto do PPA traz a organização das ações 
de governo para atendimento das demandas 
da população e a orientação estratégica do 
governo, com as metas e prioridades, bem 
como os resultados esperados. Ainda estabe-
lece as bases para parcerias com entidades 

medidas necessárias como a cobertura dos 
pontos atingidos por óleo ou combustível com pó 
de serragem para evitar acidentes.

É importante frisar, que este tipo de ocorrência 
pode ser caracterizada como infração de 
trânsito, ficando o condutor sujeito a penalidade 
de multa gravíssima no valor de R$ 293,47 e 
7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH).

privadas e norteia a alocação de recursos nos 
orçamentos anuais.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-protocola-projeto-da-ldo-2022-e-do-ppa-20222025-na-camara-municipal 
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Desde sua fundação, o Centro Cultural 
Teatro Carlos Gomes foi palco de histórias 
memoráveis que marcaram a vida de 
centenas de pessoas. Para reviver e ajudar a 
contar a nova história do prédio, a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
de Cultura e Turismo, divulga o projeto 
fotográfico “Memórias – Centro Cultural 
Teatro Carlos Gomes”.

A ação acontece com o objetivo de selecionar 
fotografias, amadoras ou profissionais, 
que ilustrem as diversas fases do imóvel ao 

PARTICIPE DO PROJETO FOTOGRÁFICO 
“MEMÓRIAS – CENTRO CULTURAL TEATRO 

CARLOS GOMES”
longo dos anos, tais como o primeiro teatro 
do interior do Estado de São Paulo, escola, 
faculdade, dentre outras intervenções feitas 
a cada ocupação.

As fotografias selecionadas irão compor a 
mostra “Memórias – Centro Cultural Teatro 
Carlos Gomes” e ficarão permanentemente 
expostas no saguão do prédio do Centro 
Cultural Teatro Carlos Gomes.

SAIBA MAIS.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/participe-do-projeto-fotografico-memorias-centro-cultural-teatro-carlos-gomes
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Em tempos tão sombrios, a cultura é o sopro de 
esperança e alegria que nos faz acreditar em dias 
melhores. A cultura enriquece, une e transforma a 
nossa sociedade. Para garantir que a arte se alastre 
pelos quatro cantos da cidade, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria de Cultura 
e Turismo, convida à população para participar da 
abertura do “Maio Cultural 2021”.
Totalmente on-line e em conformidade com o 

MAIO CULTURAL ON-LINE INICIA COM 
ATRAÇÕES PARA TODAS AS IDADES

momento atual, as apresentações acontecerão 
durante todos os finais de semana do mês de maio 
às 10h, às 15h e às 20h, através do Facebook da 
Prefeitura de Bragança Paulista (https://www.
facebook.com/prefeituradebragancapaulista).

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/maio-cultural-on-line-inicia-com-atracoes-para-todas-as-idades 
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O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (SEBRAE-SP), em parceria 
com a Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Governo, 
Desenvolvimento Econômico e Inovação, 
está lançando o programa gratuito Sebrae 
Aprimora - Varejo de Moda.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 
08/05, pelo link https://bit.ly/aprimorava-
rejodemoda.
O programa é voltado a empresários do seg-

PREFEITURA LANÇA CAMPANHA DO AGASALHO 
2021 - “SUA DOAÇÃO AQUECE UMA VIDA” 

SEBRAE 
OFERECE PROGRAMA 

GRATUITO VOLTADO 

AO VAREJO DE MODA 

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do 
Fundo Social de Solidariedade do Município (FSSM), 
lança nesta quarta-feira (05/05) a Campanha do 
Agasalho 2021, que tem como slogan “Sua doação 
aquece uma vida”. Além disso, pelo terceiro ano 
consecutivo, também foi lançado o projeto “Qua-
dradinhos do Bem Querer”.

mento de Moda que atuam no varejo e para 
participar é necessário já ter CNPJ específico 
para esse segmento.

SAIBA MAIS: 

A Campanha que acontece todos os anos envolven-
do a comunidade bragantina em mais um ato de 
solidariedade e tem como objetivo a arrecadação 
de roupas como calças, camisetas, camisas, cal-
çados, lençóis, travesseiros, colchas, toalhas de 
banho e rosto, toalha de mesa e demais acessórios, 
em especial cobertores e agasalhos, que estejam 
em bom estado, que serão doados às famílias ne-
cessitadas.
Toda doação arrecadada, passa por uma equipe 
de servidores municipais e voluntários para re-
colhimento e separação dos itens por tamanho e 
gênero, para depois iniciar a entrega às famílias ca-
dastradas, que receberão as doações sob medida.
As distribuições à população em situação de vul-
nerabilidade do município são realizadas através 
dos Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS), do Fundo Social de Solidariedade e de pro-
jetos sociais. 

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/sebrae-oferece-programa-gratuito-voltado-ao-varejo-de-moda 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-lanca-campanha-do-agasalho-2021-sua-doacao-aquece-uma-vida 
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Na noite de terça-feira, (04/05) a empresa 
Pandurata Alimentos (Bauducco) doou à 
Prefeitura, por meio do Fundo Social de 
Solidariedade do Município, 6 toneladas de 
produtos alimentícios, dentro da “Campanha 
Cestou”.

Para descarregar e armazenar os produtos, o 
Fundo Social contou com o apoio das equipes 
de Motos Clubes Insanos e Essencial MC, dos 
colaboradores do SAMA, Violeiro do Jaguary, 
Papo Sério de Jovens (Comenor), “Em cada 
coração uma Ação”, “Eu faço acontecer” e 
“Bombeiros Ajudam” de Bragança Paulista”.

EMPRESA BAUDUCCO 
DOA 6 TONELADAS 

DE ALIMENTOS PARA 
CAMPANHA “CESTOU” 
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Em continuidade às melhorias na área da saúde, 
a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Saúde, realizou na última sexta-
-feira, (30/04), a entrega da reforma da unida-
de de saúde Estratégia Saúde da Família “Dra. 
Nilda da Silva Colli” e também da Academia da 
Saúde Padre Aldo Bolini. Esta é a 26ª entrega de 
unidades da Saúde que passaram por reforma e 
revitalização desde janeiro de 2017, com investi-
mento de R$ 295.022,37, incluindo a substituição 
de diversos moveis e equipamentos. 

Nas unidades foram feitos serviços de pintura in-
terna e externa, colocação de telas mosquiteiro, 
manutenção do telhado, substituição de portas, 

PREFEITURA ENTREGA A UNIDADE DE 
SAÚDE ESF NILDA COLLI E ACADEMIA DA 
SAÚDE PADRE ALDO BOLINI REFORMADA 

vidros, manutenção elétrica e hidráulica, ade-
quação de acesso a unidade, acessibilidade nos 
banheiros e colocação de piso tátil, alambrado e 
acrescentou que as reformas e substituição de 
móveis e equipamentos.

Diversas obras e investimentos em prol de benfeito-
rias estão em andamento no município. Dentre elas, 
está a implantação do CENTRO DE ZOONOSES, que 
segue com as obras em fase final.

O Centro de Zoonoses está sendo construído na área 
junto ao Canil Municipal, no Jardim Morumbi, na zona 
norte da cidade, e abrangerá cerca de 990 m². No mo-
mento, estão sendo instalados os acessórios hidráu-
licos e elétricos, feita a pintura geral e preparando 
esquadrias para colocação de vidros. Nos próximos 
dias a energia do local deve ser ligada. Além disso, 
está em execução uma rampa para descontamina-
ção dos veículos que transportarão os animais. 

SAIBA MAIS: 

CENTRO DE ZOONOSES - OBRAS ESTÃO EM FASE 
FINAL NO LOCAL 

A PREFEITURA JÁ REALIZOU DIVERSAS 
OBRAS NO BAIRRO PADRE ALDO BOLINI, 
SENDO 32 DE RECAPES DE RUAS, 02 RE-
FORMAS DA ÁREA DA SAÚDE, 12 NA ÁREA 
DA EDUCAÇÃO, 06 DO ESPORTE, 02 DO 
CIDADE DIGITAL, ALÉM DE 41 PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO DE LED SUBSTITUÍDOS.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/centro-de-zoonoses-obras-estao-em-fase-final-no-local 
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A Prefeitura de Bragança Paulista tem prezado e vem 
trabalhando pela manutenção dos equipamentos 
públicos. Para tanto, diversos locais estão passando 
por reformas e revitalizações. Na tarde da última 
quinta-feira (06/05), mais uma importante obra foi 
entregue, desta vez, a unidade Estratégia Saúde da 
Família Toró I e II “Dr. Natal Bonucci”.

Segundo a Secretaria de Saúde, esta é a 27ª 
entrega de unidades da Saúde que passou por 
reforma e revitalização desde janeiro de 2017, com 

UNIDADE DE SAÚDE ESF DO TORÓ 
É ENTREGUE 

investimento total de R$ 314.519,60, oriundos de 

emenda parlamentar. No local, foram realizados 

serviços como a pintura geral, substituição de 

pisos e revestimentos, manutenção das instalações 

elétricas e hidráulicas, acessibilidade, além da 

construção de um salão para atividades coletivas.

Essa é uma unidade grande, que tem mais de 7 mil 

pacientes cadastrados e atende mais de 2.300 

pessoas por mês.
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A Prefeitura de Bragança Paulista recebeu na sexta-
-feira, dia 30 de abril, a doação de 10.400 máscaras 
de proteção. A doação foi realizada pela empresa 
Imbramil Indústria e Comércio à Rádio Cultura Bra-
gança AM, que as encaminhou ao Fundo Social de 
Solidariedade.
Participaram do ato de entrega o representante da 
Imbramil, José de Lima e a diretora da Rádio Cultura 
Bragança AM, Maria Lacalle de Lima.
O Vice-Prefeito Municipal ressaltou a importância 
da colaboração das empresas do município com as 

PREFEITURA 
RECEBE DOAÇÃO 

DE 10.400 
MÁSCARAS DE 

PROTEÇÃO

Após 94 dias com lotação máxima (em 100%) 
dos leitos das Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI), na última quarta-feira (05/05), a taxa 
de ocupação caiu para 93%. Além disso, os 
números de óbitos e internações em abril re-
duziram em relação ao mês de abril.

ações da Prefeitura no combate à pandemia.
As máscaras recebidas em doação são todas des-
cartáveis e serão distribuídas na Força Tarefa contra 
a Covid-19 nos bairros, nos atendimentos no Centro 
POP, nos trabalhos de abordagem dos moradores em 
situação de rua e no albergue, além de outras ações 
do Fundo Social de Solidariedade.

NÚMERO DE 
ÓBITOS E 
INTERNAÇÕES 
POR COVID-19
CAEM EM ABRIL 

Em abril, houve uma queda de 35% no nú-
mero de óbitos em relação a março (foram 
123 óbitos em março e 80 em abril). Também 
houve queda de 43,1% nas internações em 
UTI (116 em março e 66 em abril), além da 
redução de 52,5% nas internações em en-
fermaria (foram 337 internações em março 
e 160 em abril).

Além disso, desde o dia 29 de abril, a UPA da 
Vila Davi, referência no atendimento à Covid, 
não registra pacientes internados em leitos 
de enfermaria.

Esses dados refletem as ações tomadas 
pela Prefeitura para o enfrentamento da 
Covid-19. Em 1º de março, Bragança Paulista 
editou o primeiro de uma série de decretos 
com medidas mais restritivas do que o Plano 
São Paulo para conter a disseminação da Co-
vid-19 no município.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/numero-de-obitos-e-internacoes-por-coronavirus-caem-em-abril 
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O Sebrae Nacional realiza entre 10 e 14 de maio 
a Semana do MEI 2021, de forma 100% digital e 
gratuita. Em Bragança Paulista a ação tem apoio 
da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de 
Governo, Desenvolvimento Econômico e Inovação.

Toda a programação será pelo Portal do Sebrae, 
na página www.sebrae.com.br/semanadomei. 
O evento tem como proposta oferecer uma 
jornada integrada aos clientes com temas 
específicos, a serem discutidos diariamente: 
inteligência emocional (dia 10), comportamento 
empreendedor (dia 11), planejamento (dia 12), 
finanças (dia 13) e marketing (dia 14).

Pela manhã, das 10h às 13h, serão realizadas 
oficinas do estilo “Faça você mesmo”, com 

SEBRAE REALIZA 
SEMANA DO MEI DE 

FORMA DIGITAL E 
GRATUITA

especialistas do mercado. As oficinas necessitam 
de pré-inscrição via Portal Sebrae.

No período vespertino, das 14h às 18h30, serão 
realizadas palestras com grandes nomes do 
mercado e não será necessária inscrição para 
participar.

A programação completa está na página www.
sebrae.com.br/semanadomei

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turismo, participou 
na última quinta e sexta-feira (29 e 30/04) do 
treinamento virtual sobre Coleta e Interpretação 
de Dados do Turismo, oferecido pelo Centro 
de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), 
vinculado à Secretaria de Turismo do Estado de 
São Paulo (SETUR-SP).

A capacitação elencou múltiplas ferramentas 
e métodos de pesquisas e coleta de dados 
sobre o turismo, equipamentos adequados 
para armazenamento de bancos de dados, 
entre outras iniciativas que contribuirão com o 
desenvolvimento do setor no município.

O trabalho de coleta, tratamento, análise, geração 

PREFEITURA REALIZA 
TREINAMENTO 

SOBRE COLETA E 
INTERPRETAÇÃO DE 
DADOS DO TURISMO 

e monitoramento de dados é a base para a 
produção de informações específicas sobre as 
necessidades e o funcionamento do setor na 
cidade, contribuindo para que o plano de turismo 
local seja efetivo e benéfico aos moradores e 
turistas.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-realiza-treinamento-sobre-coleta-e-interpretacao-de-dados-do-turismo 
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A fabricante de bebidas AMBEV, em parceria 
com o Governo do Estado, doou na última 
sexta-feira (30/04), 11 cilindros novos de 
oxigênio de 10m³ cada, para a Secretaria de 
Saúde. Os equipamentos ficarão disponíveis 
na Unidade de Pronto Atendimento Bom 
Jesus para uso hospitalar. A unidade já possui 
28 cilindros, totalizando 39, com a doação.
A Administração Municipal agradece a 

AMBEV FAZ DOAÇÃO 
DE CILINDROS 

DE OXIGÊNIO 
A SECRETARIA DE 

SAÚDE
empresa pela doação, que demonstra a 
preocupação e o entendimento da situação 
que assola não apenas o país, mas o mundo, 
devido à pandemia do novo Coronavírus. 
Em algumas regiões do país houve a falta 
de oxigênio e felizmente Bragança Paulista 
atendeu a todos que necessitam do 
equipamento de oxigênio.

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Saúde, através da Divisão 
de Vigilância Sanitária, orienta restaurantes, 
lanchonetes e bares para que sigam o Plano São 
Paulo no enfrentamento da Covid-19, no Dia das 
Mães.
Dessa forma, os estabelecimentos devem ter 
o Cartaz do Governo do Estado sobre o uso 
obrigatório de máscara e exigir o uso, placa 
informando a capacidade de 40% do espaço e 
horário de funcionamento, possuir álcool em 
gel 70%, constando validade e lote, na entrada, 
mesas e caixas constando lote. O cardápio deve 
ser digital ou higienizável.
Os banheiros e lavatórios precisam ser 
higienizados no máximo a cada 3 horas. Higienizar 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
ORIENTA RESTAURANTES, 

LANCHONETES E BARES 
PARA O DIA DAS MÃES

com álcool 70% constantemente os utensílios, 
superfícies e bags de transporte. Os talheres têm 
de ser embrulhados individualmente, higienização 
das cadeiras e mesas após uso e troca de clientes, 
distanciamento seguro entre as mesas e pessoas 
de 1,5m, com máximo de 6 pessoas por mesa 
sentadas, sendo proibido público em pé. O MAIS 
importante é respeitar a capacidade do LOCAL e 
não permitir aglomeração de modo algum (dentro 
ou fora) do estabelecimento.

Além disso, é necessário demarcar a área de fluxo 
sempre, por exemplo, o chão nas filas, envelopar 
máquina de cartão com filme plástico e higienizar 
a cada uso e manter o ambiente aberto e arejado 
(portas e janelas).
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS), entregou no mês de abril 
21 mil litros de leite pelo Programa Vivaleite 
– Estado e Município.

PREFEITURA ENTREGA 21 MIL LITROS DE LEITE 
PELO PROGRAMA VIVALEITE EM ABRIL 

Além das cotas do Estado, existe a 
complementação do município. As famílias 
recebem 7 litros de leite por semana. No 
mês de abril, foram entregues 10.545 litros 
pelo Estado e 10.545 litros pela Prefeitura. 
Atualmente, são atendidas 703 crianças com 
idades entre 6 meses a 5 anos e 11 meses.
Em Bragança Paulista a entrega ocorre nas 
unidades de saúde, três vezes por semana, 
contemplando semanalmente as famílias.
Para receber o 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 Prefeitura de Bragança Paulista 
encaminhou ofício ao Cartório de Registro 
de Imóveis solicitando que a emissão de 
certidões de propriedade de imóveis aos 
aposentados, pensionistas e para pessoas 
com deficiência seja gratuita, ou que seja 
cobrada a mesma taxa aplicada à Prefeitura.
O Executivo atende anualmente a 
aposentados, pensionistas e pessoas com 
deficiência que pleiteiam a isenção do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Urbano). O ofício 
enviado ao Cartório de Registro de Imóveis 
pede que seja verificada a possibilidade de 

PREFEITURA SOLICITA 
AO CARTÓRIO ISENÇÃO 

DE TAXA PARA 
CONTRIBUINTES COM 

DIREITO A ISENÇÃO DE IPTU

que as certidões de propriedade de imóvel 
solicitadas pelos contribuintes com objetivo 
de juntar ao processo administrativo de 
isenção sejam fornecidas gratuitamente 
ou, nessa impossibilidade, seja cobrado 
dos solicitantes o mesmo valor aplicado às 
certidões fornecidas à Prefeitura.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-solicita-ao-cartorio-isencao-de-taxa-para-contribuintes-com-direito-a-isencao-de-iptu 
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Os prédios próprios da Saúde no município têm 
ganhado atenção da Administração Municipal, 
que segue trabalhando com afinco na realização 
de benfeitorias. São reformas, revitalizações 
e manutenções necessárias, que garantirão 
um atendimento adequado e de qualidade aos 
usuários dos serviços de saúde do município. 
Recentemente, foram concluídas as obras de 
reforma do Centro de Atenção Psicossocial Álcool 
e Drogas (CAPS AD).
Foram executadas melhorias como as 
adequações de alguns ambientes no interior 

TERMINADA A REFORMA DO CAPS AD 

do prédio, manutenção geral da cobertura 
da unidade, substituição do piso em alguns 
ambientes, reforma dos sanitários, pintura geral, 
regularização do piso do estacionamento e pátio 
externo, dentre outros serviços. Os trabalhos 
no prédio foram realizados pela empresa Tera 
Incorporadora e Construção Ltda.
O CAPS AD é um serviço essencial e necessário 
para cuidado, atenção integral e continuada às 
pessoas com problemas decorrentes do uso de 
álcool e outros entorpecentes, bem como suporte 
para seus familiares.

A Prefeitura de Bragança Paulista publicou na 

Imprensa Oficial do Município de 05/05 o Decreto nº 

3.570, de 30 de abril de 2021, que dispõe sobre criação 

de Comissão Especial para acompanhamento, 

coordenação e implementações do padrão mínimo de 

qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução 

PREFEITURA INICIA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E 
INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA E CONTROLE 
Orçamentária, Administração Financeira e Controle 

(SIAFIC).

A criação da comissão que trabalhará com a 

implantação do sistema segue o Decreto Federal nº 

10.540, de 5 de novembro de 2020. Farão parte os 

seguintes membros: representante da Secretaria 

Municipal de Finanças – Presidente; representante da 

Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento 

Econômico e Inovação – Membro; representante 

da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos – 

Membro; representante da Secretaria Municipal 

de Administração – Membro; representante da 

Divisão de Contabilidade. Os representantes de cada 

Secretaria serão indicados pelo respectivo secretário 

da pasta.
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Bragança Paulista está em 12º lugar no Estado de 

São Paulo no Índice de Gestão Descentralizada dos 

Municípios, o IGD-M. A nota do município é 0,86 – a 

mais alta possível é 1 (um). Essa colocação significa 

BRAGANÇA PAULISTA É O 12º MUNICÍPIO COM MELHOR 
QUALIDADE DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO 

que a Prefeitura apresenta alta qualidade da gestão 

do Cadastro Único para Programas Sociais no 

município.

O IGD-M é utilizado pelo Ministério da Cidadania como 

base para determinar o repasse de recursos aos 

municípios para realização da gestão do Cadastro 

Único e do programa Bolsa Família.

O índice é composto por fatores relativos ao 

cadastramento da população, adesão ao Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS, execução de 

recursos do Fundo Municipal de Assistência Social 

e aprovação das contas do Fundo Municipal pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social.

SAIBA MAIS: 

SEBRAE ABRE 
INSCRIÇÕES PARA 

PROGRAMA VAREJO 
EM AÇÃO 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE-SP), em parceria 
com a Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Governo, 
Desenvolvimento Econômico e Inovação, está 
lançando o programa gratuito Varejo em Ação.

Para o mês de maio, serão abordados os temas 
“Redes Sociais na Prática”, “Lucrando no Digital” 
e “Tendências de Propósitos”.

O evento é 100% online e gratuito. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 21/05, pelo link 
https://forms.gle/rwzP18aDxoHrfLiaA. Para 
participar é necessário ser comerciante de 
qualquer tipo de produto e já ter CNPJ.

Serão dois encontros ao vivo com mais duas horas 
de consultoria individual para os empresários 
inscritos com CNPJ, a ser agendada para aqueles 
que participarem do programa completo.

PROGRAMAÇÃO:

Dia 24/05, das 19h às 22h 
Redes Sociais na Prática e Lucrando no Digital

Dia 25/05, das 19h às 22h
Tendências de Propósitos.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-e-o-12-municipio-com-melhor-qualidade-da-gestao-do-cadastro-unico- 
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A Educação de Bragança Paulista está prestes a 
ganhar mais uma escola de ensino fundamental 
para atender aos alunos da Rede Municipal 
de Ensino. A escola do Conjunto Habitacional 
Henedina Cortez está em fase de acabamento 
e está em construção no momento a quadra 
poliesportiva.
O prédio terá 12 salas de aula e atenderá a 
cerca de 650 alunos do 1º ao 5º anos do ensino 
fundamental.
Construída no modelo FNDE (Fundo Nacional de 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO HENEDINA 
CORTEZ ESTÁ EM FASE DE ACABAMENTO 

Desenvolvimento da Educação), a escola ocupa 
área de 3.228,08 m² e é dividida em blocos. O 
investimento é de R$ 3.792.288,41 em recursos 
próprios da Prefeitura de Bragança Paulista. 
A empresa Cem Dez Construções Ltda-EPP é a 
responsável pela execução.

SAIBA MAIS: 

A Prefeitura de Bragança Paulista retomou na 
semana passada as obras da nova faixa da ciclovia, 
com a preparação do leito da ciclovia na Praça 
Hafiz Abi Chedid (Câmara Municipal) e no trecho 
de canteiro central da Avenida dos Imigrantes, no 
Lavapés.

O trecho que está em obras terá 3,6 km, com início 
na saída do Bosque dos Eucaliptos e término no 
Lago do Taboão. A etapa de retirada de vegetação 
dos canteiros e preparação da base é realizada pela 
Secretaria de Serviços. Em seguida, a aplicação 
de concreto usinado e acabamento será feita 
pelas empresas Econcreto e Tecplast. No final, a 
sinalização horizontal e vertical será executada pela 
Secretaria de Mobilidade Urbana.

De acordo com o Secretaria de Mobilidade Urbana 
haverá Interdição momentânea de uma pista para 
movimentação de caminhões na Avenida dos 
Imigrantes.

PREFEITURA INICIA OBRAS DA NOVA 
FAIXA DA CICLOVIA 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/construcao-de-escola-no-bairro-henedina-cortez-esta-em-fase-de-acabamento 
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O Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego e 
Qualificação Profissional lançado na última sexta-fei-
ra (07/05) pela Prefeitura de Bragança Paulista, se-
gue com as inscrições sendo realizadas via internet. 
A iniciativa do programa visa minimizar os impactos 
provocados pela pandemia do Coronavírus.
Até o momento, 1.543 pessoas já se cadastraram por 
meio do link https://forms.gle/9yLJBKnqsjq5Z2Hs7, 
que posteriormente serão avaliadas através de sele-
ção pública, baseada em critérios socioeconômicos. 
A meta é de até 1.500 bolsas-auxílio para qualificação 

PROGRAMA EMERGENCIAL – MAIS DE 
1.500 PESSOAS JÁ FORAM INSCRITAS 

VIA INTERNET

profissional, sendo que 5% será destinado para as 
pessoas com deficiência física, com o pagamento 
mensal de R$ 1.000,00 por 8 horas diárias de qua-
lificação através de cursos e prática através de 
prestação de serviço à comunidade, visando a ele-
vação de conhecimento profissional, escolaridade e 
alfabetização.

SAIBA MAIS: 

De acordo com novo anúncio do Governo do Estado de São Paulo, todos os 
municípios paulistas continuam na “Fase de Transição”, do Plano São Paulo 
de Retomada Econômica e Enfrentamento do Coronavírus (Covid-19).

Seguindo paralelamente às ações do Governo do Estado, a Prefeitura de 
Bragança Paulista divulgou nesta sexta-feira (07/05), o Decreto Municipal 
nº 3.584/2021, que dispõe sobre a prorrogação das medidas de quarentena 
no município, atendendo as determinações previstas no Plano São Paulo até 
o dia 23 de maio.

MUNICÍPIO PRORROGA QUARENTENA E CONTINUA 
SEGUINDO MEDIDAS DO PLANO SÃO PAULO

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/programa-emergencial-mais-de-1500-pessoas-ja-foram-inscritas-via-internet 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/municipio-prorroga-quarentena-e-continua-seguindo-medidas-do-plano-sao-paulo
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Na  última  quinta-feira (06/05),  servidores  da 
Prefeitura  de Bragança Paulista e voluntá-
rios  participaram de mais uma  ação  da  “Força 
Tarefa”, no combate  ao  Coronavírus  (Covid-19). 
Desta vez as equipes  percorreram as ruas do 
bairro  Jardim  Lago do Moinho, orientando a co-
munidade e ofertando máscaras, álcool em gel e 
água sanitária aos moradores. 

Na ocasião, foram entregues 224 litros de água 
sanitária, 672 frascos de álcool em gel 70% e 630 
máscaras de proteção. Paralelamente, em diver-
sos locais da cidade onde se tem maior fluxo de 
pessoas, as ruas estão recebendo a desinfecção 
e higienização, através de  máquinas  e equipa-
mentos especializados neste serviço.

Dando continuidade a iniciativa, na próxima 
quarta-feira  (12/05), a Ação Força Tarefa 
será realizada no bairro Jardim das Laranjeiras.

FORÇA TAREFA CONTRA A COVID-19 FOI 
REALIZADA NO BAIRRO JARDIM LAGO DO 

MOINHO

Na tarde de quinta-feira (06/05), o Gabinete de Gestão Integrada 
(GGI) se reuniu para debater ações de combate às aglomerações, 
principalmente no final de semana em que se comemora o Dia das 
Mães. O encontro dos representantes das forças de segurança do 
município ocorreu no Gabinete da Prefeitura de Bragança Paulista, 

Paço Municipal.

Estiveram presentes representantes da Prefeitura Municipal, Guarda 
Civil Municipal, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Civil, 

Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, do Poder Judiciário, 
do Tiro de Guerra e do Legislativo Estadual.

GGI SE REÚNE PARA DEBATER AÇÕES DE 
COMBATE ÀS AGLOMERAÇÕES NO DIA 

DAS MÃES 
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