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No último dia 5 de maio, a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio 
das Secretarias de Educação, 
Desenvolvimento dos Agronegócios e 
Meio Ambiente, revitalizou os canteiros 
da E.M. Profª Maria Ignéa Morales 
Garcia com o fornecimento de adubos 
para o plantio de condimentos básicos, 
como salsinha e cebolinha, contando 
com a participação dos “pequenos 
horticultores” e técnicos da Secretaria 
de Desenvolvimento dos Agronegócios.

O Projeto “Horta Escolar: Cultivando 
Saberes”, tem por objetivo proporcionar 

PREFEITURA REVITALIZA CANTEIROS PARA 
A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO “HORTA 

ESCOLAR: CULTIVANDO SABERES” 

aos estudantes das escolas municipais 
o contato com a produção de alimentos 
vegetais, desde a fase da preparação 
do solo até a colheita, como forma de 
incentivo à alimentação saudável e 
como instrumento para a educação 
ambiental. A horta, inserida no ambiente 
escolar, pode ser um laboratório vivo que 
possibilita a união entre teoria e prática 
de forma contextualizada.

SAIBA MAIS: 

http://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-revitaliza-canteiros-para-a-implementacao-do-projeto-horta-escolar-cultivando-saberes 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Educação, tem colocado a educação 
como uma prioridade, investindo não apenas na 
melhoria da qualidade do ensino da Rede Munici-
pal, mas também na reforma de todas as escolas. 
Na sexta-feira (7/5), foi entregue a reforma da 
E.M. Padre Donato Vaglio, na Vila Bianchi. 

A escola recebeu piso intertravado, pintura inter-
na e externa, substituição do telhado, reforma dos 
banheiros, instalação de torneiras antivandalismo 

PREFEITURA ENTREGA REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL PADRE DONATO VAGLIO  

PREFEITURA ENTREGA REFORMA DO GINÁSIO 
FRANCISCO VIRGILI NA VILA GARCIA

A Prefeitura de Bragança Paulista segue com as 
obras de melhorias por todo o município, nos mais 
diversos setores, incluindo esporte e lazer. A reforma 
do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Virgili, na 
Vila Garcia, acaba de ser concluída.

A obra, entregue na sexta-feira (7/5), contemplou 
a troca do telhado, reforma dos vestiários incluindo 
a acessibilidade para pessoas portadoras de ne-
cessidades especiais, bem como a substituição da 
iluminação, pintura interna e externa, manutenção 
em todo sistema elétrico e hidráulico, iluminação do 
ginásio em LED, sala para administração,  pintura do 
piso da quadra com as demarcações das respecti-
vas modalidades, colocação de rede de proteção na 
quadra, colocação de guarda-corpo novo no ginásio, 
colocação de portões de acesso novos, nova tabela 
de basquetebol, além da reforma da pista de skate 
anexa ao Ginásio.

no pátio, instalação de portão, troca de calhas 
e rufos, cobertura das escadas, substituição e 
pintura de portas e janelas. Além disso, as obras 
de acessibilidade contemplam a adequação das 
instalações com a implantação de rampas de 
acesso, piso tátil, banheiros com acessibilidade e 
adequação da calçada. 

A E.M. Padre Donato Vaglio, que oferece ensino 
fundamental, em período integral, é a 58ª a rece-
ber melhorias. 

O OBJETIVO DA REFORMA É PERMITIR QUE A POPU-
LAÇÃO TENHA ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER ADE-
QUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDA-
DES, ESPECIALMENTE VOLTADAS PARA OS JOVENS. 
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Diversas obras estão sendo executadas no municí-
pio, dentre elas a construção do Mercado Municipal 
da Zona Norte. No momento, estão sendo realizados 
no local trabalhos como a instalação de pisos e re-
vestimentos nos banheiros, bem como esquadrias 
de alumínio e as estruturas externas de concreto. 
Seguem em andamento também a implantação das 
estruturas metálicas, além das instalações hidráuli-
cas e elétricas.

O Mercado Municipal da Zona Norte é um empreen-
dimento público, muito esperado principalmente 
pela população da região. Implantado com o intuito 
de proporcionar aos produtores familiares rurais de 
Bragança Paulista e região um espaço adequado, o 
Mercado possuirá infraestrutura e boa operabilida-
de para a comercialização de seus produtos, num 
local estratégico e adequado para atendimento das 
demandas quanto aos produtos oferecidos pelos 
agricultores.

OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DO MERCADO MUNICIPAL 
DA ZONA NORTE SEGUEM 

PROGREDINDO

E as obras de infraestrutura urbana no bairro Chá-
caras Fernão Dias entram na fase de pavimenta-
ção. Na manhã da última terça-feira (11/05), as 
Ruas Ágata e Água Marinha, bem como um trecho 
da Rua do Ouro começaram a receber a massa 
asfáltica.

As vias já receberam outras melhorias que fazem 
parte da obra de infraestrutura urbana como a 
implantação do sistema de drenagem de águas 
pluviais, assim como a instalação de guias, sarje-
tas e bocas de lobo. A obra está sendo executada 
pela empresa Levig Engenharia Construção e 
Comércio Ltda.

Ao todo, nesta fase estão sendo pavimentados 
cerca de 8 mil m² no bairro. Os trabalhos conti-

VIAS DO BAIRRO 
CHÁCARAS FERNÃO 

DIAS COMEÇAM A 
SER PAVIMENTADAS

nuarão avançando nas ruas contempladas, com a 
construção das calçadas com acessibilidade, onde 
será assentado um piso tátil para auxiliar as pes-
soas com deficiência visual.
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Mais um prédio público de grande 
importância para o município está passando 
por obras para melhorias na infraestrutura. O 
Parque Luiz Gonzaga da Silva Leme (Jardim 
Público), está em reforma e os trabalhos 
estão seguindo em ritmo constante.

Estão em execução no local, serviços como 
o paisagismo, a pintura dos quiosques, a 
reforma dos banheiros, a construção da nova 
casa das antenas, assim como a instalação 
de pisos e divisórias em drywall no prédio 
que abriga a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. As luminárias externas do parque 
já foram restauradas e pintadas, para em 
breve serem instaladas no Jardim Público. 
A empresa responsável pelas atividades 
no local é a Pex Incorporação e Construção 
Eireli.

O Jardim Público é um dos principais 
atrativos da cidade, seja para a população 
do município ou para os turistas atraídos 
pela imponente exuberância do parque. 
É importante frisar, que o local inspirava 
cuidados há muito tempo e que graças ao 
comprometimento da Administração, em 
breve as obras serão concluídas e entregues 
para o uso de todos novamente. 

REFORMA DO JARDIM PÚBLICO SEGUE EM 
ACENTUADO DESENVOLVIMENTO
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MULHERES ASSISTIDAS 
PELO PROJETO GUARDIÃ 

MARIA DA PENHA 
PODEM PARTICIPAR DO 

PROGRAMA ELA PODE
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Segurança e 
Defesa Civil, vem realizando um trabalho que 
já se tornou referência no que diz respeito ao 
acompanhamento e proteção às mulheres 
vítimas de violência doméstica, através do 
Projeto Guardiã Maria da Penha.

O Guardiã Maria da Penha acompanha as 
vítimas, que possuem medida protetiva no 
município desde 2016, com o intuito de fiscalizar 
o cumprimento da ordem judicial, garantindo 

mais segurança a essas famílias. Além disso, 
as agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), que 
estão a frente do projeto, orientam e realizam 
diversos encaminhamentos sociais quando 
necessário.

Em abril de 2020, após uma reunião virtual com 
o Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento 
à Violência Doméstica (GEVID) e a Rede Mulher 
Empreendedora, as mulheres assistidas pelo 
projeto Guardiã Maria da Penha também estão 
sendo encaminhadas ao Programa Ela Pode, 
para que possam adquirir independência 
financeira sobre seus negócios e suas vidas, o 
que representa um grande passo para romper o 
ciclo da violência.

SAIBA MAIS: 

http://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mulheres-assistidas-pelo-projeto-guardia-maria-da-penha-podem-participar-do-programa-ela-pode 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo, informa a pro-
gramação da segunda semana de atividades do 
“Maio Cultural 2021”. As apresentações aconte-
cem durante todos os finais de semana do mês 
de maio, através do Facebook da Prefeitura de 
Bragança Paulista (https://www.facebook.
com/prefeituradebragancapaulista).

MAIO CULTURAL 2021 EXALTA A CULTURA 
PRESENTE NO MUNICÍPIO”

O evento, on-line e gratuito, reúne e exalta o 
que há de melhor na cultura local, promovendo 
atividades para toda a família.

SAIBA MAIS: 

http://www.braganca.sp.gov.br/noticias/maio-cultural-2021-exalta-a-cultura-presente-no-municipio 
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O descarte irregular de lixo é comum em quase todas 

as cidades do país. Porém, o que muitos não sabem é 

que o ato uma vez que cause danos ao meio ambiente 

ou à saúde pública é considerado crime, passível de 

penalidades, conforme a Lei nº 9.605 de fevereiro 

de 1998, na seção III da poluição e outros crimes 

ambientais.

A Prefeitura pede a colaboração dos munícipes 

para que não descarte lixo, entulhos e materiais 

sem serventia nas ruas, calçadas, terrenos e 

vias públicas, evitando, assim, a proliferação de 

inúmeras doenças atraídas pelo descarte incorreto 

dos resíduos. Além disso, ao jogar o lixo no chão, 

os moradores contribuem para que ocorra a 

proliferação de insetos e animais peçonhentos, além 

BRAGANÇA LIMPA 
PREFEITURA PEDE COLABORAÇÃO DA 
POPULAÇÃO QUANTO AO LIXO NA RUA

O Centro de Abastecimento Dr. Paulo Eiti Takazaki 
(Ceasinha), é um dos principais responsáveis pelo 
fornecimento de variados alimentos frescos como 
frutas, legumes, hortaliças, dentre outros. No local, 
o consumidor poderá adquirir esses produtos em 
grandes quantidades direto com o produtor.
Desde junho de 2020, o Ceasinha passou a atender 
a população da cidade e da região no Parque de 
Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta), 

CEASINHA CONTA COM UMA VARIEDADE DE 
PRODUTOS DISPONÍVEL PARA A POPULAÇÃO

devido às obras de implantação do Mercado 
Municipal da Zona Norte, no local onde anteriormente 
funcionava o Centro de Abastecimento.
O Centro de Abastecimento funciona toda segunda e 
quinta-feira, das 6h às 12h, atendendo a comunidade 
local e de toda região bragantina. Aos interessados 
em conhecer o Ceasinha e comprar produtos no 
local, o Posto de Monta está localizado na Avenida Dr. 
Fernando Costa, 800, Vila Aparecida. 

do entupimento dos bueiros, trazendo prejuízos para 

a própria comunidade.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-limpa-prefeitura-pede-colaboracao-da-populacao-quanto-ao-lixo-na-rua 
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Nos dias 7 e 8 de maio, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal de 
Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), atra-
vés da equipe volante do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), esteve na sede da As-
sociação Amigo de Bairros das Chácaras Fernão 
Dias, atendendo moradores do local.

Ao todo no bairro, 78 famílias foram atendidas 
e 90 auxílio-alimentação (cesta básica) foram 
distribuídos, de acordo com os critérios das as-
sistentes sociais. Além disso, foram realizados 
27 atendimentos do Cadastro Único. Para as 
famílias identificadas com um número extenso 
de pessoas, foram disponibilizadas duas cestas 
básicas (critério de lei).

A equipe volante consiste em uma equipe adicio-
nal que integra um CRAS em funcionamento. Seu 
objetivo é prestar serviços de Proteção Social 
Básica, principalmente na Zona Rural, em locais 
mais isolados e de difícil acesso.

PREFEITURA ENTREGA 
2.797 CESTAS 

BÁSICAS EM ABRIL

CRAS VOLANTE - 78 FAMÍLIAS DO 
CHÁCARAS FERNÃO DIAS FORAM 

ATENDIDAS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social (SE-
MADS), entregou 2.797 cestas básicas no mês de 
abril. Desse total, 2.497 foram concedidas através 
dos quatro CRAS (Centro de Referência da Assis-
tência Social) e outras 300 foram repassadas às 28 
entidades assistenciais cadastradas pela SEMADS, 
mediante parceria com o Hotel Santo Agostinho.
A SEMADS explica que o Auxílio Alimento (cesta bá-
sica) é um dos benefícios eventuais, de provisões 
suplementares prestadas aos cidadãos e às famí-
lias em virtude de nascimento, de morte, situações 
de vulnerabilidade temporária, desastre e/ou ca-

lamidade 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 benefícios eventuais no âmbito da 
Política Municipal de Assistência Social.
Para orientação, os munícipes podem procurar os 
CRAS do município.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
do Fundo Social de Solidariedade, segue 
empenhada em ajudar as famílias em situação 
de vulnerabilidade social do município e a 
“Campanha Cestou” tem sido exemplo de 
solidariedade. Nos dias 6/5 e 7/5, foram 
entregues 483 cestas básicas para 18 projetos 
sociais que atendem famílias necessitadas. 
Todas as cestas básicas foram complementadas 
com produtos ARCOR e Bauducco.

Além dessas 483 famílias cadastradas pelos 
projetos sociais, o Fundo Social tem um cadastro 
próprio de outras 175 famílias, totalizando 658 
atendidos.

A campanha “Cestou” tem o objetivo de 
fortalecer a arrecadação de cestas básicas, 
especialmente neste período de pandemia da 
Covid-19, quando muitas famílias se encontram 
em situação de vulnerabilidade social. A 

PREFEITURA ENTREGA 
MAIS DE 480 CESTAS 

BÁSICAS A PROGRAMAS 
SOCIAIS PELA 

“CAMPANHA CESTOU”

campanha tem fortalecido a solidariedade tanto 
da população como das empresas instaladas no 
município. 

ASSOCIAÇÃO PEQUENO MUNDO DOA MIL CESTAS 
BÁSICAS PARA A CAMPANHA “CESTOU”

As ações sociais que estão sendo realizadas pela Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio do Fundo Social de Solidariedade 
do Município (FSSM), continuam tendo apoio de empresários, 
comerciantes e comunidade, que doam produtos alimentícios 
para a Campanha “Cestou, que tem o objetivo de minimizar os 
efeitos da crise causada pelo COVID-19 nas famílias que estão em 
situação de vulnerabilidade no município.

Nesta segunda-feira (10/04), a Associação Pequeno Mundo 
realizou a doação de mil cestas básicas, que somarão com 
as demais doações para serem distribuídas às famílias mais 
necessitadas cadastradas ou em situação emergencial, por 
meio das ações e projetos sociais do município. A ação foi 
acompanhada pelo diretor Administrativo e Financeiro da 
entidade, José Luiz Vellani, e pelo diretor Jurídico, José A. Conti.
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Continuando com os trabalhos de cuidados 
e benfeitorias nos equipamentos esportivos 
do município, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
da Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL) 
está realizando a instalação de redes de 
proteção nas quadras society implantadas 
nos Centros Integrados de Lazer e Esportes 
(CILES).

QUADRAS SOCIETY DOS CILES VÊM 
RECEBENDO REDES DE PROTEÇÃO

A rede de proteção instalada é de alta 
resistência, evitando que as bolas usadas 
se percam nas partidas ou que acerte 
alguém que esteja assistindo o jogo fora das 
quadras. Nos últimos dias a instalação teve 
início e já contemplou os Ciles do Lavapés e 
do Toró. Em breve todas as quadras society 
do município receberão o material.

Preocupada em garantir meios que estimu-
lem o processo de aprendizado das crianças, 
a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo, implementa a 
1ª “Brinquedoteca” municipal no espaço infantil 
da Biblioteca Municipal Dra. Adalzira Bittencourt.

A “Brinquedoteca” desempenha um importante 
papel sociocultural e educativo, uma vez que é 
através da brincadeira que a criança explora e 
tem contato com brinquedos, jogos e objetos 
lúdicos que estimulam diversos aspectos do seu 
desenvolvimento como noção de cores, formas, 
volumes, memória, entre outros.

O espaço conta com uma variedade de brinque-
dos que auxiliarão no processo de desenvolvi-
mento da criança, tais como: jogo de xadrez, 
jogo da memória, bonecas, caminhãozinho, 
blocos de montar, jogos de ludo, dama, trilhas, 
entre outros.

SAIBA MAIS: 

PREFEITURA IMPLANTA PROJETO “BRINQUEDOTECA” NA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DRA. ADALZIRA BITTENCOURT

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-implanta-projeto-brinquedoteca-na-biblioteca-municipal-dra-adalzira-bittencourt 
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INSCRIÇÕES PRESENCIAIS DO PROGRAMA 
EMERGENCIAL FORAM INICIADAS

Na tarde desta quarta-feira (12/05), foi realizada 
a solenidade de assinatura das ordens de serviços 
para cinco obras importantes no município que 
contemplam as áreas de infraestrutura, educação 
e segurança. 

SAIBA MAIS: 

PREFEITURA ASSINA 
ORDENS DE SERVIÇOS 
PARA CINCO 
IMPORTANTES OBRAS 
NO MUNICÍPIO 

Inicialmente realizada pela internet, as 
inscrições para o Programa Emergencial de 
Auxílio-Desemprego e Qualificação Profissional 
lançado pela Prefeitura de Bragança Paulista 
agora estão sendo feitas presencialmente 
no Ginásio de Esportes Dr. Lourenço Quilici 
(Lourenção), das 8h às 16h.

As inscrições presenciais foram abertas na 
última segunda-feira (10/05), para aqueles 
que não possuem smartphone, internet, ou 

que tenham alguma dificuldade para realizar o 
cadastro, e se encerram no dia 25 de maio. Até 
o momento, presencialmente, foram feitas 118 
inscrições, sendo 62 mulheres e 56 homens. 
No total, 2.041 pessoas já se cadastraram no 
programa.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-assina-ordens-de-servicos-para-cinco-importantes-obras-no-municipio- 
http://www.braganca.sp.gov.br/noticias/inscricoes-presenciais-do-programa-emergencial-foram-iniciadas 
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A Prefeitura de Bragança Paulista informa que os 
contribuintes atingidos por enchentes no município 
têm o direito de solicitar a isenção do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) referente ao ano fiscal do 
exercício em que imóvel for atingido.

A isenção está prevista na Lei Complementar nº 258, 
de 25 de fevereiro de 2000. “A isenção é aplicada no 
ano fiscal do exercício em que for atingido o imóvel 
ou no subsequente, quando o IPTU já houver sido 
pago”, diz trecho da lei.

PREFEITURA ISENTA 
ATINGIDOS POR 
ENCHENTES DE 

PAGAMENTO DE IPTU

Os proprietários de imóveis atingidos por enchentes 
deverão protocolar o pedido de isenção no prazo má-
ximo de seis meses, a partir da data do alagamento. O 
prazo para análise pela Prefeitura é de 30 dias. 

SAIBA MAIS: 

Considerando a suspensão temporária do Con-
curso Público n° 03/2020 durante a Pandemia 
da Covid-19 e visando oportunizar a inscrição da-
queles que não fizeram, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria de Administração, 
através da Divisão de Recursos Humanos e Insti-
tuto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), 
reabre nesta sexta-feira (14/05), as INSCRIÇÕES 
PARA O CONCURSO PÚBLICO DE AUXILIAR DE DESEN-

PREFEITURA REABRE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO 
PÚBLICO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

VOLVIMENTO INFANTIL.
As inscrições deverão ser realizadas exclusiva-
mente via internet, de 14 de maio a 17 de junho 
de 2021, através do endereço: www.ibamsp-
-concursos.org.br. O candidato deve localizar o 
link correlato do Concurso Público, preencher 
o formulário, conferir e transmitir os dados in-
formados, imprimir e efetuar o pagamento do 
boleto bancário até 18 de junho. 

Na manhã desta sexta-feira (14/05), a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa 
Civil, recebeu um veículo do tipo furgão equipado com uma câmera 
de monitoramento, para integrar a frota da Guarda Civil Municipal 
(GCM).

O veículo novo foi adquirido através de um recurso de cerca de R$ 
200 mil, destinado pelo Ministério Público, oriundo de uma ação de 
não persecução criminal. O furgão será utilizado como a 1ª Base Mó-
vel, para auxiliar no trabalho de proteção à população do município 
em ações como as que são realizadas pelo Gabinete de Gestão Inte-
grada (GGI), bem como em eventualidades futuras.

SEGURANÇA RECEBE VEÍCULO 
PARA 1ª BASE MÓVEL DA GCM 

http://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-isenta-atingidos-por-enchentes-de-pagamento-de-iptu 
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