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PISTA DE PUMP TRACK DO LAGO DO TABOÃO 
COMEÇA A SER CONSTRUÍDA

A Prefeitura de Bragança Paulista tem investido 
em iniciativas em prol do incentivo à prática 
esportiva, revitalizando equipamentos esportivos e 
implantando novas unidades em toda cidade.
Para dar continuidade a esses investimentos, 
a Prefeitura está construindo a pista de Pump 
Track no Lago do Taboão. No local, já foi concluída 
a movimentação de terra e a preparação de base 
para pavimentação. A Secretaria de Obras está 
aguardando o clima chuvoso cessar para pavimentar 
a pista.
A pista Pump Track é destinada à prática de esportes 
de rodinhas, como bike, skate, patins e patinete. O 

significado de Pump Track é exatamente como a 
pista funciona. Para ganhar velocidade sem utilizar 
os pedais e passar pelas “lombadas” do trajeto, 
deve-se “bombear” a pista. A técnica de Pump ajuda 
na consciência corporal para se adaptar às condições 
do terreno, absorvendo impactos e promovendo 
aceleração com menor energia nas trilhas.
A pista servirá para treinos dos pilotos de BMX e 
Montain Bike da cidade, mas pode ser utilizada da 
forma que a população preferir, pois é fácil de andar 
e aberta para todos os públicos e idades, sendo um 
espaço de uso bem democrático.
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 PREFEITURA INICIA CONSTRUÇÃO DE NOVAS 
QUADRAS DE AREIA NO LAGO DO TABOÃO

OBRAS DO PARQUE VERDE PLANEJADAS 
AVANÇAM EM RITMO CONSTANTE

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer 
(SEMJEL), iniciou a construção de duas quadras para 
a prática de vôlei de areia, no Lago do Taboão.
A obra está sendo executada por profissionais e 
recursos próprios da Prefeitura. A previsão é que a 
obra seja concluída até o fim do mês e seja aberta 
para os praticantes de vôlei de areia.

O Lago do Taboão é um dos principais locais para a 
prática de esportes de Bragança Paulista, conta 
com uma quadra de basquetebol “street”, academia 
ao livre, ciclovia e pista de caminhada, quadra de 
areia para a prática de vôlei e futevôlei e um platô 
de areia ao lado da quadra de basquetebol, utilizado 
para esportes como frescoball, freestylle, futevôlei, 
beach tênis e até mesmo para treinamento funcional.

Pouco a pouco os trabalhos de construção do 
Parque Verde Planejadas, na Vila Esperança, 
vão dando forma e tornando realidade mais 
um espaço de lazer e preservação ambiental. 
Recentemente, foram executados serviços 
como a conclusão da implantação do sistema de 
drenagem pluvial e a pavimentação.
Seguem em andamento atividades como a 
preparação de calçadas da via nova, assim como 
a construção das alas e caixas de transição, 
além disso a instalação do playground e radier 
da academia ao ar livre, também continuam em 
execução. A obra está sendo executada pela 
empresa Gestor Engenharia Ltda.
O projeto do Parque Verde Planejadas prevê 
desassoreamento do córrego, instalação de caixa 
de inspeção na galeria, do sistema de drenagem 
de águas pluviais, a abertura de via para pista de 
caminhada e ciclismo, sinalização viária, sistema 

de iluminação da via e do parque, execução de 
calçada, plantio de grama, plantio de árvores 
ornamentais, piso podotátil para acessibilidade, 
instalação de guias para jardim, implantação 
de academia ao ar livre, de bebedouros, de 
playground infantil com brinquedos de madeira, 
além da construção de pistas de skate e de pump 
track.
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PREFEITURA EFETUA REPASSE FINANCEIRO DO MÊS 
DE JANEIRO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

A Prefeitura de Bragança Paulista realizou re-
passe  de recursos financeiros do mês de 
janeiro a 02 entidades do  terceiro  setor: As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
– APAE e Associação Beneficente São Lucas.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais – APAE, que realiza serviços de saúde, 
proteção, educação, capacitação, assistência 
social e autogestão recebeu a quantia de R$ 

32.021,86, no dia (05/01).
Além disso, no dia (29/12),  a Associação Be-
neficente São Lucas recebeu o repasse refe-
rente a janeiro, no valor de R$ 86.245,72 para 
prestação de serviços de Equoterapia, de 
Desenvolvimento, Convivência e Inclusão de 
Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos com 
Deficiência e para a Residência Terapêutica.

CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2022
É ALTERADO

A Prefeitura de Bragança Paulista formalizou a 
alteração de recessos escolares previstos no 
calendário escolar de 2022 da Rede Municipal de 
Ensino. A medida foi adotada considerando os 
protocolos sanitários do Governo do Estado de São 
Paulo e o aumento significativo dos casos de Covid. 
O Decreto nº 3.828/2022 foi publicado na Imprensa 
Oficial desta quarta-feira (12/01), edição nº 1224.

O recesso escolar previsto para o período de 18 a 22 
de abril de 2022 fica antecipado para o período de 
31 de janeiro a 04 de fevereiro de 2022. O recesso 
escolar previsto para o período de 10 a 14 de outubro 
de 2022 fica antecipado para o período de 07 a 11 
de fevereiro de 2022. Em razão da antecipação dos 
recessos escolares as aulas serão iniciadas no dia 14 
de fevereiro de 2022.
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Na tarde do último sábado (08/01), agentes 
da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia 
Militar, se uniram e realizaram a Operação 
Bairro Seguro Rural Operação Cavalo de Aço, 
na Estrada Municipal Antônia Souza Moreno, 
que dá acesso aos bairros Biriçá do Valado e 
Campinho.
Durante a ação foram abordadas 13 pessoas, 
1 veículo e 8 motocicletas. Por apresentar 
irregularidades, 5 motos foram apreendidas 
e 10 autuações lavradas. A operação tem 
caráter preventivo, com o objetivo de coibir 
a criminalidade e a violência em toda cidade, 
colocando todo o efetivo da GCM em ação e a 
serviço dos cidadãos.
Vale frisar, que os 3 novos veículos 
destinados ao município através do Programa 
Segurança no Campo – AgroSP+Seguro estão 
sendo utilizados em todas operações e 
patrulhamentos rurais.

GCM E PM REALIZAM OPERAÇÃO             
“BAIRRO SEGURO RURAL” 

Constantemente, operações semelhantes 
são realizadas em todo município, buscando 
oferecer cada vez mais segurança para a 
população bragantina.

Os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) 
participaram na última segunda-feira (10/01) 
de capacitação de Gerenciamento de Crise. A 
capacitação ocorreu na sede da Secretaria Municipal 
de Segurança e Defesa Civil e faz parte do curso de 
qualificação profissional.

Os profissionais foram capacitados para agir em 
situações de crise, para conter pequenos e grandes 
conflitos e atuar em negociações. Ainda durante 
a semana, os Guardas Civis Municipais terão aulas 
de Ocorrência de Explosivos; Laboratório de Tiro; 
Tiro Defensivo e Atendimento Pré-Hospitalar Tático 
(APHT).

A iniciativa é um acordo de colaboração técnica entre 
a Prefeitura de Bragança Paulista e a Polícia Federal, 
que estabelece diretrizes para que a GCM passe 
regularmente por treinamentos e capacitações, para 
requalificação profissional. As aulas são ministradas 
por agentes de defesa pública e profissionais 
capacitados e têm duração de duas semanas, com 
conteúdo teórico e prático.

GCM PASSA POR 
CAPACITAÇÃO DE 
GERENCIAMENTO DE 
CRISE
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“VACINAÇÃO SOLIDÁRIA” CONTINUA 
ARRECADANDO ALIMENTOS E 

PRODUTOS DE HIGIENE

A campanha “Vacinação Solidária”, realizada 
pela Prefeitura de Bragança Paulista por meio do 
Fundo Social de Solidariedade, com apoio das Se-
cretarias Municipais de Ação e Desenvolvimento 
Social e de Saúde, arrecadou 12.273 kg de alimen-
tos entre março e dezembro de 2021.

E a arrecadação continua agora em 2022. A 
campanha foi lançada em março, pouco tempo 
depois do início da vacinação contra a Covid-19. 
A doação é voluntária. Quem for se vacinar pode 
doar alimentos não perecíveis ou produtos de 

higiene e limpeza nos próprios postos de vacina-
ção. Basta deixar a doação na caixa identificada 
da campanha.

Todos os itens recebidos são distribuídos para 
as famílias em situação de vulnerabilidade, ca-
dastradas junto ao Fundo Social de Solidariedade.

Em caso de dúvida ou para mais informações, 
basta entrar em contato com o Fundo Social pelo 
telefone (11) 4035-0010 ou pelo e-mail fundoso-
cial@braganca.sp.gov.br

Doações são voluntárias e podem ser deixadas 
nos postos de vacinação
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SAÚDE DIGITAL: 
PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 

ADOTA TELEMEDICINA PARA ATENDIMENTO 
DE PACIENTES COM SÍNDROMES GRIPAIS E 

SUSPEITA DE COVID-19

A Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria de Saúde, 
assinou acordo para implementação 
de sistema avançado de medicina 
digital, o “Saúde Digital”, que será 
implantado nas unidades de saúde do 
município. Inicialmente o serviço será 
disponibilizado para atendimento de 
pacientes com síndromes gripais e 
suspeita de Covid-19.

O “Saúde Digital” funcionará em 
Bragança Paulista a partir das 12h desta 
sexta-feira, 14 de janeiro e atenderá 
pacientes mediante agendamento 
pelo site da Prefeitura:  https://www.
braganca.sp.gov.br/  - basta clicar no 

banner que identifica o programa. 
Os atendimentos são das 8h às 20h, 
todos os dias da semana (incluindo 
sábados e domingos).

Vale ressaltar que para realizar esse 
agendamento é necessário ter um 
celular com câmera, ou qualquer outro 
equipamento que tenha câmera, como 
tablets, notebooks, dentre outros, 
pois o atendimento é exclusivamente 
por videochamada.

SAIBA MAIS: 

Serviço estará disponível a partir das 
12h desta sexta-feira (14/01)

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/saude-digital-prefeitura-de-braganca-paulista-adota-telemedicina-para-atendimento-de-pacientes-com-sindromes-gripais-e-suspeita-de-covid-19
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A locação/cessão gratuita ou onerosa de 
chácaras, casas e espaços semelhantes, 
para realizações de festas e eventos, inclu-
sive de cunho familiar, também estão sus-
pensas, devendo a fiscalização proceder 
a lacração do local e a adoção de medidas 
cabíveis.
A partir da vigência do decreto, para coibir 
possíveis focos de aglomeração, ficará de-
terminado o horário de funcionamento de 
estabelecimentos como bares, restauran-
tes e similares, limitados até as 22h.
 SAIBA MAIS: 

Diante da situação alarmante de novos 
casos e disseminação do Coronavírus 
(Covid-19) no município, a Prefeitura de 
Bragança Paulista divulgou na última se-
gunda-feira (10/01), o Decreto Municipal nº 
3.827/2022, com medidas sanitárias para 
coibir a proliferação do vírus na cidade.
Conforme prevê o decreto, a partir desta se-
gunda-feira (10/01), serão suspensas, como 
medidas sanitárias em complemento aos 
protocolos sanitários do Governo do Estado 
de São Paulo, atividades como o atendimen-
to de pessoas em pé em restaurantes, lan-
chonetes, buffets e similares, bem como em 
shows e apresentações em casas noturnas, 
espetáculos, danceterias e congêneres.

MAIS DE 1.947 
CONTRIBUINTES JÁ 

ADERIRAM AO REFIS 2022

Até o último dia 13/01, 1.947 acordos já haviam 
sido feitos pelo REFIS 2022. Desse total, 54% 
foram realizados on-line. Entre os dias 04/01 
e 13/01, foram realizados 2.221 atendimentos 
presenciais pelo Agiliza. O Programa de Recu-
peração Fiscal é voltado para a regularização 
dos débitos decorrentes de créditos tributários 
e não tributários, em razão de fatos geradores 
ocorridos até 30 de setembro de 2021.
Há a possibilidade de fazer a solicitação pelo site 
da Prefeitura, pelo link https://bragancapaulis-
ta.giap.com.br/apex/pmbp/f?p=997:1:  , sem a 
necessidade de ir até o Agiliza, no Paço Munici-

É possível fazer a 
solicitação e adesão on-line

pal. Outra opção é realizar o REFIS via telefone do 
Call Center, pelo número 4034-7102, que também 
é canal de WhatsApp, ou pelo 0800 038 0037.
A Prefeitura esclarece que o REFIS pela internet 
ou pelo Call Center é habilitado apenas aos con-
tribuintes com Dívida Ativa. Os que têm Dívida 
Ativa executada (judicial), devem comparecer 
presencialmente ao Agiliza.
SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-edita-novas-medidas-sanitarias
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-1947-contribuintes-ja-aderiram-ao-refis-2022
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TURISMO E LAZER NO LAGO DO TABOÃO: 
INICIA NESTE SÁBADO A ATIVIDADE DE LOCAÇÃO 

DE BICICLETAS E PATINETES

A partir deste sábado (15/01), o Lago do Taboão 
ganhará mais uma opção de diversão e lazer com 
o início das atividades do bicicletário. O serviço 
de locação de bicicletas, patinetes e similares 
funcionará de quarta-feira a sexta-feira, das 16h 
às 20h, e aos sábados e domingos, das 09h às 
17h, no espaço próximo à Arena do Lago.

Para alugar os equipamentos, os interessados 
deverão apresentar documento original com 
foto e ser maior de 18 anos. O custo dos serviços 
varia de R$10 a R$20 por hora, e o pagamento 
pode ser feito via PIX, cartões de débito e crédito 
ou dinheiro.

Os usuários poderão escolher entre os seguintes 
equipamentos, bike yellow, bike praia, mountain 
bike, patinete, bike família e engate. Para garan-
tir a segurança dos clientes, o uso dos patinetes 
e das bicicletas será permitido, respectivamen-
te, para crianças a partir de 5 anos e 7 anos.

O Lago do Taboão, localizado na região sul da 
cidade, conta com uma extensa área verde e 
espaços para prática de esportes ao ar livre e 
momentos de descanso e lazer, proporcionando 
uma atmosfera serena e um passeio para encher 
os olhos e a alma.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo, através da Concorrência Pública 
nº006/2021. O contrato de concessão de uso, 
a título precário, no valor de R$2.100 (mensal) 
vigorará pelo prazo de 36 meses, podendo ser 
prorrogado. Toda receita arrecada será vincula-
da ao Fundo Municipal de Turismo de Bragança 
Paulista.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/turismo-e-lazer-inicia-neste-sabado-no-lago-do-taboao-atividade-de-locacao-de-bicicletas-e-patinetes
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