


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA2

PREFEITURA LANÇA 1º “MEGA 
PACOTE” DE 36 OBRAS COM MAIS 

BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO

Para dar continuidade aos trabalhos que beneficiam 
toda a população bragantina, a Prefeitura de 
Bragança Paulista lançou nesta quinta-feira (10/02), 
o 1º “mega pacote” com 36 obras.

Os investimentos serão de aproximadamente R$ 30 
milhões em obras de nas áreas de Assistência Social, 
Saúde, Mobilidade Urbana, Educação, Agronegócios, 
Esportes, Meio Ambiente, Cultura E Turismo E 

INVESTIMENTO DE CERCA DE R$ 30 MILHÕES SERÁ 
DESTINADO PARA DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO

Preservação Do Patrimônio.

A cerimônia de lançamento do novo pacote de 
investimentos aconteceu no Centro Cultural Teatro 
Carlos Gomes, no Centro.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-lanca-1-mega-pacote-de-36-obras-com-mais-beneficios-a-populacao
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PAT DE BRAGANÇA PAULISTA COLABOROU COM 
CONTRATAÇÃO DE 117 PESSOAS EM JANEIRO

Bragança Paulista fechou o mês de janeiro 
com geração de empregos e o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) foi responsável por 
intermediar 117 contratações. Semanalmente, a 
Prefeitura de Bragança Paulista divulga as vagas 
disponíveis no site oficial, pelo link https://www.
braganca.sp.gov.br/servicos/pat

Do total de 117 contratados no primeiro mês do 
ano, 43 foram para auxiliar de produção, outros 
24 para ajudante de carga e descarga, 18 para 
auxiliar de estoque, 10 para auxiliar de logística, 
7 para auxiliar de almoxarifado, 4 pedagogos, 
2 enfermeiras, 1 auxiliar de enfermagem, 2 

repositores de mercadorias, 1 açougueiro, 
1 assistente administrativo, 1 servente, 1 
jardineiro, 1 auxiliar administrativo e 1 operador de 
rebubinadeira.

O atendimento presencial do PAT, do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no piso 
superior do Mercado Municipal “Waldemar de 
Toledo Funck”, no Centro.

SAIBA MAIS: 

É POSSÍVEL CONSULTAR AS VAGAS DISPONÍVEIS NO 
SITE OFICIAL DA PREFEITURA

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, informa que a 
empresa Promove Ação Sócio Cultural, qualificada 
como Organização Social de Educação, contratada 
para o atendimento público em 8 creches do 
município, em regime de gestão em parceria, está 
com processo seletivo aberto para contratação 
de Professor de Educação Infantil, Auxiliar de 
Desenvolvimento Infantil, Administrativo, Auxiliar de 
Limpeza e Estagiário de Pedagogia.

Os interessados deverão encaminhar currículo para 
o endereço de e-mail oportunidades@promove.org.
br, informando no assunto a área que pretende se 
candidatar. Mais informações em promove.org.br.

ABERTO PROCESSO SELETIVO PARA 
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EDUCAÇÃO

http://www.braganca.sp.gov.br/noticias/pat-de-braganca-paulista-colaborou-com-contratacao-de-117-pessoas-em-janeiro
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KITS DO PROJETO “ROBÓTICA NAS 
ESCOLAS” SÃO ENTREGUES PARA 19 

UNIDADES DE ENSINO

O trabalho para aprimorar a educação dos alunos 
da rede municipal de ensino continua, com a 
implantação de diferentes projetos pedagógicos 
complementares, entre eles, o “Robótica nas 
Escolas”, voltado ao 5º ano do ensino fundamental de 
19 escolas municipais.

Na segunda-feira (07/02), começou a formação 
teórica de professores do 5º ano, coordenadores 
e oficineiros das escolas em período integral das 
unidades que participam do projeto “Robótica nas 
Escolas”. O trabalho segue nesta terça-feira (08/02), 
com formação teórica e também prática, relacionada 
à automação.

A Secretaria Municipal de Educação investiu em 
equipamentos de robótica para todas as escolas que 
têm sala de informática, por isso são 19 unidades 
participantes, que receberam kits.

O projeto ‘Robótica nas Escolas’ tem como objetivo 
proporcionar o desenvolvimento do trabalho em 
equipe, o raciocínio lógico, resolução de problemas e 
outros valores possíveis de serem adquiridos através 
da Robótica. 

O projeto foi iniciado em 2018, na época com três 
escolas participantes. Devido à grande aceitação de 
professores e alunos, o mesmo foi ampliado em 2019 
para oito escolas e em 2020 para as atuais 19 escolas 
que, com a volta das aulas presenciais, poderão 
participar desse importante projeto pedagógico.

PROGRAMA COLABORA COM O DESENVOLVIMENTO DO 
APRENDIZADO DOS ALUNOS
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APLICATIVO “153 CIDADÃO” TEM 
APROVEITAMENTO ACIMA DE 90% EM PRISÕES 
POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

operacional da GCM, que tratará com 
prioridade a ocorrência.

Desde o lançamento até o momento, 561 
pessoas instalaram o app em aparelhos 
celulares. Nesse período, 203 cidadãs 
contaram com a ferramenta, dentre elas, 
51 mulheres vítimas de violência doméstica, 
que possuem medida protetiva contra 
seus agressores e são acompanhadas pela 
Guardiã Maria da Penha. O aplicativo tem 
apresentado um aproveitamento superior 
a 90% nas prisões por descumprimento de 
medidas protetivas, nos casos acionados 
através da ferramenta. 

SAIBA MAIS: 

DESTINADO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, 
ASSISTIDAS PELO PROJETO GUARDIÃ MARIA DA PENHA, COM O 

APLICATIVO, VÍTIMAS PODEM ACIONAR A GCM COM MAIS RAPIDEZ

A Prefeitura de Bragança Paulista segue 
promovendo ações em prol da segurança 
pública e especialmente do combate a 
violência doméstica. Destaque para o 
projeto “Guardiã Maria da Penha”, o qual 
desenvolve trabalhos voltados à segurança 
e a integridade das mulheres do município.

Adquirido pelo município em 2019, o “153 
Cidadão” é um aplicativo que possui a 
função “SOS Mulher”, similar a um botão de 
emergência, onde mulheres sob proteção 
judicial assistidas pelo “Guardiã Maria da 
Penha” podem contatar a Guarda Civil 
Municipal (GCM). Em caso de emergência, 
elas podem pressionar o botão “Maria da 
Penha” por 5 segundos, sendo emitido um 
alerta de socorro à central de atendimento 

http://www.braganca.sp.gov.br/noticias/aplicativo-153-cidadao-tem-aproveitamento-acima-de-90-em-prisoes-por-descumprimento-de-medida-protetiva
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ESPORTE NA TERCEIRA IDADE – 
PREFEITURA OFERECE TREINOS 

ESPORTIVOS GRATUITOS PARA OS IDOSOS

A prática de esportes é algo que traz inúmeros bene-
fícios para a saúde. Esse hábito é ainda mais impor-
tante na terceira idade. Pensando nisso, a Prefeitura 
de Bragança Paulista tem investido em iniciativas em 
prol do incentivo a prática esportiva para a população 
bragantina de todas as idades.

A Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e 
Lazer (SEMJEL) oferece treinos gratuitos semanais 
de diversas modalidades para o público da terceira 
idade do município. Os esportes praticados, são: vo-
leibol, natação, jogos de salão e atletismo.

Além de oferecer as modalidades, a Prefeitura tra-
balhou arduamente na reforma dos equipamentos 
esportivos de Bragança Paulista. 

Dentre as principais melhorias, estão: a Moderniza-

ção do Complexo Esportivo Dr. Lourenço Quilici, com 
a reforma do Ginásio de Esportes Dr. Lourenço Quilici 
(Lourenção), da Piscina Municipal Professor Marcelo 
Filócomo e das benfeitorias realizadas no Estádio 
Municipal. Também passaram por reformas o Ginásio 
de Esportes Francisco Virgili e o Ginásio de Esportes 
Rubens Batazza.

Os interessados devem entrar em contato com a Se-
cretaria da Juventude, Esportes e Lazer pelo telefone 
(11) 4033-6667. O Horário de atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 17h.

SAIBA MAIS: 

DECRETO AMPLIA HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
EM ESTABELECIMENTOS E REFORÇA MEDIDAS 

SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO
A Prefeitura de Bragança Paulista, divulgou nesta 
terça-feira (08/02), por meio do Decreto Municipal nº 
3.841/2022, que a partir desta quarta-feira (09/02), 
será exigida a apresentação e comprovação de es-
quema vacinal contra o Coronavírus (Covid-19), para 
acesso a estabelecimentos dos segmentos de res-

taurantes, lanchonetes, bares, buffets e similares.

SAIBA MAIS: 

A APRESENTAÇÃO DO 
“PASSAPORTE DA VACINA” 
(FÍSICO OU DIGITAL) SERÁ 

OBRIGATÓRIA PARA ACESSO 
A BARES, RESTAURANTES, 
LANCHONETES, BUFFETS E 

SIMILARES

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/esporte-na-terceira-idade-prefeitura-oferece-treinos-esportivos-gratuitos-para-os-idosos
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/decreto-amplia-horario-de-atendimento-em-estabelecimentos-e-reforca-medidas-sanitarias-no-municipio


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 7

MAIS DE 60 ACADEMIAS AO AR LIVRE 
ESTÃO ESPALHADAS PELO MUNICÍPIO

A Prefeitura de Bragança Paulista tem o esporte 
como uma de suas principais prioridades, com 
espaços de lazer espalhados pelo município e o 
desenvolvimento de diversas atividades físicas, 
através da Secretaria Municipal da Juventude, 
Esportes e Lazer, que disciplinam e transformam 
vidas.
Pensando nisso, desde 2017 foram instaladas 66 
academias ao ar livre, sendo 10 equipamentos 
para pessoas com deficiência (PCDs). Ao todo, 
são 69 equipamentos distribuídos por toda área 
urbana e rural do município. Em breve, será 
inaugurada mais uma academia ao ar livre, na 
Praça do Jardim São Miguel, localizada na Rua 
Capitão Antônio Fonseca.

As academias são compostas por 10 
equipamentos de ginástica, dentre eles 
simulador de caminhada e leg press, além 
disso todos os aparelhos apresentam placas 
indicativas com sugestões de exercícios 
para auxiliar os praticantes. Os aparelhos são 
recomendados para fortalecimento muscular, 
melhora motora e aeróbica, independentemente 
da idade, pois qualquer pessoa pode se 
beneficiar com as academias ao ar livre para 
melhorar a saúde e bem-estar físico e combater 
o sedentarismo.
SAIBA MAIS:

EQUIPAMENTO TRAZ MAIS QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR 
PARA A COMUNIDADE 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-60-academias-ao-ar-livre-estao-espalhadas-pelo-municipio
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CERCA DE 100 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SERÃO 
CONTRATADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

A Rede Municipal de Ensino de Bragança Paulista 
iniciará o ano letivo de 2022 com reforço na equipe 
de Educação. A Prefeitura vai contratar, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, 50 auxiliares de 
desenvolvimento infantil (ADI) e cerca de 50 pro-
fessores.
Os ADIs foram selecionados por meio de concurso 
público e vão auxiliar os alunos que demandam cui-
dados especiais nas diversas unidades da rede mu-
nicipal de ensino.

 

Os professores passaram por processo seletivo e 
serão contratados para substituir os que estão em li-
cença médica, aqueles que ocupam cargos de chefia 
e ainda as professoras gestantes, afastadas por de-
terminação da Lei Federal nº 14.151, de 12 de maio de 
2021, que dispões sobre “o afastamento da empre-
gada gestante das atividades de trabalho presencial 
durante a emergência de saúde pública de importân-
cia nacional decorrente do novo coronavírus”.
As aulas da Rede Municipal de Ensino retornam na 
próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro.

MAIS DE 5.300 PESSOAS FORAM ATENDIDAS PELOS 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JANEIRO

Estender a mão para os que mais precisam, 
amparar as pessoas em situação de vulnerabi-
lidade e aqueles em situação de rua. O trabalho 
da Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social 
(SEMADS), em janeiro de 2022, ofereceu serviços 
de assistência social e apoio aos que procuraram 
os diferentes equipamentos.
Foram realizados 5.345 atendimentos no pri-

meiro mês do ano, sendo 3.592 nos quatro CRAS 
(Centro de Referência de Assistência Social); 
1.096 pelo Bolsa Família; 389 pelo Centro POP; 
148 pelo CREAS (Centro de Referência Especia-
lizado de Assistência Social) e 120 pelo Albergue 
Municipal.
SAIBA MAIS: 

SERÃO 50 AUXILIARES 
DE DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL E 
APROXIMADAMENTE 50 
NOVOS PROFESSORES

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-5300-pessoas-foram-atendidas-pelos-servicos-de-assistencia-social-em-janeiro-
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PREFEITURA RENOVA CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE 
SÃO FRANCISCO QUE GARANTE DESCONTOS PARA 

FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES

Com o objetivo de ofertar o acesso ao 
ensino superior com melhores condi-
ções e capacitar os servidores munici-
pais, a Prefeitura de Bragança Paulista 
assinou nesta quarta-feira (09/02), a 
renovação do convênio com a Univer-
sidade São Francisco – USF.

O convênio permite a concessão de 
descontos para os servidores públi-
cos e seus respectivos dependentes 
(cônjuge e filhos), ingressantes a 
partir do Vestibular de Verão 2022, em 
cursos de graduação (presenciais e a 
distância) e pós-graduação lato sensu 
oferecidos.

Serão oferecidos 20% de desconto 
nos cursos de graduação presenciais 

e a distância aos funcionários e 15% 
aos dependentes diretos (cônjuges 
e filhos). Em ambos os casos o paga-
mento da mensalidade será feito até o 
dia 5 de cada mês, podendo ser acres-
cidos mais 5% de desconto com a an-
tecipação do pagamento até o último 
dia útil do mês anterior ao vencimento.

Para os cursos de pós-graduação 
presenciais e a distância, serão con-
cedidos 30% de desconto, para paga-
mento de mensalidade até o dia 10 de 
cada mês.

SAIBA MAIS: 

OS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES TERÃO 
DESCONTOS DE 15% A 30% NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E 

PÓS-GRADUAÇÃO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-renova-convenio-com-a-universidade-sao-francisco-que-garante-descontos-para-funcionarios-e-dependentes
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1ª BASE MÓVEL DA GCM ESTÁ 
PRONTA PARA USO

Constantemente a Prefeitura de Bragança 
Paulista vem desenvolvendo ações e buscan-
do investimentos para atender as demandas 
que garantam a seguridade de cada cidadão 
bragantino. Agora, a Secretaria Municipal de 
Segurança e Defesa Civil conta com um veículo 
do tipo furgão equipado com uma câmera de 
monitoramento, para integrar a frota da Guarda 
Civil Municipal (GCM).

O VEÍCULO AUXILIARÁ NO TRABALHO DE PROTEÇÃO À POPULAÇÃO DO 
MUNICÍPIO EM AÇÕES COMO AS QUE SÃO REALIZADAS PELO GABINETE DE 

GESTÃO INTEGRADA (GGI), BEM COMO EM EVENTUALIDADES FUTURAS

O furgão será utilizado como a 1ª Base Móvel, 
para auxiliar no trabalho de proteção à popu-
lação do município em ações como as que são 
realizadas pelo Gabinete de Gestão Integrada 
(GGI), bem como em eventualidades futuras. O 
veículo foi adquirido através de um recurso de 
cerca de R$ 200 mil, destinado pelo Ministério 
Público, oriundo de uma ação de não persecução 
criminal.
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BRINQUEDOS INCLUSIVOS GARANTEM A DIVERSÃO 
DE TODAS AS CRIANÇAS EM BRAGANÇA PAULISTA

Toda criança tem o direito de brincar, ter uma in-
fância feliz e ser tratada com dignidade. E entre 
as ações para que todas tenham seus direitos 
garantidos e mais qualidade de vida, a Prefeitura 
de Bragança Paulista instalou parques inclusi-
vos, garantindo lazer e diversão também para 
aquelas com algum tipo de deficiência.

Em dezembro de 2020 foram instalados brin-
quedos híbridos no Centro Integrado de Lazer e 
Esportes (Ciles) Florisvaldo Grasson, no Lavapés, 
por meio da Secretaria de Juventude, Esportes 
e Lazer. Há no local um gira-gira, um balanço e 
uma gangorra, todos adaptados para atender 
crianças com algum tipo de deficiência.

PARQUES INCLUSIVOS ESTÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS E 
ESCOLAS MUNICIPAIS

Em julho de 2021 foi entregue a revitalização do 
Parque Infantil “Reynaldo Montagnana”, conhe-
cido como a Terra da Magia, localizado no Lago do 
Taboão. A Prefeitura mais uma vez pensando em 
promover a inclusão, também instalou brinque-
dos híbridos, que podem ser utilizados por crian-
ças que possuem ou não alguma deficiência. Há 
brinquedos com a possibilidade de acoplar uma 
cadeira de rodas, e todos têm placas em braile, 
para crianças com deficiência visual.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/brinquedos-inclusivos-garantem-a-diversao-de-todas-as-criancas-em-braganca-paulista
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REDE MUNICIPAL DE ENSINO INICIARÁ ANO 
LETIVO NA PRÓXIMA SEMANA

Mais um ano letivo da Rede Municipal de Ensino está 
prestes a iniciar no município. Após 2 anos de mudan-
ças e adaptações, frente à pandemia de Coronavírus 
(Covid-19), na segunda-feira (14/02), cerca de 15 mil 
alunos da rede de ensino do município retornarão às 
salas de aula.

Com o intuito de recepcionar da melhor maneira os 
estudantes, a Prefeitura de Bragança Paulista não 
tem medido esforços. Através da equipe de manu-
tenção da Secretaria Municipal de Educação, estão 
sendo realizados trabalhos como o corte de mato, 
dentre outras atividades para que tudo esteja em 
perfeita ordem em todas unidades de ensino.

Graças aos esforços e comprometimento, todas as 
crianças da Rede Municipal terão garantida e a dis-
posição toda a alimentação adequada e o transporte 
até as unidades de ensino.

ALUNOS RETORNARÃO ÀS SALAS DE AULA NO DIA 14/02. INÍCIO DO 
ANO LETIVO MARCA A RETOMADA DAS AULAS 100% PRESENCIAIS NO 

MUNICÍPIO, APÓS 2 ANOS DE PANDEMIA DE COVID-19

Até o momento, foram registradas cerca de 1.700 
inscrições em busca de vagas e transferências nas 
escolas municipais e já foram atendidos cerca de 
1.400 pedidos. Os casos ainda não atendidos são re-
ferentes a pedidos de transferência para escolas de 
tempo integral, cujas vagas passaram de 1.080 para 
3.500 esse ano. Todos os novos alunos solicitantes 
de novas vagas serão atendidos, mas não necessa-
riamente na 1ª opção de escola indicada pelo respon-
sável, uma vez que cada escola e turmas têm capaci-
dade de atendimento limitada por lei, de acordo com 
a faixa etária e tamanho da sala de aula, mas sempre 
o mais próximo possível da residência do solicitante.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/rede-municipal-de-ensino-iniciara-ano-letivo-na-proxima-semana
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio do Fundo Social de Solidariedade, 
em parceria com o Governo do Estado de 
São Paulo, informa a população que estão 
abertas as inscrições para os cursos online 
gratuitos de Assistente Administrativo e 
Informática Básica, através do Programa 
Via Rápida.

O programa é destinado às pessoas maiores 
de 16 anos e o candidato ainda recebe uma 
bolsa-auxílio no valor de R$ 210 reais.

O curso tem início no dia 08 de março 
e ocorrerá de forma virtual no período 
noturno. Para se inscrever, o interessado 
deve acessar o site www.cursosviarapida.
sp.gov.br e realizar um breve cadastro, 
depois clicar no menu lateral “onde estudar” 
e procurar o município de Bragança Paulista.

PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSOS 
ONLINE COM BOLSA-AUXÍLIO DE R$ 210

Visando a prevenção e combate a incêndio, bem 
como a execução de atividades de Defesa Civil no 
município, a Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa 
Civil, realizou a contratação de seis bombeiros civis.

O pregão presencial 264/2021 foi realizado para a 
contratação dos bombeiros civis para atuarem junto 
a coordenadoria municipal de Defesa Civil em ações 
à prevenção e ao atendimento das ocorrências de 
urgência inerentes aos procedimentos de defesa ci-
vil, bem como a colaboração com o agrupamento de 
bombeiros mantido pelo Governo do Estado, nos ter-

BOMBEIROS CIVIS SÃO CONTRATADOS PARA AUXILIAR 
ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO

mos de convênio ou ajuste firmado entre município 
e aquele ente político, apoiando as missões de orien-
tação e combate a incêndio, salvamento e resgate.

A empresa vencedora foi a MMR Produções de Even-
tos e Serviços LTDA EPP, e a vigência do contrato é de 
24 meses. A homologação do pregão foi publicada na 
Imprensa Oficial da última sexta-feira (04/02), na 
edição nº 1241.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/-bombeiros-civis-sao-contratados-para-auxiliar-atividades-de-defesa-civil-no-municipio
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