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A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL VISITOU O LOCAL QUE SERÁ 
SEDE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Na última segunda-feira (06/06), a Administração 
Municipal esteve no prédio localizado entre a Avenida 
dos Imigrantes e a Rua Dr. Tosta. O imóvel foi adqui-
rido recentemente e será utilizado para alocar as 
Secretarias Municipais.

Atualmente, algumas Secretarias Municipais se 
encontram em espaços alugados. Com a aquisição 

PREFEITURA ADQUIRE IMPORTANTE IMÓVEL 
LOCALIZADO ENTRE A AVENIDA DOS 

IMIGRANTES E A RUA DR. TOSTA

deste novo imóvel, a mudança de algumas pastas 
para o prédio deverá gerar uma grande economia aos 
cofres públicos..

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-adquire-importante-imovel-localizado-entre-a-avenida-dos-imigrantes-e-a-rua-dr-tosta 
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EQUIPE TÉCNICA REALIZA TERCEIRA REUNIÃO 
PARA DEBATER A REVISÃO DO CÓDIGO DE 

URBANISMO DE BRAGANÇA PAULISTA

Nesta segunda-feira (06/06), a equipe técnica 
da Prefeitura de Bragança Paulista, sob coorde-
nação da Secretaria de Planejamento, realizou a 
3ª reunião com a equipe da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (FIPE), instituição contra-
tada para auxiliar na revisão dos Códigos de Ur-
banismo. O Prefeito Prof. Amauri Sodré também 
participou.

A revisão do Código de Urbanismo vai reavaliar 

toda a estrutura urbanística, ambiental, de mobi-
lidade urbana, as questões de construções, além 
de uso e ocupação do solo de município de Bra-
gança Paulista. Reuniões semanais estão ocor-
rendo com as equipes para elaborar a revisão.

SAIBA MAIS: 

A PREFEITURA ESTÁ REALIZANDO OS ESTUDOS TÉCNICOS

PREFEITURA REALIZA PAGAMENTO DA 1ª 
PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES 

QUE SOLICITARAM ANTECIPAÇÃO

A Prefeitura de Bragança Paulista vai depositou nesta 
sexta-feira (10/06), a primeira parcela do 13º salário 
na conta dos servidores públicos.

A primeira parcela corresponde a 50% do valor, 
e esteve disponível aos 1149 funcionários que fi-
zeram essa solicitação. Essa medida injetará R$ 
2.179.883,99 na economia do município.

Os demais funcionários receberão a 1ª parcela até 
o dia 30 de novembro, conforme determina a lei 

trabalhista. No entanto, nos últimos anos a Adminis-
tração Municipal tem antecipado as parcelas. Já a 2ª 
parcela do 13º salário deverá ser paga até o dia 20 de 
dezembro.

A antecipação da 1ª parcela do 13º salário aos servido-
res reforça mais uma vez o compromisso e o respeito 
com o funcionalismo público, contribuindo também 
com a retomada da economia em Bragança Paulista.

ESSA MEDIDA INJETARÁ R$ 2.179.883,99 NA ECONOMIA DO MUNICÍPIO. 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/-equipe-tecnica-realiza-terceira-reuniao-para-debater-a-revisao-do-codigo-de-urbanismo-de-braganca-paulista 
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1ª BLITZ AMBIENTAL É REALIZADA 
NO LAGO DO TABOÃO

Com o objetivo de sensibilizar a população 
bragantina, principalmente sobre a impor-
tância de inibir práticas de comércio ilegal de 
animais silvestres, bem como a violação dos 
direitos animais mantendo-os em gaiolas, a 
Prefeitura de Bragança Paulista, por meio das 
Secretarias Municipais do Meio Ambiente e de 
Educação, em parceria com o Centro de Educa-
ção Ambiental Sala Verde Pindorama, realizou 
na última segunda-feira (06/06), a 1ª Blitz Am-
biental, na rotatória do Lago do Taboão.

A personagem “Coruja”, fora de sua gaiola 
gigante, chamou a atenção das pessoas que 
por ali passaram e no momento em que os 
veículos paravam, agentes da blitz ambiental 
entregavam a programação do calendário Ju-
nho VerdeAzul 2022. 

OUTRAS AÇÕES ECOEDUCATIVAS ACONTECERÃO AO 
LONGO DO MÊS DE JUNHO.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/1-blitz-ambiental-e-realizada-no-lago-do-taboao 
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AGENDA CULTURAL DO JUNHO VERDEAZUL 
OFERECE DIVERSAS ATIVIDADES EDUCATIVAS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio das Se-
cretarias de Cultura e Turismo e Meio Ambiente, em 
parceria com a Secretaria de Educação, represen-
tada pelo Centro de Educação Ambiental Sala Verde 
Pindorama, realizam durante o sexto mês do ano 
diversas atividades em alusão ao Junho VerdeAzul.
Neste ano, a programação oferece à comunidade 
ações para crianças, jovens e adultos refletirem 
sobre os impactos ambientais causados pelos seres 

PROGRAMAÇÃO É GRATUITA E ACONTECE EM DIVERSOS LOCAIS

JUNHO VERDEAZUL 2022 TEM CALENDÁRIO 
DE AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

A preservação do meio ambiente é fundamental para 
o desenvolvimento sustentável do município e a Pre-
feitura de Bragança Paulista tem realizado uma série 
de ações voltadas à conscientização e educação am-
biental. Neste mês, é comemorado o Junho VerdeAzul 
2022, com um calendário de ações desenvolvidas 
pela Secretaria do Meio Ambiente em parceria com a 
Secretaria de Educação, representada pelo Centro de 
Educação Ambiental Sala Verde Pindorama.
O calendário de ações começou em 1º de junho, quan-
do a Praça da Poesia “Poeta Oswaldo de Camargo” 
recebeu os guarda-chuvas nas cores verde e azul 
para a comemoração do Meio Ambiente durante o 
mês. No dia 5 de junho foi celebrado o Dia Mundial do 
Meio Ambiente, a principal data recomendada pela 

MÊS TEM CRONOGRAMA VARIADO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE

Organização das Nações Unidas para promover a 
conscientização ambiental.
A abertura oficial do Junho VerdeAzul 2022 ocorreu 
na segunda-feira (06/06), com início das inscrições 
para a Guarda Ambiental Mirim e Blitz Ambiental na 
rotatória do Lago do Taboão. Na terça-feira (07/06), 
aconteceu orientação, pesquisa e avaliação da polui-
ção sonora na Praça Raul Leme, no Centro, e no Lago 
do Taboão. Também teve o Circuito Tela Verde, com o 
curta “Um sonho de liberdade”, no Mini Mis.
SAIBA MAIS: 

humanos, além de ilustrar as diversas formas de pre-
servação do meio ambiente.
Também haverá a exibição de filmes no Mini Mis, 
exposições artísticas, entre outras atividades para 
você se divertir com a família.
Confira a agenda completa: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/agenda-cultural-do-junho-verdeazul-oferece-diversas-atividades-educativas 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/junho-verdeazul-2022-tem-calendario-de-acoes-de-conscientizacao-ambiental 
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PREFEITURA, SENAR E SINDICATO 
RURAL DÃO INÍCIO AO PROGRAMA JOVEM 

AGRICULTOR DO FUTURO

A Prefeitura de Bragança Paulista, em parceria 
com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR) e Sindicato Rural, iniciou o Programa Jovem 
Agricultor do Futuro. O programa visa minimizar as 
necessidades dos adolescentes de nossa região, 
oferecendo ações transformadoras dentro do 
cotidiano e promovendo o resgate da cidadania, 
preparando-os na área agropecuária.

A ação conjunta envolve estudantes de 14 a 17 
anos, da Rede Municipal de Ensino. O programa 

A AÇÃO CONJUNTA ENVOLVE ESTUDANTES DE 14 A 17 ANOS

tem duração de um ano, com aulas de segunda a 
quinta-feira, das 13h às 17h.  Alimentação, material 
didático, transporte até os locais das aulas práticas 
são oferecidos gratuitamente. Ao final, os alunos 
receberão certificados válidos em todo território 
nacional, estando prontos para o mercado de 
trabalho.

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-senar-e-sindicato-rural-dao-inicio-ao-programa-jovem-agricultor-do-futuro 
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No domingo (12/06), Bragança Paulista será sede do 
Circuito Regional de Natação ARN (Associação Regio-
nal de Natação). A competição será realizada a partir 
das 7h, na Piscina Municipal Maria Astrid Dubard, na 
Rua Zeferino Alves do Amaral s/nº, Jardim Júlio de 
Mesquita. 

Para essa etapa do circuito, aproximadamente, 10 
cidades estarão presentes, com a participação de 
cerca de 400 atletas, divididos entre as categorias 
de Pré-mirim e Sênior.

A equipe de natação da Secretaria Municipal da Ju-
ventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), treinada pelo 
técnico Moisés Augusto da Rocha, participará com 32 
atletas com idades entre 8 e 18 anos, das categorias 
pré-mirim até sênior.

BRAGANÇA PAULISTA SERÁ SEDE DO 
CIRCUITO REGIONAL DE NATAÇÃO ARN 

NESTE DOMINGO (12/06)

O EVENTO ESTÁ PREVISTO PARA ACONTECER EN-
TRE OS DIAS 16 E 17 DE JULHO, NA PISTA DE PUMP 
TRACK DO LAGO DO TABOÃO.
Na última terça-feira (07/06), o Secretário Municipal 
da Juventude, Esportes e Lazer, Jota Malon, recebeu 
a visita dos organizadores do evento Pump League 
Brasil para uma visita técnica na Pista de Pump Tra-
ck do Lago do Taboão. O evento será realizado pela 
Prefeitura de Bragança Paulista, em parceria com a 
Pump League Brasil.
Na ocasião, eles reuniram-se na Pista de Pump Track 
do Lago do Taboão para conhecer toda a estrutura 

BRAGANÇA PAULISTA RECEBE VISITA TÉCNICA DE 
ORGANIZADORES DO EVENTO PUMP LEAGUE BRASIL

esportiva que Bragança Paulista pode disponibilizar 
para o evento nacional.
O Pump League Brasil é um evento que envolve pra-
ticantes da modalidade de ciclismo (BMX, Mountain 
Bike, bike balance, dentre outros) e skate, reunidos 
em uma pista denominada Pump Track. O evento está 
previsto para acontecer entre os dias 16 e 17 de julho, 
em Bragança Paulista. Em breve, as inscrições esta-
rão abertas ao público.
SAIBA MAIS: 

http://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-recebe-visita-tecnica-de-organizadores-do-evento-pump-league-brasil  
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PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
PARTICIPAM DE FORMAÇÃO DO PROJETO 

PALAVRA CANTADA

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secre-
taria Municipal de Educação, realizou entre os dias 06 
e 08 de junho, a formação do Projeto Palavra Cantada 
para todos os professores da Educação Infantil da 
Rede Municipal. A formação aconteceu no Polo de 
Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), no auditório Paulo Freire e na Escola Bragan-
tina de Formação de Professores e Alunos (EBRAFA).

Durante os encontros, os formadores abordaram o 
tema musicalização para ser trabalhado em sala de 
aula de um jeito sensível, acolhedor e muito divertido, 
com crianças de 2 a 5 anos da educação infantil.

O Projeto Palavra Cantada é um programa de ensino 

de música para crianças, que tem por objetivo contri-
buir para a construção de um trabalho de educação 
musical nas unidades escolares. Os livros trabalham 
diversas áreas do conhecimento de forma cativante 
e divertida, que vão muito além da música.

No mês de abril, a Prefeitura de Bragança Paulista 
distribuiu 6.590 kits do projeto para alunos e profes-
sores, contendo livros, CDs e DVDs, com um investi-
mento de R$ 1.300.000,00.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/professores-da-educacao-infantil-participam-de-formacao-do-projeto-palavra-cantada 
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Bragança Paulista está participando do 5º Conexida-
des - Encontro Nacional de Parceiros Públicos & Priva-
dos, organizado pela União dos Vereadores do Estado 
de São Paulo (UVESP), na cidade do Guarujá. O evento 
reúne centenas de cidades do Estado de São Paulo 
com o intuito de apresentar seus atrativos.

Bragança Paulista passou por grandes investimen-
tos no setor turístico nos últimos anos e essa é 
uma das oportunidades de apresentar a cidade para 
centenas de pessoas que prestigiam o evento. Entre 
as melhorias realizadas no município estão: todos 
os equipamentos culturais e turísticos municipais 
passaram por reforma ou restauro, como: Centro 
Cultural Teatro Carlos Gomes; Lago do Taboão; Museu 
Municipal Oswaldo Russomano; Museu do Telefone; 

Museu da Imagem e do Som (Mini Mis); Estação do 
Guaripocaba; Centro Cultural Geraldo Pereira; Centro 
de Apoio ao Turista; Praça da Poesia Poeta “Oswaldo 
de Camargo”; Terminal Urbano Turístico Manuel José 
Rodrigues Praça Princesa Isabel.

Além disso, os principais atrativos da cidade estão 
sendo apresentados ao público no evento, como a 
linguiça bragantina, um dos melhores cafés do Bra-
sil, a cachaça de mel e limão, vinho e o chocolate 
artesanal.

SAIBA MAIS: 

 BRAGANÇA PAULISTA É DESTAQUE NA 5ª 
EDIÇÃO DO CONEXIDADES

A FEIRA ACONTECE ATÉ O DIA 11 DE JUNHO, NO HOTEL CASA 
GRANDE HOTEL, RESORT & SPA.LONGO DO MÊS DE JUNHO.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeito-marca-presenca-no-5-conexidades 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade do Município, abriu inscrições 
para o Programa Bolsa Trabalho em sua terceira 
edição. Nessa nova etapa serão disponibilizadas 260 

vagas para o município.

O programa é uma iniciativa do Governo do Estado 
de São Paulo, que tem como objetivo proporcionar 
auxílio de R$ 540,00 e qualificação profissional 
em diversas áreas à população em situação de 
desemprego e vulnerabilidade. A duração do 
programa é de 5 meses.

O candidato selecionado prestará serviços em 
espaços públicos como na Prefeitura, em locais 
próximos a sua residência, de acordo com suas 
habilidades, com jornada diária de 4 horas, de 
segunda a sexta-feira.

SAIBA MAIS: 

PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES PARA O 
PROGRAMA BOLSA TRABALHO

As mulheres do Programa Emergencial Auxílio-
Desemprego, que participam do curso de 
Empoderamento Feminino, realizaram uma 
atividade diferente e prazerosa durante as aulas 
do curso nesta semana.

Foi realizada na sede da Escola Bragantina de 
Formação de Professores e Alunos (EBRAFA) 
uma sessão de fotos que reproduzem o 
empoderamento feminino. As alunas se 
produziram com roupas e maquiagens e utilizaram 

as belezas naturais do local para valorizar a força 
e a beleza feminina.

O ensaio fotográfico das mulheres foi realizado 
pela aluna do curso, Lidiane Mendonça, que tinha 
esse talento, mas não tinha oportunidade de 
apresentá-lo.

SAIBA MAIS: 

MULHERES DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO-
DESEMPREGO PARTICIPAM DE ENSAIO FOTOGRÁFICO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-abre-inscricoes-para-o-programa-bolsa-trabalho
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mulheres-do-programa-emergencial-auxilio-desemprego-participam-de-ensaio-fotografico 
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A segurança pública é uma das prioridades da 
Prefeitura de Bragança Paulista que tem investi-
do na inovação e modernização desta área. Dando 
continuidade às inúmeras melhorias destinadas à 
segurança, na última quarta-feira (08/06), a 
Administração Municipal esteve no Centro de 
Operações Integradas (COI), acompanhando a 
apresentação do sistema de monitoramento dos 
próprios municipais.

Na ocasião, representantes da empresa Vigilân-
cia Solidária, responsável pelo sistema de mo-
nitoramento instalado nos próprios municipais, 
apresentaram as funcionalidades e funciona-
mento de todo o sistema. As câmeras instaladas 
nos prédios pertencentes ao município auxiliarão 

no trabalho das forças de segurança da cidade 
no atendimento a eventualidades, coibindo a 
ocorrência de furtos e atos de vandalismo nes-
ses locais.

Atualmente, além do monitoramento dos pró-
prios municipais, a central monitora e opera 
cerca de 800 câmeras instaladas em todas as 
Escolas da Rede Municipal. Nos próximos dias a 
empresa oferecerá um treinamento aos Guardas 
Civis Municipais (GCM) que trabalham na Central 
de Monitoramento.

SAIBA MAIS: 

1.348 CÂMERAS JÁ ESTÃO INSTALADAS E 
OPERAM 24 HORAS NA SEGURANÇA PÚBLICA 

DE RUAS E PRÓPRIOS PÚBLICOS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/1348-cameras-ja-estao-instaladas-e-operam-24-horas-na-seguranca-publica-de-ruas-e-proprios-publicos


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA12

GOVERNO DO ESTADO ANUNCIA MUTIRÃO 
DE CIRURGIAS ELETIVAS

Na manhã de terça-feira (07/06), o Prefeito Amauri 
Sodré, a Secretária Municipal de Saúde Marina de 
Oliveira e o Deputado Estadual Edmir Chedid estive-
ram na sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
Campinas, para participarem do anúncio do mutirão 
de cirurgias eletivas junto ao Secretário de Estado de 
Saúde, Jean Gorinchteyn.

O Secretário Estadual informou que há 71,5 mil de-

mandas reprimidas da Região de Campinas registra-
das no sistema da Central de Regulação de Ofertas de 
Serviços de Saúde – CROSS, com 54 tipos de cirurgias 
e 7 especialidades médicas.

SAIBA MAIS: 

SECRETARIA DE SAÚDE RECEBE CERTIFICADO 
PELO TRABALHO DE FORTALECIMENTO DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA
Na última sexta-feira (03/06), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria de 
Saúde, recebeu certificado pelo trabalho de for-
talecimento da Atenção Primária.

Dos 645 municípios, Bragança Paulista está em 
79º do Estado de São Paulo, além de ter a melhor 

colocação das 42 cidades que compõem o Depar-
tamento Regional de Saúde (DRS VII - Campinas).

O certificado é o reconhecimento do esforço dos 
profissionais de saúde de todo o país, em que é 
priorizado o papel da Atenção Primária como porta 
de entrada no sistema de saúde.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/governo-do-estado-anuncia-mutirao-de-cirurgias-eletivas
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