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A primeira fase de construção do Mercado 
Municipal da Zona Norte “Amílcar Donato 
Barletta” está sendo concluída. O tão esperado 
empreendimento já é uma realidade e em breve 
entrará em uma nova fase da obra, para que 
tão logo o local esteja preparado para iniciar as 
atividades e atender a toda população.
A Prefeitura constantemente acompanha 
de perto todas as obras em andamento no 
município, prezando pelo melhor desenvolvimento 
das atividades para que tudo seja executado 

MERCADO MUNICIPAL AMÍLCAR DONATO BARLETTA NA 
ZONA NORTE É VISTORIADO PELA ADMINISTRAÇÃO

corretamente. Pensando em fiscalizar o 
andamento dos trabalhos no Mercado Municipal 
da Zona Norte, na tarde da última sexta-feira 
(01/10), representantes do Executivo e Legislativo 
visitaram o local.
Na oportunidade, as autoridades percorreram 
as instalações recém-construídas, avaliando os 
trabalhos já realizados na área. O local conta com 
diversos boxes, que poderão comportar variados 
segmentos de estabelecimentos, além de espaço 
para realização de cursos da área da gastronomia. 
A Prefeitura aproveitou o ensejo para apontar 
revisões para deixar o local ainda mais adequado.
Atualmente, a obra está com 95% da primeira 
fase concluída. No momento, estão em execução 
arremates finais como ajustes elétricos e na 
pintura do prédio, bem como a finalização da 
cabine primária e a instalação do elevador.

SAIBA MAIS:

Novo Mercado Municipal já é uma realidade e a primeira fase 
da obra está em conclusão

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-visita-obra-do-mercado-municipal-amilcar-donato-barletta-na-zona-norte
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Na última sexta-feira (01/10), representantes da 
Prefeitura de Bragança Paulista, acompanhados 
de membros do Poder Legislativo e da Assembleia 
Legislativa, vistoriaram o andamento das obras de 
construção do reservatório de detenção de cheias 
(piscinão), que estão sendo realizadas na Avenida 
Alberto Diniz, no Jardim Califórnia e da implantação 
do Parque Linear, no Jardim Europa.

SAIBA MAIS:

EXECUTIVO E LEGISLATIVO VISITAM OBRAS DO 
PISCINÃO DA ALBERTO DINIZ E PARQUE LINEAR 

DO JARDIM EUROPA

https://braganca.sp.gov.br/noticias/executivo-e-legislativo-visitam-obras-do-piscinao-da-alberto-diniz-e-parque-linear-do-jardim-europa_1 
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Os trabalhos de reforma da Escola Municipal Fer-
nando Amos Siriani, no Jardim da Fraternidade, 
continuam em constante desenvolvimento. No 
momento estão em execução serviços como a pin-
tura interna e externa, bem como a implantação do 
projeto de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB) e a reforma da quadra poliesportiva. Recen-
temente foram concluídos no local mais trabalhos 
como a reforma dos bebedouros, a instalação de 
portas e esquadrias, instalação de revestimento 
cerâmico no refeitório e cozinha, dentre outros.

A obra que prevê melhorias em toda unidade de 
ensino é mais um dos trabalhos da Administração 
Municipal pensando na Educação, qualidade de 
ensino, conforto e bem-estar dos alunos da Rede 
Municipal de Ensino.

No geral, a reforma contará com benfeitorias como 
pintura nova em todo prédio, manutenções elétri-
cas e hidráulicas, substituição de lâmpadas por 
luminárias em LED, troca do telhado, dentre outras 

OBRAS DE REFORMA AVANÇAM EM ESCOLA NO 
JARDIM DA FRATERNIDADE

melhorias. Os trabalhos estão sendo realizados 
pela empresa BPS Elétrica e Construções Eireli.

Outras escolas e prédios próprios da Educação 
já passaram por melhorias semelhantes e estão 
renovadas, com toda infraestrutura necessária 
para atender as crianças do município bem como 
professores, diretores e todo corpo docente. Tão 
logo a obra seja concluída nesta unidade, toda 
comunidade escolar poderá usufruir de todas as 
melhorias.

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Obras, iniciou no final 
de setembro, a obra de terraplanagem na Rua 
Conrado Stefani, no Bairro Matadouro, para pos-
teriormente iniciar a implantação do sistema de 
captação de águas pluviais.

OBRAS DE PROLONGAMENTO DA RUA CONRADO 
STEFANI SÃO INICIADAS

A obra faz parte do prolongamento da via, que 
inclui também guias, sarjetas, calçadas e pavi-
mentação asfáltica. Para este trabalho, serão 
investidos R$ 485.532,55, recursos do Tesouro 
Municipal e de emenda parlamentar.
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PREFEITURA DÁ A LARGADA NO CAMPEONATO DE 
FUTEBOL DE CAMPO DE MENORES 2021

Competição teve a abertura oficial neste domingo (03/10)
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e 
Lazer (SEMJEL), em conjunto com a Liga Bragantina 
de Futebol, iniciou neste domingo (03/10) o 
Campeonato de Futebol de Campo de Menores 2021. 
A abertura foi realizada no Estádio Olímpio Rodrigues, 
Campo do Ferroviários A.C..

Na edição deste ano participam do campeonato os 
clubes: Ferroviários, Legionário, Vila Aparecida/Litte 
Soccer, Real Brasil, Campo Novo Paulista, Cruzeiro 
e PH Futebol Clube. Os jogos serão realizados aos 

domingos pela manhã e a competição conta com as 
categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17.

O campeonato é um dos mais importantes do 
calendário esportivo da SEMJEL, contando com mais 
de 600 atletas inscritos. Vale destacar que devido 
à pandemia de coronavírus (Covid-19), em 2020 o 
Campeonato de Futebol de Campo de Menores não 
foi realizado.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-da-a-largada-no-campeonato-de-futebol-de-campo-de-menores-2021
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A fim de conscientizar e alertar as mulheres e 
a sociedade sobre a importância da prevenção 
e diagnóstico precoce do câncer de mama, 
a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá 
diversas atividades em alusão à campanha 
“Outubro Rosa”. As unidades de saúde realizarão 
durante todo o mês ações como palestras, 
orientações, atividade físiva, exames, dentre 
outros.
O câncer de mama é uma doença causada pela 
multiplicação desordenada de células anormais 
da mama, que forma um tumor com potencial de 
invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer 
de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, 

SECRETARIA DE SAÚDE PROMOVE DIVERSAS ATIVIDADES 
EM ALUSÃO À CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”

enquanto outros crescem lentamente. A maioria 
dos casos, quando tratados adequadamente e em 
tempo oportuno, apresentam bom prognóstico.
Em Bragança Paulista, o exame é solicitado 
pelos profissionais médicos da Atenção Básica e 
agendado na própria unidade. As mulheres com 
faixa etária de 50 a 69 anos podem ligar no 0800 
779 0000 “Programa Mulheres de Peito” para 
agendar o exame sem a necessidade do pedido 
médico.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

  

A PROGRAMAÇÃO CONTA COM PALESTRAS, ORIENTAÇÕES, 
EXAMES, DENTRE OUTROS.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/secretaria-de-saude-promove-diversas-atividades-em-alusao-a-campanha-outubrorosa
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Foi realizada na sexta-feira, 1º de outubro, na 
EBRAFA (Escola Bragantina de Formação e 
Aperfeiçoamento), o lançamento dos cursos de 
qualificação profissional aos 172 bolsistas do 
Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego 
e Qualificação Profissional iniciado em maio de 
2021 pela Prefeitura de Bragança Paulista.

Esse é um programa emergencial de auxílio-
desemprego e as pessoas inscritas trabalham 
35 horas semanais e fazem 5 horas semanais de 
curso ao longo do programa.

A Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio 
do Núcleo de Educação Permanente e Integração 
Ensino-Serviço-Comunidade iniciou o curso de 

BOLSISTAS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE 
AUXÍLIO-DESEMPREGO PARTICIPAM DOS CURSOS DE 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE
Todos os bolsistas do programa estão realizando a formação 

qualificação com o tema “Introdução ao SUS”.

O conteúdo programático do curso foi planejado 
em 3 Módulos. O intuito é apresentar aos 
bolsistas que estão atuando em serviços da 
área de saúde, o Sistema Único de Saúde e o 
processo de trabalho, buscando desenvolver 
competências que possam aprimorar a 
compreensão e aplicação dos conhecimentos 
no cotidiano e consequentemente aprimorar 
as ações e serviços de saúde oferecidos à 
comunidade bragantina.

SAIBA MAIS:

https://braganca.sp.gov.br/noticias/bolsistas-do-programa-emergencial-de-auxilio-desemprego-iniciam-os-cursos-de-qualificacao-profissional-na-area-da-saude
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Na noite de quinta-feira, dia 30, o Gabinete de 
Gestão Integrada de Bragança Paulista (GGI) 
iniciou uma operação envolvendo a Guarda Civil 
Municipal, a Polícia Militar, Juizado de Menores, 
Conselho Tutelar, Fiscais de Posturas, Fiscais do 
Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Serviços, 
Vigilância Sanitária, Agentes de Trânsito e 
Imprensa. As ações ocorreram na quinta (30/09), 
na sexta-feira (01/10) e neste sábado (02/10).

Foram fiscalizados diversos locais. Na noite 
de sexta-feira (01/10), foram fechadas duas 
tabacarias por documento irregular, aglomeração 
e som alto, causando perturbação do sossego 
público. Houve ainda 15 autuações em uma das 
tabacarias por falta de máscara.

Na noite de sábado (02/10), a operação culminou 
com o fechamento de um estabelecimento 
comercial pela Vigilância Sanitária, que não 
estava respeitando os protocolos sanitários e 

GGI DÁ CONTINUIDADE A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO 
NAS NOITES DE SEXTA E SÁBADO

Operações visam a segurança e 
o respeito às regras sanitárias

espaço entre mesas. Também foram guinchados 
três veículos no Lago do Taboão, que estavam 
com som alto. Houve ainda cinco autuações por 
infração de trânsito.

A Prefeitura de Bragança Paulista continua 
investindo na segurança, proporcionando 
mais tranquilidade para a população. Com 
a implantação do GGI, a missão é integrar 
sistemicamente os órgãos e instituições 
federais, estaduais e municipais, priorizando o 
planejamento e a execução de ações integradas 
de prevenção e enfrentamento da violência e 
criminalidade.

Em continuidade aos serviços em  saúde, a 
Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de  Saúde, segue com os 
atendimentos da  Saúde  Móvel  nos bairros da 
Zona Rural.
Dessa forma, no mês de setembro, a 
Unidade Móvel de Saúde passou por 9 bairros 

CRONOGRAMA DA SAÚDE MÓVEL NO MÊS DE 
OUTUBRO É DIVULGADO

da Zona Rural e realizou 713 atendimentos, 
sendo 218 de enfermagem, 194 atendimentos 
médicos, 95 atendimentos odontológicos e 
fez o dispensário de 206 medicamentos.
SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-divulga-cronograma-dasaudemovelno-mes-de-outubro
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, realizou 
na tarde de quinta-feira (07/10) a entrega da 
reforma do Espaço de Educação Profª Valéria 
de Lima Gonçalves, anexo à Escola Municipal 
Desembargador Prof. Dr. Paulo Sérgio Fernandes 
de Oliveira. Esse foi o 67º prédio escolar 
revitalizado pela Administração desde 2017.

Aconteceu ainda no ato a apresentação de dança 
dos alunos do 1º e 2º anos, com o tema “Primavera 
e Dia da Árvore”, sob coordenação da Professora 
Monique Bueno.

A reforma do Espaço de Educação Profª Valéria 
de Lima Gonçalves contemplou revisão hidráulica 
e elétrica, pintura predial, recuperação da rampa 
de acessibilidade que estava danificada, além de 
instalação de lâmpadas de LED e novo mobiliário. 
Os serviços foram realizados pela equipe da 
Secretaria Municipal de Educação. A pintura 
foi executada pela empresa CURY (valor de R$ 
36.749,00).

ESPAÇO DE EDUCAÇÃO PROF.ª VALÉRIA DE LIMA 
GONÇALVES É ENTREGUE REVITALIZADO

O Espaço de Educação Profª Valéria de Lima 
Gonçalves é um anexo à escola e vai funcionar 
com atividades no contraturno. A revitalização 
foi realizada seguindo o padrão de qualidade 
da Prefeitura. A escola ainda recebeu novos 
materiais pedagógicos para as atividades 
integrais, que beneficiarão o aprendizado e trarão 
ainda mais qualidade ao ensino da rede municipal.

Em fevereiro deste ano, a Prefeitura entregou 
a reforma da Escola Municipal Desembargador 
Prof. Dr. Paulo Sérgio Fernandes de Oliveira. 
Em novembro de 2020, foi realizada a entrega 
da implantação da cobertura da quadra 
poliesportiva. A escola atende 260 alunos do 1º 
ao 5º ano do Ensino Fundamental, em período 
integral.

SAIBA MAIS:

Espaço fica anexo à Escola Municipal Desembargador 
Profº Dr. Paulo Sérgio Fernandes de Oliveira

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-entrega-revitalizacao-do-espaco-de-educacao-prof-valeria-de-lima-goncalves
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A Prefeitura de Bragança Paulista, através 
da divisão de Parques e Jardins, continua 
investindo para deixar a cidade mais bonita e 
agradável, tanto para os moradores, quanto 
para os turistas. Os canteiros, parques e jardins 
do município estão recebendo um trabalho 
de paisagismo, que inclui o plantio de flores 
ornamentais.

O trabalho está sendo realizado na Avenida dos 
Imigrantes, com o plantio das flores Cleusa, 
Agapanto, Jasmim  do Cabo, Camarão, Mini 
Equisoria, Mini Lantana, Grama Amendoim 
e Grama Esmeralda. Além disso, a equipe de 
Parques e Jardins está recuperando os canteiros 
da rotatória do Lago do Taboão e o jardim e 
gramado do Lar do Idoso.

A equipe de divisão também está realizando a 
terceira etapa do plantio de mudas, sementes 

PREFEITURA REALIZA PLANTIO DE FLORES 
ORNAMENTAIS EM CANTEIROS, PARQUES E 

JARDINS DA CIDADE

de hortaliças e vegetais na horta comunitária 
do Conjunto Habitacional Mauro Baúna Del Roio, 
onde abriga as atividades do projeto Casulo, 
centro de convivência de jovens adultos com 
deficiência intelectual (DI). A ação beneficiará 
os jovens atendidos pelo projeto, bem como a 
população mais necessitada.

Além de funcionários da Secretaria Municipal de 
Serviços, os trabalhos também são realizados 
por colaboradores que vieram através do 
Programa Emergêncial de Auxílio-Desemprego e 
Qualificação Profissional, que estão adquirindo 
conhecimento na área de jardinagem. O 
Programa foi iniciado em maio de 2021 pela 
Prefeitura de Bragança Paulista, com o intuito 
de minimizar os impactos provocados pela 
pandemia do Coronavírus, absolvendo a mão de 
obra de mulheres e homens desempregados.
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PROJETO DE LEI DO REFIS É ENCAMINHADO 
PARA A CÂMARA

O prefeito Jesus Chedid e o Vice-Prefeito Prof. 
Amauri Sodré entregaram no final da tarde 
de terça-feira (05/10) para a presidente da 
Câmara Municipal, Gislene Bueno, o Projeto de 
Lei Complementar que “Institui o Programa de 
Recuperação Fiscal - REFIS, no Município de 
Bragança Paulista, no exercício de 2022”.

Participaram também da entrega o Chefe de 
Gabinete, José Galileu de Mattos; o Assessor 
de Assuntos Parlamentares, Mauro Garcia; e 
os vereadores Tião do Fórum, Marco Antônio 
Marcolino e José Gabriel Cintra Gonçalves.

O Projeto de Lei Complementar do REFIS tem por 
objetivo a regularização dos créditos tributários 
e créditos de natureza não tributária das pessoas 
físicas e jurídicas, vencidos até 30 de setembro de 
2021, com desconto em juros de mora e na multa 
de Dívida Ativa. A redução pode chegar a 90% do 

valor dos juros de mora e da multa, no caso de 
pagamento à vista.

A proposta prevê que no pagamento em até duas 
parcelas iguais a redução dos juros e multa será 
de 80%; em até quatro parcelas, redução de até 
75%; em até seis parcelas, redução de 70%. No 
caso de pagamento em até 12 parcelas, serão 
corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor – IPCA e a redução será de 65%; para 
parcelamento em até 24 vezes, as parcelas serão 
também corrigidas pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor – IPCA   e o desconto dos juros de 
mora e da multa será de 60%.

SAIBA MAIS: 

O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL SERÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2022

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-encaminha-projeto-de-lei-do-refis-para-a-camara 
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PREFEITURA CELEBRARÁ DIA DAS CRIANÇAS 
COM EVENTO EM HOMENAGEARÁ RIVELINO DE 

OLIVEIRA DORTA “O PESADÃO”

Após um longo período sem as tradicionais 
festividades e comemorações realizadas na 
cidade devido a pandemia de Coronavírus 
(Covid-19), pouco a pouco a situação no 
município está se normalizando, permitindo 
assim que celebrações significativas para 
a população sejam retomadas. O mês de 
outubro tradicionalmente é marcado pela 
data alusiva ao Dia das Crianças e nos anos 
anteriores, a Prefeitura buscou realizar 
eventos animados nesta data, com o intuito 
de proporcionar diversão para todas as 
crianças.

Pensando em retomar uma das principais 
celebrações do município, principalmente 
após um ano tão delicado devido ao vírus do 
Covid-19, a Prefeitura de Bragança Paulista 
realizará no próximo dia 12 de outubro, das 
10h às 16h, o “Dia das Crianças: Rivelino 
de Oliveira Dorta- O Pesadão”. O evento 
acontecerá simultaneamente em 5 locais, 
sendo eles, o Ciles do bairro Parque dos 
Estados, o Ciles do Jardim Águas Claras, 

o Ciles do Toró, a Praça Cel. Jacinto Osório 
(Matadouro) e o Lago do Taboão (ao lado da 
Terra da Magia).

O evento é uma iniciativa da Prefeitura 
de Bragança Paulista, com o apoio do Red 
Bull Bragantino, que está disponibilizando 
alguns brinquedos infláveis, e da 
Confederação Brasileira de Atletismo 
(CBAt), que realizará atividades e fornecerá 
materiais como os as grades de delimitação 
de espaço.

O Dia das Crianças levará o nome de 
“Rivelino de Oliveira Dorta-O Pesadão”, 
em uma justa homenagem a um grande 
parceiro e entusiasta, que por muitas vezes 
buscou parcerias e apoio para que nenhum 
Dia das Crianças passasse em branco nos 
últimos anos.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-celebrara-dia-das-criancas-com-evento-em-homenageara-rivelino-de-oliveira-dorta-o-pesadao
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INICIADA INSTALAÇÃO DE MAIS DE 500 CÂMERAS 
DE MONITORAMENTO NOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

A Prefeitura de Bragança Paulista iniciou a implan-
tação de segurança eletrônica e monitoramento por 
câmeras das escolas e unidades da Secretaria Muni-
cipal de Educação. Ao todo serão instaladas mais de 
500 câmeras de monitoramento de alta resolução 
e 383 sensores nas 72 escolas municipais e outras 
unidades da Secretaria de Educação, levando mais 
segurança ao patrimônio público, a funcionários, 
professores e alunos

Além da colocação de câmeras nas áreas interna e 
externa das escolas, cada prédio tem um monitor 

para acompanhamento das imagens e está em im-
plantação a Central de Monitoramento na sede da 
Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil. O 
objetivo desta central é monitorar e gerenciar remo-
tamente os sistemas instalados, que funcionarão 24 
horas por dia e 7 dias por semana.

SAIBA MAIS: 

MAIS ÁRVORES – PREFEITURA INICIA PLANTIO DE 35 
ÁRVORES EM PARCERIA COM A TE CONNECTIVITY

Mantendo a preocupação e dedicação com o verde 
no município, a Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em 
parceria com a empresa TE Connectivity, iniciou o 
plantio de mais 35 árvores na cidade. O objetivo da 
empresa com a parceria foi agradecer Bragança 
Paulista por todo acolhimento através dos anos.

As árvores estão sendo plantadas nos canteiros da 
Avenida Nelson Muner. Além dos plantios, a empresa 
doou um total de 50 mudas para posterior cultivo na 
cidade.

Bragança Paulista  vem avançando nas questões 
relacionadas à arborização, colocando em prática 
diversas ações em benefício do meio ambiente. 
Desde 2017, foram plantadas um total de 21.339 
árvores no município, sendo por plantios próprios da 
Prefeitura e parcerias.

SAIBA MAIS: 

Investimento será de mais de R$ 6,6 milhões na 
segurança dos alunos, educadores e comunidade

Mais de 21.300 árvores foram plantadas no município desde 2017

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-inicia-instalacao-de-mais-de-500-cameras-de-monitoramento-nos-predios-da-educacao
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-arvores-prefeitura-realiza-plantio-de-35-arvores-em-parceria-com-a-te-connectivity
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