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MAIS EMPREGOS: PREFEITURA DE 
BRAGANÇA PAULISTA APROVA PEDIDO 
DE AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA SANTHER 

NO MUNICÍPIO

Colaborar com a geração de emprego e 
renda no município é uma das funções 
da gestão pública. E a Prefeitura de 
Bragança Paulista tem realizado uma 
série de ações, o que inclui a agilidade 
na análise de pedidos de empresas 
necessários para construção ou 
ampliação de atividades. Na última 
terça-feira (08/03), foi emitido relatório 
aprovando a pretensão de ampliação da 
unidade da Santher (Fábrica de Papel 
Santa Therezinha S/A).
Com a proposta de ampliação, Bragança 
Paulista ganhará mais vagas de 
emprego. A previsão é de contratação 
de 50 a 80 funcionários durante as 

obras de ampliação e, após a conclusão, 
a contratação de aproximadamente 70 
funcionários para a fábrica.
De acordo com a Secretaria Municipal 
de Planejamento, a Santher vai ampliar 
a fabricação de fraldas descartáveis. 
Serão dois novos prédios e a área a 
ser ampliada totaliza 5.654,75 metros 
quadrados. O recolhimento de impostos 
da empresa será em torno de 80% do 
total revertido para o município de 
Bragança Paulista.
SAIBA MAIS: 

EMPRESA PODERÁ AGORA ENTRAR COM PEDIDO DE 
APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-empregos-prefeitura-de-braganca-paulista-aprova-pedido-de-ampliacao-da-fabrica-santher-no-municipio 
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MUNICÍPIO OFERECERÁ CURSO DE 
EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA 
APRIMORAR O AGRONEGÓCIO LOCAL

A Prefeitura de Bragança Paulista, em parceria com 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) e o Sindicato Rural de Bragança 
Paulista, abrirá inscrições para curso gratuito 
de Empreendedorismo e Gestão, com o tema 
“Ferramentas Necessárias Para o Seu Agronegócio”.

O objetivo da iniciativa é capacitar o empreendedor 
do ramo do agronegócio para aprimorar a gestão 
do seu negócio, aguçando o espírito empreendedor 
e incentivando quem almeja novos rumos para seu 
empreendimento.

O curso será realizado nos dias 13, 14 e 15 de abril. Vale 

destacar que nos dias 13 e 15 as aulas acontecerão no 
período das 9h às 12h e no dia 14, no horário das 8h 
às 12h e das 14h às 18h. Durante o curso, o conteúdo 
apresentado abordará temáticas como Produtores 
para as gestões financeiras dos produtores rurais, 
Parcerias com outras empresas, Técnicas de venda, 
Inovação no meio rural.

As inscrições podem ser realizadas através do e-mail 
agronegocios@braganca.sp.gov.br    ou pelo telefone 
(11) 4035 7670, além do e-mail joseazs@sebraesp.
com.br ou telefone (11) 4523-4473, bem como por 
meio do telefone do Sindicato Rural (11) 4034-0440.
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INICIADOS TRABALHOS DE IMPLANTAÇÃO 
DE NOVO TRECHO DA CICLOVIA

Recentemente, foram iniciadas as obras de 
implantação de mais um trecho de ciclovia no 
município. Desta vez, o trecho contemplado foi 
da Avenida dos Imigrantes, nas proximidades da 
Câmara Municipal até o cruzamento com a Rua Felipe 
Siqueira, no Lago do Taboão.
Assim que a obra chegar à Rua Felipe Siqueira, os 
trabalhos terão continuidade e seguirão até a Praça 9 
de Julho, interligando o trecho existente. Os serviços 
de implantação da ciclovia estão sendo executados 

pela empresa FM Empreendimentos Eireli.
A iniciativa além de ser benéfica aos ciclistas do 
município, ainda põe à disposição da população 
uma alternativa saudável para deslocamentos na 
cidade. Até o momento, Bragança Paulista já conta 
com 4 quilômetros entre ciclovia/ciclofaixa, de um 
total estimado de 9 quilômetros. A implantação 
do equipamento viário visa promover a ligação 
cicloviária entre as zonas norte e sul do município.
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Entre os dias 1º e 8 de março, Bragança Paulista 
não registrou nenhuma nova internação em 
leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), de 
pacientes com Covid-19. Havia, nesta quarta-
feira (09/03), dois bragantinos internados em 
leitos de UTI Regional (internações ocorreram 
antes de março).
Relatório da Secretaria Municipal de Saúde, por 
meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica, 
traz dados até 08/03 e mostra queda em número 
de novas internações e óbitos, na comparação 
com o mês de fevereiro. Em UTI, a queda foi de 
100%; em leitos de enfermaria, de 63,5% e os 
óbitos diminuíram 75% (houve apenas um óbito 
confirmado em março, até o momento).
Com relação ao total de casos confirmados, 
a queda foi de 3,6%. Com relação ao número 
de leitos, na UTI regional pelo SUS, há 82% de 
ocupação, sendo dois bragantinos internados 

COVID-19: BRAGANÇA PAULISTA NÃO 
REGISTRA NOVAS INTERNAÇÕES EM UTI 

NESTE MÊS DE MARÇO

e os demais de cidades da região. Na enfermaria 
municipal há 25% de ocupação, com um 
bragantino internado.
Até 08/03, havia 30 casos suspeitos em 
investigação, nenhum deles grave – todos estão 
em isolamento domiciliar aguardando resultado 
dos exames. Do total de casos confirmados no 
município desde o início da pandemia, 33.922, ou 
93,73%, são casos leves, que não necessitaram de 
internação. Os casos graves (Hospitalização em UTI 
e/ou Óbito) chegaram a 959 até 08 de março, ou 
2,65%. Há 750 casos moderados (Hospitalização 
>4 dias, sem UTI), o que representa 2,07% do total 
e 560 de leve a moderado Hospitalização de até 4 
dias), equivalente a 1,55%.

SAIBA MAIS: 

EM ENFERMARIA, HOUVE APENAS TRÊS INTERNAÇÕES EM MARÇO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/covid-19-braganca-paulista-nao-registra-novas-internacoes-em-uti-neste-mes-de-marco 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA6

PROGRAMAÇÃO VOLTARÁ A SER SEMANAL, COM 
OPÇÕES VARIADAS DE BARRACAS E MÚSICA AO VIVO

A Feira Noturna do Posto de Monta retorna na 
próxima quinta-feira (17/03), das 18h às 22h, com 
atrativos variados para o público. Haverá barracas 
de frutas, verduras, hortaliças, ovos, plantas e 
flores, além de uma praça de alimentação.
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento dos 
Agronegócios, retomará o calendário semanal da 
Feira Noturna, sempre às quintas-feiras, das 18h 
às 22h, no Parque de Exposições Dr. Fernando 

FEIRA NOTURNA RETORNA NA 
PRÓXIMA QUINTA-FEIRA (17/03) NO 

POSTO DE MONTA

Costa (Posto de Monta). O estacionamento é 
gratuito (acesso pelo portão de baixo).
A Feira Noturna começou a funcionar em janeiro 
de 2020 e precisou ser suspensa durante a 
pandemia de Covid-19. Em outubro de 2020, 
com a flexibilização nas medidas restritivas, 
a feira foi retomada, mas foi necessária a 
suspensão novamente em janeiro de 2021, com o 
agravamento da pandemia em todo o país.

SAIBA MAIS: 
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LAGO DO TABOÃO 
DEVE RECEBER 

TIROLESA

Em breve, os passeios em um dos principais 
cartões-postais de Bragança Paulista ganharão 
um toque de adrenalina e aventura. Está aberta 
a licitação para implantação de tirolesa no Lago 
do Taboão.
A Tomada de Preços nº005/2022, do tipo menor 
preço, tem por objetivo contratar uma empresa 
especializada para implantação de tirolesa no 
local. A apresentação dos envelopes acontece 
no dia 21 de março (segunda-feira), às 14h30, 
no setor de Compras e Licitações, localizado na 
Avenida Antônio Pires Pimentel, 2.015 – Centro 
(prédio da Prefeitura Municipal).
Os interessados em participar deverão vistoriar 
o espaço relativo à execução dos serviços 

Atração contribuirá com o aumento do fluxo de turistas 
no espaço e ampliará a oferta turística no município

durante o período de vigência do certame, 
devendo agendar com antecedência junto à 
Secretaria de Obras, na sede da Prefeitura 
Municipal, ou pelo telefone (11) 4034 -7038 ou 
4034-7027, tratar com André ou Edwaldo.
A tirolesa terá 190 metros de extensão e cerca 
de 7 metros de altura. O ponto de partida ficará 
próximo ao letreiro “Eu Amo Bragança”, na 
Avenida Dom Pedro I, com o trajeto seguindo por 
cima do lago, e terminando na arena de eventos.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/lago-do-taboao-deve-receber-tirolesa 
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PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 
APRESENTA 15 GRANDES PEDIDOS AO 

GOVERNO DO ESTADO

Bragança Paulista pode sediar um Hospital Re-
gional, beneficiando pacientes bragantinos e 
de outras 15 cidades da região. O pedido foi en-
tregue pelo Prefeito Dr. Jesus Abi Chedid e pelo 
Vice-Prefeito Prof. Amauri Sodré diretamente ao 
Vice-Governador Rodrigo Garcia, em audiência 
no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Tam-
bém participaram da reunião, que aconteceu na 
quinta-feira (10/03), o Deputado Estadual Edmir 
Chedid; o Prefeito de Serra Negra, Elmir Chedid; 

o Secretário Municipal de Administração de Bra-
gança Paulista, Darwin da Cruz Gonçalves e o As-
sessor Coordenador de Convênios, José Augusto 
Francisco Urbini.
Ao todo, a comitiva entregou 15 grandes pedidos 
ao Governo do Estado, todos descritos em ofícios.
SAIBA MAIS: 

Área da Saúde foi uma das prioridades, assim 
como Educação, Infraestrutura e Habitação

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-apresenta-15-grandes-pedidos-ao-governo-do-estado 
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FESTIVAL DE VERÃO 2022 SEGUE AGITANDO ESPAÇOS 
ESPORTIVOS E DE LAZER DO LAGO DO TABOÃO

A Prefeitura de Bragança Paulista tem promo-
vido diversos eventos esportivos na cidade, um 
exemplo é o Festival de Verão no Lago do Taboão, 
realizado pela Secretaria Municipal da Juventu-
de, Esportes e Lazer (SEMJEL), em conjunto com 
a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O 
evento faz parte do calendário da Prefeitura e 
acontece aos fins de semana. O Festival de Verão 
2022 continua até o dia 20 de março. 

Os professores da SEMJEL estão presentes nas 
quadras de Streetball, Vôlei de Areia e na pista 
de Pump Track, auxiliando os atletas, aos sába-
dos das 15h às 18h, e aos domingos das 9h30 às 
12h30.  

Aos domingos também ocorrem campeonatos 
relâmpagos, com distribuição de medalhas para 
os campeões. Organizado pelos professores da 
SEMJEL, os torneios têm atraídos inúmeros par-
ticipantes das modalidades, de diversas faixas 
etárias. 

No último domingo (06/5), os destaques ficaram 
por conta dos atletas de vôlei de areia. Na oca-
sião, a equipe azul, dos atletas Gustavo, Lucas, 
Willian e Geovana, ficou com o primeiro lugar. A 
equipe amarela, dos atletas Vanessa, Carla, Eron 
e Felipe conquistou o segundo lugar. 

O evento faz parte do calendário da Prefeitura e 
acontece aos fins de semana
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER É MARCADO 
POR PROGRAMAÇÃO ORGANIZADA PELA 
PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA

O 8 de março é marcado pelo Dia Internacional das 
Mulheres e é o momento também para o debate 
das políticas públicas voltadas ao público feminino. 
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Co-
ordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, 
Fundo Social de Solidariedade, Secretarias de Ação 
e Desenvolvimento Social, de Saúde e de Cultura e 
Turismo promoveram uma programação variada de 
atividades ao longo do dia, no Centro Cultural Geraldo 
Pereira.

PARTICIPANTES PUDERAM ACOMPANHAR PALESTRAS E AINDA 
RECEBER SERVIÇOS GRATUITOS

A programação de atividades gratuitas para as mu-
lheres contou com Ações de Beleza, com corte e 
escova, manicure, design de sobrancelhas e maquia-
gem; Palestras e Oficinas, além de apresentações de 
Dança. Foram realizados ao longo do dia mais de 200 
atendimentos.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/dia-internacional-da-mulher-e-marcado-por-programacao-organizada-pela-prefeitura-de-braganca-paulista 
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CENTRO DIA DO IDOSO RETOMA 
ATIVIDADES PRESENCIAIS COM IDOSOS

Mesmo diante da pandemia de Coronavírus 
(Covid-19), a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria Municipal de Ação e 
Desenvolvimento Social (SEMADS), através do Centro 
Dia do Idoso (CDI), promoveu atividades de atenção às 
pessoas da melhor idade de forma remota, por meio 
de ligações, reuniões virtuais, compartilhamento de 
informativos, entre outros.

Diante da crescente melhora do município no 
enfrentamento ao vírus, na última segunda-feira 
(08/03), foram retomadas as atividades presenciais 
com os idosos assistidos pelo CDI. Atualmente, o CDI 
atende cerca de 14 idosos do município e seguindo os 
protocolos sanitários recomendados pelos órgãos 

OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CDI ESTÃO SENDO ATENDIDOS ATRAVÉS DO 
SISTEMA DE REVEZAMENTO, PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES

de saúde, para não gerar aglomerações as pessoas 
assistidas estão sendo atendidas no sistema de 
revezamento.

O Centro Dia do Idoso oferece acolhimento para 
idosos com mais de 60 anos, que são selecionados 
de acordo com o grau de vulnerabilidade social, 
e tem como foco a realização de atividades que 
contribuam para o desenvolvimento da autonomia e 
de sociabilidades, para o fortalecimento dos vínculos 
familiares e para o convívio comunitário.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/centro-dia-do-idoso-retoma-atividades-presenciais-com-idosos 
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MAIS DE 3.300 CESTAS BÁSICAS FORAM 
ENTREGUES NO MÊS DE FEVEREIRO

O Programa Auxílio Alimento da Prefeitura de 
Bragança Paulista, realizado por meio da Se-
cretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social, entregou 3.323 cestas básicas no mês de 
fevereiro. As cestas foram concedidas através 
dos quatro CRAS (Centro de Referência da Assis-
tência Social) do município, SCFV, Centro Dia do 
Idoso, CREAS, Projeto Santo Agostinho e Progra-
ma Auxílio Desemprego.

  O Auxílio Alimento (cesta básica) é um dos be-
nefícios eventuais, de provisões suplementares 
prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude 

de nascimento, de morte, situações de vulnerabili-
dade temporária, desastre e/ou calamidade pública. 
Tais benefícios são garantidos desde 1993, pela Lei 
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS) e pela Lei 4527, de 
17/06/2016, que regulamenta a concessão de be-
nefícios eventuais no âmbito da Política Municipal de 
Assistência Social.

SAIBA MAIS: 

PREFEITURA ENTREGA 148 CESTAS BÁSICAS E 
39 KITS ENXOVAIS DO PROJETO ARCO ÍRIS

No decorrer do mês de fevereiro, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria de Ação 
e Desenvolvimento Social, pelo Projeto Arco Íris, en-
tregou 148 auxílios alimentos (cestas básicas) e 39 
kits enxovais às gestantes assistidas pela iniciativa.

O “Arco Íris” foi reativado em 2017 e tem como obje-
tivo o enfrentamento à pobreza, por meio da oferta 
articulada dos Serviços Socioassistenciais de Prote-
ção Básica e Especial e dos Benefícios Eventuais na 
modalidade Auxílio- Natalidade e Auxílio de Vulnera-
bilidade Temporária, conforme determina o Decreto 

Municipal nº 2.582 de 2017.

Para inscrição junto ao projeto, a gestante deve 
procurar a unidade do Centro de Referência de Assis-
tência Social (CRAS) mais próximo de sua residência, 
para receber orientação quanto à documentação e 
sobre o atendimento do projeto.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-3300-cestas-basicas-foram-entregues-no-mes-de-fevereiro 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-entrega-148-cestas-basicas-e-39-kits-enxovais-do-projeto-arco-iris 
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INICIADO CURSO DE AJUDANTE DE 
COZINHA OFERECIDO A BENEFICIÁRIOS 
DO PROGRAMA EMERGENCIAL
Na última sexta-feira (04/03), foi realizada na Es-
cola Bragantina de Formação e Aperfeiçoamento 
(EBRAFA), a 1ª aula do curso de Ajudante de Cozinha, 
destinado a beneficiários do Programa Emergencial 
de Auxílio-Desemprego e Qualificação Profissional.

Ministrado pelo Chef Lino, o curso tem como objetivo 
capacitar as pessoas assistidas pela iniciativa, apre-
sentando as principais atribuições e técnicas da fun-
ção de ajudante de cozinha. Na ocasião participaram 
da aula 78 beneficiários. Desde o início do Programa 
Emergencial, já foram ministrados cursos como Re-
cepção e Atendimento, Assistente Administrativo e 
Agente Comunitário de Saúde.

O Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego e 
Qualificação Profissional é destinado ao atendimen-
to de necessidade temporária de cunho social e de 
excepcional interesse público, visando proporcionar 
ocupação, qualificação profissional e educacional, 
além de renda para trabalhadoras e trabalhadores 
desempregados, residentes em Bragança Paulista, 
conforme Lei Municipal nº 4.781, de 15 de abril de 
2021. 

SAIBA MAIS: 

PROGRAMA VIVALEITE ENTREGOU 22.500 LITROS DE 
LEITE NO MÊS DE FEVEREIRO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social 
(SEMADS), entregou, no mês de fevereiro, 
22.500 litros de leite pelo Programa Vivaleite- 
Estado e Município.
Foram entregues 11.250 litros pelo Estado 
e 11.250 litros pela Prefeitura, com um 
investimento de R$ 33.547, 50. Atualmente, são 
atendidas 750 crianças de 6 meses a 5 anos e 
11 meses.
No município, a entrega ocorre nas 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.
Programa Vivaleite
De acordo com informações da Secretaria de 

Desenvolvimento Social de São Paulo, o Programa 
Vivaleite foi criado pelo Governo do Estado de 
São Paulo em 1999, e 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.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/iniciado-curso-de-ajudante-de-cozinha-oferecido-a-beneficiarios-do-programa-emergencial 
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