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Na próxima terça-feira (14/09), completa um ano o 
projeto pioneiro na saúde da América Latina que é 
disponibilização de bolsas de sangue nas unidades 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU/192) e transfusão de sangue que sofrem 
algum tipo de sangramento.

A ação é desenvolvida através de parceria com o 

TRANSFUSÃO DE SANGUE NO SAMU: PROJETO 
PIONEIRO NA AMÉRICA LATINA COMPLETA UM 

ANO EM BRAGANÇA PAULISTA

Hospital Universitário São Francisco na Providência 
de Deus, que fornece as bolsas de sangue do tipo 
O- (O negativo) para a transfusão de sangue em 
ambiente pré-hospitalar, ou seja, nas ambulâncias 
especializadas do SAMU (UTI Avançada).

Tal dinâmica de socorro, segundo a literatura médica 
mundial, é praticada em apenas 16 países – nas 
Américas, é realizada somente nos Estados Unidos 
e Canadá. Bragança Paulista foi a primeira cidade 
da América Latina a realizar o serviço. Segundo o 
coordenador médico do SAMU, Lucas Certain, um 
dos idealizadores deste projeto, nesse período de 
implantação, foram realizados 18 procedimentos 
de transfusão de sangue. “Nos últimos tempos, 
a literatura tem mostrado que o maior índice de 
mortes por trauma é o sangramento, a hemorragia. 
E a reposição de sangue perdido com soro fisiológico 
não é uma medida adequada. Hoje, os estudos 
demonstram que ao utilizar a transfusão nesses 
casos, há redução de mortes”, afirmou.

SAIBA MAIS: 

Neste período foram realizados 18 procedimentos 
de transfusão de sanguez

https://braganca.sp.gov.br/noticias/transfusao-de-sangue-no-samu-projeto-pioneiro-na-america-latina-completa-um-ano-em-braganca-paulista
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Na tarde da última quarta-feira (08/09), foi realizada 
no Memorial da América Latina, em São Paulo, a 
cerimônia de entrega de 115 veículos disponibilizados 
pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon-SP) e o Governo do Estado de São Paulo, para 
as unidades do Procon de municípios paulistas.

O Procon é um órgão, que tem como principal 
objetivo oferecer orientação, proteção e defesa ao 
consumidor, o protegendo de possíveis abusos por 
parte de fornecedores de bens e serviços. O órgão 
fiscaliza, promove ações educacionais e promove 
medidas em prol do consumidor final. 

A unidade do Procon de Bragança Paulista foi 
contemplada com 1 veículo, que auxiliará nas 
atividades de fiscalização e ações de atendimento 

PROCON DE BRAGANÇA 
PAULISTA É CONTEMPLADO 

COM VEÍCULO OFICIAL

ao consumidor e conscientização da população, 
realizadas no município.

O atendimento presencial ao público no município 
está sendo realizado via agendamento, através 
dos telefones (11) 4034-7049/4034-7084, bem 
como na recepção do   Agiliza, no Paço Municipal. 
O atendimento virtual, por meio do e-mail do 
Procon continua a disposição da população. Aos 
interessados, o e-mail da unidade é o: (atendimento.
proconbraganca@gmail.com). O procedimento 
virtual é o mesmo utilizado no atendimento 
presencial.

O Prefeito Jesus Chedid assinou no final da 
tarde de quinta-feira (09/09), cinco ordens de 
serviços para obras nas áreas de Educação, 
Infraestrutura Urbana (incluindo obras de 
combate às enchentes) e Esporte e Lazer. Os 
investimentos serão de R$ 3.037.331,01.

A solenidade de assinatura ocorreu no Salão de 
Atos, no Centro Cultural Teatro Carlos Gomes, 
e contou com a presença do Prefeito Jesus 
Chedid, do Vice-Prefeito Amauri Sodré, do 
Deputado Estadual Edmir Chedid, de Secretários 
Municipais, de Vereadores e da imprensa.

As ordens de serviços assinadas foram para 
as seguintes obras: construção da nova Escola 
Municipal no Bairro do Campo Novo; obras de 

PREFEITURA INVESTIRÁ 
MAIS DE R$ 3 MILHÕES EM 
OBRAS DE NOVA ESCOLA E 

CRECHE, PISTA DE 
PUMP TRACK E 

INFRAESTRUTURA URBANA

finalização da Creche Scyla Médici, no Jardim 
Recreio; obras de drenagem de águas pluviais na 
Rua José Domingues e Travessa Araci, no Centro; 
ligação entre as ruas Conrado Stefani e Vicente 
Sabella, no Bairro do Matadouro; e construção da 
pista de pump track no Lago do Taboão. Com as 
licitações das 5 obras e com a participação de 
diversas empresas, a Prefeitura obteve desconto 
de R$ 743.942,17.

SAIBA MAIS: 

Veículo será utilizado nas atividades 
de fiscalização no município e 

nas ações de atendimento e 
conscientização da população

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-investira-mais-de-r-3-milhoes-em-obras-de-nova-escola-e-creche-pista-de-pump-track-e-infraestrutura-urbana


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA4

A Prefeitura de Bragança Paulista vem implantando, 
de forma contínua, ações e obras previstas no Plano 
Municipal de Saneamento Básico referentes a água e 
esgoto. A Administração tem seguido ainda o Plano 
Anual de Aplicação dos Recursos (P.A.A.R.).

Entre as ações contínuas vale destacar que oito bair-
ros tiveram obras de rede de abastecimento de água 
e esgoto concluídas, que devem beneficiar cerca de 
3.700 moradores e outros seis estão com obras em 
andamento, beneficiando cerca de 4.900 moradores.

Com execução da Sabesp (Companhia de Saneamen-

AÇÕES E OBRAS CONTÍNUAS 
RELACIONADAS AO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA E ESGOTO SÃO REALIZADAS

to Básico do Estado de São Paulo), o investimento 
é parte do que foi acordado no novo contrato para 
prestação dos serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário para a cidade. Em virtude 
da regularização contratual, realizada em 2020, o 
investimento total em obras já realizadas está em 
torno de R$ 7,2 milhões. Em obras em andamento são 
R$ 12,25 milhões.

SAIBA MAIS: 

Diversos bairros estão recebendo extensão da 
rede de água e esgoto

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-realiza-acoes-e-obras-continuas-relacionadas-ao-abastecimento-de-agua-e-esgoto
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PROGRAMA VIVALEITE – MAIS DE 23 MIL LITROS 
DE LEITE FORAM ENTREGUES EM AGOSTO

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 agosto.

Além das cotas do Estado, existe a complementação 
do município, em que as famílias recebem 7 litros 
de leite por semana. Em agosto, foram entregues 
10.965 litros  pelo Estado e  12.427  litros  pela 
Prefeitura,  investimento de R$ 36.908,19. 
Atualmente, estão sendo atendidas 731  crianças de 
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.

Criado pelo Governo do Estado de São Paulo, em 

1999, o Vivaleite 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. 
(Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social de SP).

CASTRAMÓVEL SEGUE REALIZANDO 
ATENDIMENTO POR TODO MUNICÍPIO

Nos dois últimos finais de semana, a unidade atendeu 
caninos e felinos na região dos bairros Águas Claras e 
Campo Novo

A unidade do Castramóvel vem realizando atendimento 
em diversos bairros de Bragança Paulista, beneficiando 
milhares de animais com os procedimentos de 
esterilização cirúrgica e microchipagem. O serviço tem 
ganhado relevância e se tornado referência nas cidades 
da região.

Durante os dias 27, 28 e 29 de agosto, o Castramóvel 
esteve alocado no bairro Águas Claras, atendendo cães 
e gatos do bairro e adjacências, conforme agendamento 
prévio. No total, foram castrados e microchipados 340 
animais, sendo: 63 caninos machos, 111 caninos fêmeas, 
79 felinos machos e 87 felinos fêmeas.

No último final de semana (03, 04 e 05/09), o veículo 

esteve em atendimento no bairro Campo Novo. 
Ao todo, 199 animais foram atendidos, sendo: 43 
caninos machos, 65 caninos fêmeas, 38 felinos 
machos e 53 felinos fêmeas.

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.

Saiba mais: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/castramovel-segue-realizando-atendimento-por-todo-municipio
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Na quinta-feira (02/09), a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria de Saúde, 
entregou no Centro de Operações Integradas – 
COI, camisetas aos motoristas e aos agentes de 
manutenção da saúde.

PREFEITURA ENTREGA CAMISETAS A MOTORISTAS 
E AGENTES DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS), repassou nesta quinta-feira, dia 
09/09, para nove entidades do município, um total 
de R$ 579.550,11.

O repasse é realizado mensalmente e os recursos 
são provenientes dos governos municipal, estadual e 
federal, atendendo mais de 400 pessoas, de crianças 
a idosos. Os repasses têm acontecido sempre no 
quinto dia útil de cada mês.

MAIS DE R$ 579 MIL 
SÃO REPASSADOS PARA 

ENTIDADES DO MUNICÍPIO

São nove organizações da 
sociedade civil beneficiadas

Atualmente há dez serviços executados pelas 
seguintes Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

SAIBA MAIS: 

O investimento foi de R$ 6.600,00, oriundos de 
recursos próprios. Ao todo são 29 motoristas e 
14 agentes de manutenção, em que cada servidor 
recebeu 3 peças com o objetivo de reforçar a 
identidade visual dos profissionais.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-repassa-mais-de-r-579-mil-para-entidades-do-municipio 
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No último sábado (04/09) e domingo (05/09), 
Bragança Paulista sediou o Campeonato Brasileiro 
Loterias Caixa de Atletismo Sub-23. A competição 
aconteceu no Centro Nacional de Desenvolvimen-
to do Atletismo (CNDA).

Participaram da competição 602 atletas de 132 
clubes de 22 Estados e do Distrito Federal. O 
evento foi transmitido ao vivo pelo Canal Atletis-
mo e Canal Olímpico do Brasil, em parceria com o 
Comitê Olímpico do Brasil. O torneio distribuiu 168 
medalhas em provas, 120 em provas individuais 
e 48 nos revezamentos, a patrocinadora Prevent 
Senior ofereceu 120 planos de saúde aos atletas 

medalhas de ouro, prata e bronze.

O evento foi realizado sem a presença do público e 
seguindo todos os protocolos sanitários de com-
bate ao COVID-19. Foi obrigatório o uso de másca-
ras, álcool em gel, e distanciamento social entre 
atletas, treinadores, dirigentes e entre outros.

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e La-
zer (SEMJEL), apoia o esporte no município e tem 
buscado estreitar laços com entidades esportivas 
como a Confederação Brasileira de Atletismo - 
CBAt para fomentar a realização de esportes na 
cidade.

 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE 
ATLETISMO SUB-23 É REALIZADO EM 

BRAGANÇA PAULISTA
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A Prefeitura de Bragança Paulista vem realizando 
as obras cicloviárias entre o Parque dos Estados e 
o Lago do Taboão, priorizando a conexão das vias 
da cidade. O projeto que está sendo desenvolvido 
envolve várias secretarias municipais e faz parte 
do grande modal cicloviário da cidade.
As equipes de sinalização viária da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana, estão concluindo 
a pintura e demais sinalizações na ciclovia, 
deixando mais segura e bonita, permitindo que 
as pessoas possam optar pelo uso da bicicleta 

CANTEIROS SÃO IMPLANTADOS COM FLORES DA 
ESTAÇÃO EM CICLOVIAS

para fazerem seus deslocamentos ou passeios. 
Em locais onde o tráfego é mais intenso, foram 
implantados balizadores e nos cruzamentos 
faixas elevadas que dão mais segurança ao 
pedestre e ao ciclista.
Antes o ciclista dividia o espaço com os 
motoristas e atualmente ele tem uma área 
exclusiva, onde pode trafegar com toda 
segurança necessária.
Alguns trechos ocupam parte do leito viário das 
avenidas dos Imigrantes e Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, sendo implantada um trecho de 
ciclovia sobre o canteiro central com aplicação 
de camada de concreto pigmentado na cor 
vermelha, que oferece melhor acabamento 
e reduz a necessidade de manutenção da 
sinalização de solo.
Além dos trabalhos nas ciclovias, o paisagismo 
está sendo implantado pela Divisão de Parques 
e Jardins. Estão sendo construídos canteiros 
ao longo da pista, sendo plantadas flores da 
estação que embelezam o projeto, incentivando 
os ciclistas a trafegar num ambiente agradável.
SAIBA MAIS: 

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Serviços, através da Divisão 
de Parques e Jardins, continua recuperando áreas 
verdes e preparando para o plantio e o período 
de florescimento ou frutificação, escolhendo as 
espécies, principalmente ao semear as flores e 
hortaliças.

As características específicas de cada período 
(primavera, verão, outono e inverno) influenciam 
em todas as fases de desenvolvimento das plantas, 
da fase de germinação das sementes à produção de 
flores ou frutos.

A divisão de parques e jardins fica atenta às flores, 

ÁREAS VERDES PARA 
PLANTIOS DE FLORES 

E HORTALIÇAS SÃO 
RECUPERADAS

às árvores frutíferas e hortaliças ideais para 
plantar em cada época do ano e tem um objetivo 
simples: favorecer o desenvolvimento de espécies 
que  apreciam as características da estação, como 
clima, umidade e incidência de luz; e evitar perdas no 
jardim, na horta e também no pomar.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-recupera-areas-verdes-para-plantios-de-flores-e-hortalicas 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-implanta-canteiros-nas-ciclovias-com-flores-da-estacao
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Mais uma importante obra para o município está 
prestes a ser entregue para usufruto e benefício 
da população bragantina. A Unidade de Vigilância 
de Zoonoses (UVZ) ou “Centro de Zoonoses” como 
é popularmente conhecido, está passando pelos 
últimos ajustes e em breve será entregue. Na tarde 
da última quinta-feira (02/09), representantes da 
Prefeitura realizaram visita ao local.
A Unidade de Vigilância de Zoonoses atua para 
garantir o bem-estar de animais e da população. 
Agindo no controle das zoonoses, que são doenças 
que podem ser transmitidas de animais para seres 
humanos e na prevenção de epidemias. Zoonoses 
são doenças como: dengue, febre amarela, chagas 
e toxoplasmose, que são transmitidas de animais 
para humanos, ou de humanos para os animais. O 
equipamento contará com canil e gatil individual, 
com sala para guarda de ração, de equipamentos 
e de material de campo, de vacinação e avaliação 
animal, capacitação técnica, administrativa, 
entre outras, recepção, rampa de lavagem e 
descontaminação de veículos.
O local também contará também com a instalação 
de um centro cirúrgico para animais, composto 

UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONOSES E 
CENTRO CIRÚRGICO PARA ANIMAIS JÁ É UMA 

REALIDADE EM BRAGANÇA PAULISTA

de sala pré e para pós-operatório e recuperação, 
antissepsia, administrativa, entre outros, e com 
entrada para ambulância.
O espaço será gerenciado em conjunto pelas 
Secretarias Municipais de Saúde e Meio Ambiente, 
que desenvolverão seus respectivos trabalhos no 
local. A Vigilância de Zoonoses tem como objetivo 
adotar todas as medidas e cuidados para que 
não haja a transmissão de doenças oriundas de 
animais para os seres humanos, bem como o 
controle de endemias.

SAIBA MAIS: 

O local está passando pelos 
últimos ajustes para que 
tão logo sejam iniciadas 
as atividades na unidade

https://braganca.sp.gov.br/noticias/unidade-de-vigilancia-de-zoonoses-e-centro-cirurgico-para-animais-ja-e-uma-realidade-em-braganca-paulista
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por intermédio 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, dando 
seguimento nas ações referentes à recuperação 
de nascentes, realizou na primeira semana de 
setembro a identificação e recuperação da área de 
preservação permanente (APP) situada em área 
urbana, em propriedade pública localizada na Av. Dr. 
Plinio Salgado, bairro Jardim São Miguel.

A restauração abrangeu uma área de 0,7854 
hectares, que recebeu cercamento e plantio de 1.309 
mudas de espécies do bioma Mata Atlântica, nativas 
da flora brasileira regional, com espalhamento 
de 3x2 metros cada. A nascente em processo de 
recuperação contribui para a bacia hidrográfica do 
Ribeirão Lavapés.

A proteção eficaz das nascentes exige a delimitação 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO 
AMBIENTE DÁ SEGUIMENTO AO PROJETO DE 
RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES

de uma área de preservação permanente em um 
raio mínimo de 50 metros ao seu redor. Nesse local, 
o município deve fazer o monitoramento e controle 
da vegetação, impedir desmatamentos e poluições.

O Projeto de Recuperação e Proteção de Nascentes 
teve seu início em 2018 e já conta com treze 
nascentes entre as identificadas e restauradas.

Agora em setembro também foram realizadas 
manutenções com controle da vegetação 
competidora, coroamento das mudas, combate 
às formigas cortadeiras, adubação, operações de 
limpeza e manutenção das trilhas de educação 
ambiental nas áreas de preservação ambiental 
situadas na Av. Atílio Menin, bairro Jardim Morumbi e 
Alameda Horizonte, no bairro Santa Helena.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
das Secretarias Municipais de Serviços e Meio 
Ambiente, deu início a compostagem dos 
resíduos gerados pelas feiras-livres, com o 
projeto piloto realizado na feira do Posto de 
Monta, às quartas-feiras. O intuito é garantir 
a destinação dos resíduos orgânicos que não 
seriam reaproveitados por outras entidades e 
que teriam seu destino encaminhados ao aterro 
sanitário municipal.
Diversos são os benefícios da compostagem, 
como a redução na emissão dos gases de efeito 
estufa, a redução do volume dos resíduos 
gerados, a formação de um adubo orgânico 
de ótima qualidade, entre outros. Ela vem de 
encontro com a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, pois se trata de uma ação de reciclagem 
dos resíduos com o retorno dos nutrientes 
dos alimentos ao solo, evitando a extração de 
recursos naturais.
A compostagem dos resíduos de feiras é um 
passo muito importante para nosso município, 

RESÍDUOS GERADOS EM FEIRAS LIVRES SÃO 
DESTINADOS À COMPOSTAGEM EM 

PROJETO PILOTO

pois garantimos a redução dos impactos ao 
meio ambiente, o aumento da vida útil do aterro 
sanitário e a economia dos cofres públicos na 
compra de insumos para a adubação dos parques, 
praças e jardins.

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Meio Ambiente, tem intensificado a 
fiscalização de queimadas no município. A Defesa 
Civil também tem feito vistorias e o controle das 
chamas quando há focos em andamento.
De acordo com relatório da Secretaria de Meio 
Ambiente, foram registrados 38 focos de incêndio 
em 2018; 49 focos em 2019 e 84 focos em 2020. Até 
06/08 de 2021, houve o registro de 59 focos. Para a 
verificação do padrão em 2021 será necessário obter 
os dados até o final do ano.
Conforme dados e mapeamento realizado, a região 
mais atingida pelas queimadas em 2020 é a Zona 
Sul, com 31 focos de calor registrados. Ressalta-se 
que bem próximo a este valor estão as zonas Norte 
e Oeste, com 26 focos de calor.
Os mapeamentos realizados pela Secretaria têm 

FISCALIZAÇÃO DE QUEIMADAS SÃO 
INTENSIFICADAS NO MUNICÍPIO

Em Bragança Paulista, as 
queimadas estão proibidas 

pela Lei nº 4236.

como base o Banco de Queimadas do INPE (Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais) e shapefiles 
DATAGEO (Sistema Ambiental Paulista).
SAIBA MAIS:
 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-intensifica-fiscalizacao-de-queimadas-no-municipio 
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