PRAÇA DA POESIA TEM 80% DAS
OBRAS CONCLUÍDAS

Diversas obras estão em andamento em todo município.
Os trabalhos que contemplam a construção da
Praça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo,
implantação do Terminal Urbano e abertura de
vias e ciclovias estão avançando. Cerca de 80%
das obras no local foram realizadas.
No local foram concluídos até o momento
os serviços de instalação da iluminação e
calçada intertravada, implantação do letreiro
#CidadePoesia em ACM, terraplanagem do
terminal, instalação da estrutura da ponte
que interligará a Rua Tupi à Avenida Europa,
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drenagem e captação de águas pluviais e
plantio de grama. Nesta quarta-feira (24/03)
foi dado início à concretagem da ponte que
ligará a praça à Avenida dos Imigrantes.
No Terminal Urbano está em andamento
o preparo da base da via de acesso aos
ônibus, a implantação de estrutura metálica
(cerca de 60% da estrutura já foi colocada),
construção da infraestrutura que contempla a
implementação de sanitários, posto da Guarda
Civil Municipal (GCM), entre outros.
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PREFEITURA IMPLANTA ACESSO ENTRE A
AVENIDA DOS IMIGRANTES E A RUA MALVA

Com intuito de reduzir o volume de veículos na
espera no semáforo instalado no cruzamento
da Avenida dos Imigrantes com a Rua Doutor
Tosta, a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio
da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana,
implantou uma alça de acesso da Avenida dos
Imigrantes para a Rua Malva.

Os veículos que utilizarem a saída (alça) para a
Rua Malva, têm acesso livre à região central pela
Rua Doutor Tosta, sem a necessidade de parada no
semáforo, reduzindo assim o tempo de viagem. A
iniciativa faz parte dos projetos de prolongamentos
e aberturas de vias, previstos no Plano de Governo
2021/2024.

REFORMA DA ESCOLA VILA BIANCHI É
CONCLUÍDA
Oferecer um ambiente adequado para o ensino das
crianças do município tem sido um dos propósitos
da Administração Municipal. Para tanto, as escolas
da Rede Municipal de Ensino vem passando por
obras de reforma e revitalização, buscando deixar
o ambiente escolar com toda infraestrutura
necessária.
Recentemente, foram concluídas as obras de
reforma da Escola Municipal Padre Donato Vaglio,
na Vila Bianchi. O local passou por serviços como a
substituição e manutenção do telhado, fechamento
do pátio em gradil, cobertura das escadas, pintura
geral do prédio, reforma de sanitários, dentre
outros trabalhos. A obra foi executada pela empresa
Projinste Construções Ltda-EPP.
Em breve, a escola recém-reformada será
inaugurada e quando possível o retorno das aulas,
a mesma estará disponível para os alunos da Rede
Municipal de Ensino matriculados na unidade.
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DER realiza audiência pública e apresenta projeto de
duplicação da Rodovia Capitão Bardoíno (SP-008)

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER)
realizou na manhã da última terça-feira (23/03)
uma audiência pública virtual para apresentar
os investimentos que serão feitos para as obras
de duplicação da Rodovia Capitão Bardoíno
(SP-008), a estrada Bragança/Socorro.
Os engenheiros do DER fizeram a apresentação
do projeto, que apresenta duplicação do
km 91,30 ao km 105,00 (Bragança Paulista);
recuperação de pista simples do km 105,00 ao

133,00 e a implantação de faixa adicional no km
10,16km e 8,82km; e a duplicação do trecho do
km 133,00 ao 140,09.
A obra ainda contempla a instalação de quatro
passarelas, nos Km 92,7, 100,3, 104,7 e 135,8,
além de dispositivo em desnível no Jardim
Iguatemi, implantação de pista à esquerda e à
direita no cruzamento da SP-008 com a SP-095,
a Rodovia Benevenuto Moretto, entre outras
ações.

Bragança Paulista
participa de assembleia
geral de abertura do
consórcio público para
aquisição de vacinas
contra a Covid-19
A Prefeitura de Bragança Paulista participou
na tarde da última segunda-feira (22/03) da 1ª
Assembleia Geral do consórcio público liderado
pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) para
compra de vacinas contra a COVID-19.
Bragança Paulista integra o rol de 2.602
municípios que manifestaram interesse
em aderir ao Consórcio Nacional de Vacinas
das Cidades Brasileiras (Conectar). Dentro
desse grupo, 1.731 enviaram projeto de Lei
autorizativa, no qual Bragança Paulista
4

sancionou em 9 de março último, após
aprovação da Câmara Municipal.
Além de participar do consórcio, Bragança
Paulista lidera outra frente em busca da vacina,
pois o município é o primeiro na fila para a
aquisição de vacinas do Instituto Butatan, a
Coronavac. Em janeiro, a Prefeitura enviou um
ofício ao Diretor-Geral do Instituto Butantan,
Dr. Dimas Tadeu Covas, declarando o interesse
do município em adquirir 248 mil doses do
imunizante.
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Prefeitura participa de reunião com Governo
do Estado para tratar sobre a Covid-19

O Prefeito Jesus Chedid e o Vice-Prefeito Amauri
Sodré participaram de uma reunião virtual na tarde
do último domingo (21/03) com o Secretário de
Estado de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi
para tratar de assuntos relacionados ao combate
à Covid-19.
Durante o encontro, que contou com a participação
de mais de 480 gestores, vários prefeitos
demonstraram a situação difícil que os municípios
estão enfrentando, como a falta de leitos de

Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e enfermarias,
falta de medicamentos para intubação, estoque
crítico de oxigênio, entre outros. Os prefeitos
pediram também o envio de mais vacinas.
Ao final do encontro, o Secretário Marco Vinholi
pediu a união dos prefeitos para a superação da
pandemia e que as reivindicações dos gestores
serão analisadas. O Secretário solicitou ainda que
os municípios fiscalizem as medidas restritivas
impostas pelo Governo do Estado.

Suspensa a gratuidade para maiores de 65 anos
no transporte público nos horários de pico de 26
de março a 4 de abril
Na última segunda-feira (22/03), a Prefeitura
de Bragança Paulista por meio do Decreto
Municipal nº 3.224/2021, suspendeu entre
os dias 26 de março e 4 de abril, a gratuidade
para usuários do transporte público municipal
com idade acima de 65 anos no período das
5h às 9h e das 16h às 20h. Nos dias 27 e 28 de
março, bem como nos dias 03 e 04 de abril o
transporte gratuito para este grupo de pessoas
está suspenso durante todo o dia.
A iniciativa tem como objetivo reduzir a
circulação de pessoas que fazem uso do
transporte público nos períodos considerados
de alta demanda de passageiros. A medida é
importante, pois as pessoas com mais de 65
anos estão enquadradas nos grupos de risco
vitimados pelo Coronavírus.
INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
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PREFEITURA PUBLICA DECRETO COM NOVAS MEDIDAS
E PRORROGA QUARENTENA ATÉ DIA 4 DE ABRIL
Na última segunda-feira (22/03), a
Prefeitura de Bragança Paulista divulgou
o Decreto Municipal nº 3.524/2021,
que dispõe sobre a implementação de
quarentena, acompanhando a Fase
Emergencial instituída pelo Plano
São Paulo de Retomada Econômica
e Enfrentamento do Coronavírus
(Covid-19), estendendo as medidas
excepcionais restritivas no município até
o dia 04 de abril.

Bragança Paulista recebe
11º lote de vacina contra
Covid-19

Na tarde da última terça-feira
(23/03), a Prefeitura de Bragança
Paulista, por meio da Secretaria
de Saúde, recebeu o 11º lote
com doses de vacina contra o
Coronavírus. Ao todo, chegaram
mais 5.320 imunizantes da
Coronavac, do Instituto Butantan.
O lote é destinado para a 2ª dose
nos idosos acima de 77 anos e 1ª
dose para idosos de 69 a 71 anos.
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A ação visa a conter a disseminação
do vírus na cidade, levando em
consideração que é notório e pacífico
o entendimento de que o isolamento
social é o meio mais eficaz de diminuir
a circulação do vírus, bem como conter
a doença é a única maneira de evitar o
colapso da rede de saúde.
Confira as novas medidas no link:
(cartilha)

Prefeitura inicia
Serviço Residencial
Terapêutico
A Prefeitura de Bragança Paulista, por
meio da Secretaria de Saúde, iniciou o
Serviço de Residencial Terapêutico (SRT)
e recebeu dois pacientes egressos de
hospital psiquiátrico, sendo um deles, uma
mulher que estava internada há mais de
54 anos e o outro há mais de 42 anos. Esse
serviço visa oferecer ampla possibilidade
de reinserção social e comunitária. Outras
oito pessoas devem ser desospitalizadas
nos próximos dias e também farão parte
deste programa.
O Serviço Residencial Terapêutico
(SRT) são casas localizadas no espaço
urbano, constituídas para responder às
necessidades de moradia de pessoas
portadoras de transtornos mentais,
egressos de hospitais psiquiátricos
(manicômios). O serviço de Bragança
Paulista é em parceria com a Associação
São Lucas.
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Governo do Estado anuncia vacinação para
profissionais da educação e agentes das
forças de segurança pública
Na tarde da última quarta-feira (24/03),
o Governo do Estado de São Paulo, em
pronunciamento oficial, anunciou dois novos
grupos que receberão as doses da vacina
contra o Coronavírus. Desta vez, profissionais
da educação e agentes das forças de segurança
pública serão imunizados.
Conforme anunciado, a partir do dia 5 de abril
começam a receber a 1ª dose das vacinas
contra o Covid-19, policiais militares, civis e
técnicos científicos, bombeiros, agentes de
segurança e escolta penitenciária, além dos
efetivos das Guardas Civis Metropolitanas
e Municipais. A partir do dia 12 de abril, será
priorizada a vacinação apenas de educadores
da rede pública e privada com mais de 47 anos.
Bragança Paulista conta com 1.373 profissionais
da Rede Municipal e 143 agentes da Guarda Civil
Municipal (GCM).

Bragança Paulista não está com
desabastecimento de oxigênio
A Prefeitura de Bragança Paulista, por
meio da Secretaria Municipal de Saúde,
informa que não há desabastecimento de
oxigênio. Nas últimas semanas, aumentou
muito o consumo de oxigênio no município
em decorrência da elevação no número de
internações.

cujo os hospitais possuem as medicações
para poucos dias. Todos estão tentando
adquirir junto aos fornecedores, os quais
estão com preços exorbitantes. Além disso,
aguardamos os fornecimentos que chegam
via Ata da Secretaria de Estado da Saúde.

Dessa forma, a Santa Casa de Bragança
Paulista, a UPA Vila Davi e o Hospital
Universitário São Francisco possuem tanques
de oxigênio. Todos estão abastecidos e neste
momento não registramos problemas com o
guarnecimento. Ademais, há cilindros na UPA
Bom Jesus, em que parte estão em uso, parte
sendo recarregados e parte em estoque.
Quanto aos medicamentos para intubação,
este sim, é um problema generalizado,
inclusive, atingindo o município e região,
INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
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Prefeitura distribui kits de alimentos para
alunos da Rede Municipal
Os kits de alimentos, compostos por arroz,
feijão, macarrão, molho de tomate, fubá, sal,
leite em pó e bolacha estão sendo distribuídos
pelas escolas municipais aos estudantes
pertencentes às famílias beneficiárias
do Programa Bolsa Família, uma vez que
a legislação só permite que a Secretaria
de Educação utilize recursos do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), cujo
quantitativo financeiro garante a aquisição
da de kits para atendimento desse público
específico. Para a compra dos kits, foram
utilizados R$ 255.500,00.
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da
Secretaria Municipal de Educação, iniciou na
última terça-feira (16/03), a distribuição de
mais de 3.500 kits de alimentos para alunos da
Rede Municipal de Ensino.

As famílias que não são beneficiárias do
programa Bolsa Família e necessitarem
de apoio poderão receber cestas básicas
emergenciais, através da Secretaria de Ação e
Desenvolvimento Social (SEMADS).

Projeto “Arte Urbana” leva cor, cultura
e beleza aos espaços públicos

Visando transformar a cidade em uma galeria
de arte a céu aberto, levando cor, cultura e
beleza aos espaços públicos municipais, a
Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da
Secretaria de Cultura e Turismo, promoveu
mais uma intervenção artística do projeto
“Arte Urbana”.
Na segunda edição da iniciativa, os artistas
Lucas Dias de Oliveira, Davis Aurélio Pires
Xavier Rocha, Matheus Rodrigues Alves
Gonçalves, Fernando Luiz Fabris e Fernando
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Augusto Mucedola Mello transformaram a
caixa d’água, localizada em frente ao Centro
Cultural, em uma biblioteca a céu aberto.
Com imagens que nos transportam para
um universo que apenas a literatura pode
nos levar, a segunda ação do projeto visa
incentivar o hábito da leitura por meio de
intervenções literárias e divulga o serviço
oferecido pela Biblioteca Municipal Dra.
Adalzira Bittencourt.
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CRAS oferta cestas básicas para pessoas
em vulnerabilidade social
Uma das principais ações do CRAS é a
entrega de cestas básicas mensais para as
famílias que se encontram nesse contexto.
Todo cidadão em situação de vulnerabilidade
social, seja de ordem econômica ou
violação dos direitos, por exemplo, pode
procurar o CRAS para orientação quanto ao
procedimento adotado.
A Prefeitura de Bragança Paulista, por
meio da Secretaria Municipal de Ação e
Desenvolvimento Social (SEMADS) segue
atendendo pessoas em vulnerabilidade
social durante a pandemia de Coronavírus
(COVID-19). As ações desenvolvidas pelos
Centros de Referência de Assistência Social
(CRAS) têm sido essenciais na vida daqueles
que se encontram em uma situação difícil.

Para orientação, os munícipes devem entrar
em contato nos CRAS Anchieta – Rua Roberto
de Melo Tucunduva, s/n, (11) 4035-3067;
CRAS Santa Libânia – Rua Santa Cruz, 1197,
(11) 4034-5461; CRAS Águas Claras – Rua
Benedito Luiz Afonso, 180, (11) 4031-3176; e
CRAS Dr. Jacintho Soares Souza Lima Júnior
– Rua Amazonas, 480, Parque dos Estados,
(11) 4031-6321.

Prefeitura recebe doação de 9,5 mil quilos de
panetones e começa distribuir para entidades
e projetos do município

Na última sexta-feira (19/03), a Prefeitura de
Bragança Paulista, por meio do Fundo Social de
Solidariedade e da Secretaria Municipal de Ação
e Desenvolvimento Social (SEMADS), recebeu
a doação de 9.500 de panetones da empresa
Pandurata Alimentos Ltda. (Bauducco),
instalada na cidade de Extrema, Minas Gerais.
Os produtos doados, posteriormente serão
destinados para as famílias em situação de
vulnerabilidade assistidas pelo município,

bem como projetos sociais e entidades
assistencialistas inscritas junto à Prefeitura.
Na tarde da última segunda-feira (22/03), teve
início a entrega das doações para as entidades
e projetos sociais, sendo que os primeiros a
receber foram o Projeto Rendar e o SAMA. Para
que não haja aglomeração, a distribuição para
os projetos e entidades está sendo feita por
agendamento no Ginásio Municipal de Esportes
Doutor Lourenço Quilici (Lourenção).
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Bragança Paulista fecha principais acessos
ao município com barreiras sanitárias

Com o objetivo de reforçar as ações de
combate a proliferação do Coronavírus no
município e levando em consideração a
antecipação de feriados na cidade de São
Paulo e a situação crítica que o município se
encontra frente a pandemia, mais uma medida
para enfrentamento ao vírus será adotada. No
período de 25 de março a 4 de abril, Bragança
Paulista fechará os principais acessos à cidade
com barreiras sanitárias.

As barreiras serão instaladas na Rodovia
Farmacêutico Francisco Toledo de Leme, no
trecho próximo ao posto do SAMU, na variante
do Lago do Taboão; na rotatória entre a Rodovia
Fernão Dias e a Rodovia Padre Aldo Bolini, região
que dá acesso à cidade de Piracaia; outra na
Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, próximo
ao Bragança Garden Shopping e por fim, uma
na Rodovia João Hermenegildo de Oliveira, na
Variante do Guaripocaba.

Prefeitura realiza Força Tarefa contra a
Covid em três bairros durante a semana

A Prefeitura de Bragança Paulista, por
meio do Fundo Social de Solidariedade
do Município (FSSM), e as Secretarias
Municipais de Ação e Desenvolvimento
Social (SEMADS) e Saúde, realizaram mais
três ações de Força Tarefa contra a Covid-19
durante a semana, desta vez nos bairros
Penha, Parque Brasil e Cidade Jardim.
Na Penha foram entregues 480 frascos de

álcool em gel, 192 litros de água sanitária e
1.225 máscaras de pano laváveis, atendendo
260 casas e 64 apartamentos. No Parque
Brasil, foram distribuídas 3.800 máscaras,
1.920 frascos de álcool em gel e 456 litros
de água sanitária. E por último, no Cidade
Jardim, foram distribuídos 864 frascos
de álcool em gel, 1.938 máscaras de pano
lavável e 600 litros de Água Sanitária.
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Prefeitura divulga balanço da operação
“Combate à Proliferação do Covid-19”

Durante o fim de semana, a Prefeitura de
Bragança Paulista, por meio das forças de
segurança do município, em conjunto com a
VISA (Vigilância Sanitária), realizou uma ação
de combate à proliferação do COVID-19, com
o intuito de coibir aglomerações e festas
clandestinas.
Com o auxílio de um drone, foram vistoriados
demandas e denúncias sobre festas e

aglomerações na zona rural, bem como
áreas com chácaras e sítios de locação.
Além disso, as equipes seguiram pela cidade
vistoriando supermercados, restaurantes e
conveniências.
Segundo o balanço da Guarda Civil Municipal
(GCM), foram realizadas 188 inspeções e 6
interdições no tota

Proibida locação de chácaras em
Bragança Paulista
Tendo em vista a grande quantidade de
denúncias de festas e aglomerações
em chácaras, a Prefeitura de Bragança
Paulista, por meio do Decreto Municipal nº
3.524/2021, informa que está proibida a
locação ou cessão gratuita ou onerosa de
chácaras, casas, espaços e similares para
realizações de festas e eventos, inclusive
de cunho familiar. Além disso, também
ficam proibidas atividades em Marinas e
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similares, em especial a locação ou cessão
gratuita ou onerosa de barcos, inclusive de
cunho familiar.
A ação visa a conter a disseminação do
vírus, levando em consideração que é
notório e pacífico o entendimento de que
o isolamento social é o meio mais eficaz de
diminuir a circulação do vírus, bem como
conter a doença é a única maneira de evitar
o colapso da rede de saúde.

INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA

OBRAS DE REFORMA NO GINÁSIO
AGOSTINHO ERCOLINI SÃO INICIADAS

Mais um equipamento de grande importância
para o município vem recebendo serviços de
reforma e revitalização. O Ginásio Agostinho
Ercolini é palco de grandes competições e
eventos esportivos, além de ser utilizado por
atletas e pela população tanto em treinos,
quanto no lazer. Nesta semana, as obras foram
iniciadas no local.
Ao todo, o ginásio está passando por obras que

incluem o reforço da estrutura da cobertura,
substituição do telhado, instalação de calhas
e rufos, novo sistema de iluminação lateral,
manutenção da parte elétrica, dentre outros
trabalhos.
Em breve o ginásio será entregue totalmente
reformado, para que volte a ser utilizado como
merece.
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Comunicado - Mercado Municipal funcionará com
horário estendido durante feriados antecipados

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento dos
Agronegócios, informa à população que nos dias 27 e
28 de março, bem como nos dias 3 e 4 de abril, sábado
e domingo, respectivamente, não haverá atendimento
presencial no Mercado Municipal Waldemar de Toledo
Funck. Todos os boxes trabalharão exclusivamente
com entregas delivery.
No período de 29 de março a 1º de abril, de segunda
a quinta-feira, o local funcionará com horário de
atendimento ampliado, das 8h às 20h. Já no dia 2 de

abril, sexta-feira, o Mercado Municipal abrirá das 8h
às 12h.
É importante destacar, que como medida para prevenir
e coibir a proliferação do vírus Covid-19, para entrar no
estabelecimento está sendo realizada a distribuição
de senhas, assim como a aferição de temperatura
de todos que entram no local. Procedimentos de
higienização como a disponibilização de álcool em
gel 70% e o uso obrigatório de máscara de proteção
também estão sendo realizados.

Programação do transporte público é alterada para
se adequar às medidas de quarentena do município
aos sábados. A mudança ocorre tendo em
vista as medidas de quarentena instituídas
ao município, bem como a antecipação de
feriados na cidade, conforme os Decretos
Municipais nº 3.524/2021 e 3.525/2021.

A Prefeitura de Bragança Paulista, por
meio da Secretaria de Mobilidade Urbana,
informa à população, que no período de 29
de março a 1º de abril, os horários dos ônibus
do transporte público serão alterados
e passarão a atender a escala realizada

As programações dos horários das linhas
de ônibus foram revisadas, com o intuito
de adequar a oferta de viagens, levando
em consideração a queda da demanda de
passageiros prevista para os próximos dias,
conforme esperado devido às medidas
de combate à proliferação do Covid-19.
Com isso, o Transporte Público Municipal
funcionará com 88,4% da sua capacidade,
em relação aos dias úteis.
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