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DIVERSOS

As câmeras de monitoramento têm apresentado 
um resultado sólido no que diz respeito à redução 
do índice de criminalidade nas escolas municipais 
de Bragança Paulista. Ao todo, foram instaladas 
555 câmeras de monitoramento, 308 sensores, 75 
leitores faciais, 74 centrais de alarme, 75 armaze-
namentos e 75 detectores de chamas nas 75 escolas 
municipais e em 4 unidades da Secretaria Municipal 
de Educação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança 
e Defesa Civil, de janeiro a julho de 2021, foram regis-
trados 21 casos de furtos e depredações nas esco-
las municipais. Já de janeiro a julho de 2022, com a 

MONITORAMENTO POR CÂMERAS 
REDUZ EM 50% ÍNDICE DE FURTO E 

DEPREDAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

implantação de um novo sistema de monitoramento 
por câmeras, foram registrados 11 casos de furtos e 
depredações, dos quais 10 foram esclarecidos e seus 
autores identificados, qualificados e apresentados 
ao DP (Delegacia de Polícia), onde foi adotado as pro-
vidências para elucidação dos fatos.

Os números mostram que com a instalação das câ-
meras de segurança os delitos diminuíram em 50%, 
permitindo assim a identificação dos autores..

SAIBA MAIS: 

DE ACORDO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
E DEFESA CIVIL, 10 CASOS FORAM ESCLARECIDOS E SEUS 

AUTORES IDENTIFICADOS.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/monitoramento-por-cameras-reduz-em-50-indice-de-furto-e-depredacoes-nas-escolas-municipais 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 3

EMPREGA BRAGANÇA VAI PERMITIR 
ACESSO RÁPIDO E FÁCIL A VAGAS DE 

EMPREGO DO PAT

A Administração Municipal segue buscando me-
lhorias constantes para a população bragantina e 
acaba de criar uma nova ferramenta para ajudar 
quem está à procura de um emprego. É o Em-
prega Bragança – o portal digital de fácil acesso 
para quem busca por oportunidade no mercado 
de trabalho.

O portal será lançado em breve.

Quem busca um emprego não precisará ir até 
o PAT e poderá realizar um cadastro no portal. É 
importante que todos os dados solicitados sejam 

preenchidos para validar o cadastro. O candidato 
terá seu login e senha de acesso.

Ao se interessar por uma vaga, a pessoa se 
candidata. A equipe do PAT vai analisar essa 
candidatura para verificar se encaixa no perfil da 
vaga e então liberará o envio do currículo para as 
empresas.

SAIBA MAIS: 

ATENDIMENTO DIGITAL PERMITIRÁ CADASTRO DE 
CANDIDATOS E DE EMPRESAS.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/emprega-braganca-vai-permitir-acesso-rapido-e-facil-a-vagas-de-emprego-do-pat
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A Administração Municipal tem se empenhado e 
empregado todos esforços na manutenção das ruas 
e avenidas de Bragança Paulista. Com a Avenida 
dos Imigrantes não foi diferente e, após um intenso 
trabalho, motoristas e condutores já podem come-
morar a conclusão das melhorias viárias feitas na 
extensão da maior via de circulação do município. 
A obra foi realizada nos trechos entre a Praça Nove 
de Julho e a confluência com a Avenida Plínio Sal-
gado, através de um trabalho conjunto entre as 
Secretarias Municipais de Serviços e Mobilidade 
Urbana, com a empresa GL Santos, responsável 

pelo serviço de recapeamento; bem como a em-
presa SJR Equipamentos que executou a fresagem.  
Para causar o menor transtorno possível aos usu-
ários da via, assim como o comércio local e a po-
pulação da região, a obra foi realizada no período 
das 20h às 7h, numa faixa horária de menor fluxo 
viário. Os trabalhos foram executados por trechos, 
de modo que as pessoas pudessem seguir normal-
mente por rotas alternativas nas proximidades. 
SAIBA MAIS: 

FINALIZADO RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO DE TRECHO DA AVENIDA 

DOS IMIGRANTES

NOS PRÓXIMOS DIAS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 
URBANA FARÁ A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA VIA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/finalizado-recapeamento-asfaltico-de-trecho-da-avenida-dos-imigrantes-
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SEBRAE AQUI DE BRAGANÇA PAULISTA 
JÁ REALIZOU 1.600 ATENDIMENTOS DE 

JANEIRO A JULHO DE 2022

O posto do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas) de Bragança Paulis-
ta já realizou, de janeiro até julho deste ano, cer-
ca 1.600 atendimentos presenciais, alçando mais 
de 80% da meta estipulada anualmente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Go-
verno, Desenvolvimento Econômico e Inovação, 
a unidade de Bragança Paulista foi a que mais 
atendeu em toda a região.

O posto do Sebrae Aqui é uma parceria firmada 
entre o Sebrae SP e a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Go-

verno, Desenvolvimento Econômico e Inovação.

São diversos serviços ofertados, entre eles 
estão: Abertura e Encerramento de MEI’s; Alte-
ração de MEI; Declaração Anual - MEI; Dispensa 
de Alvará; Orientações a ME e EPP; Orientação 
sobre a Emissão de Documentos Fiscais; Cursos e 
Palestras para novos e futuros empreendedores.

SAIBA MAIS: 

É A UNIDADE DO SEBRAE QUE MAIS ATENDEU EM TODA A REGIÃO.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/sebrae-aqui-de-braganca-paulista-ja-realizou-1600-atendimentos-de-janeiro-a-julho-de-2022
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal de Serviços, através da Divisão de 
Parques e Jardins, continua investindo no paisagismo 
da cidade, possibilitando a população um visual flo-
rido e diferenciado nos parques, jardins, canteiros e 
rotatórias de avenidas do município.

De acordo com a Divisão de Parques e Jardins,os 
locais recebem um trabalho de revitalização, implan-
tação de novos canteiros, manutenção da vegetação 
local, serviços de roçagem e capina, além da retirada 

de lixo e espécies invasoras.

As escolas municipais também têm recebido atenção 
com limpeza, varrição e revitalização dos canteiros, 
assim como a sede do Projeto Casulo com a horta 
comunitária e o canteiro municipal.

SAIBA MAIS: 

SERVIÇOS DE PAISAGISMO SE ESTENDEM 
POR TODA CIDADE

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/servicos-de-paisagismo-se-estendem-por-toda-cidade 
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A Comissão Permanente da Mulher Advogada 
(CPMA), da 16ª subseção da Ordem dos Advogados 
do Brasil de Bragança Paulista/SP, está promovendo 
no mês de agosto ações de mobilização, palestras 
em escolas municipais e cursos de capacitação, para 
levar informações e esclarecimentos a respeito da 
violência contra a mulher.

Durante todo o mês, a Campanha do “Agosto Lilás” 
será mais uma forma educativa de enfrentamento à 
violência doméstica, sendo o diálogo e a informação 
os métodos mais eficazes encontrados para a pre-

COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA MULHERES PARTICIPA DE PALESTRAS 
SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA 

OAB DE BRAGANÇA PAULISTA

venção contra essa grave ameaça social, que paira 
sobre mulheres há séculos. Com essa discussão fica 
em evidência a Lei 11.340/2006, conhecida como Lei 
Maria da Penha, a qual possui medidas de combate à 
violência contra a mulher e medidas de prevenção, 
assistência e proteção de mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/coordenadoria-de-politicas-publicas-para-mulheres-participa-de-palestras-sobre-a-violencia-contra-a-mulher-na-oab-de-braganca-paulista 
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II FÓRUM DA ADVOCACIA BRAGANTINA 
ACONTECE NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA 

(15/08)

A Prefeitura de Bragança Paulista, em parceria 
com a OAB Bragança Paulista e a Escola do Par-
lamento, promoverá do dia 15 a 18 de agosto, o II 
Fórum da Advocacia Bragantina. O evento será 
realizado no Centro Cultural Prefeito Jesus Adib 
Abi Chedid.

O fórum será aberto ao público e contará com 
uma renomada equipe de palestrantes, deba-
tendo temas relevantes e atuais.

SAIBA MAIS: 

O EVENTO SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL 
PREFEITO JESUS ADIB ABI CHEDID.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/ii-forum-da-advocacia-bragantina-acontece-na-proxima-segunda-feira-1508 
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CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. 
JORGE TIBIRIÇÁ E PADRE DONATO VAGLIO SE 

ENCANTAM COM O FESTIVAL “ETHNO BRAZIL”

O evento teve apresentações de 26 músicos de 
diversos países, como Chile, Moçambique, Brasil, 
França, Argélia, Colômbia e Palestina.

Na tarde desta quarta-feira (10/08), os alunos 
dos 4º e 5º anos das Escolas Municipais Dr. 
Jorge Tibirá e Padre Donato Vaglio assistiram 
ao Festival “Ethno Brazil”. A apresentação 
aconteceu no Teatro Carlos Gomes, localizado 
nas dependências do Centro Cultural Prefeito 
Jesus Adib Abi Chedid.

Cerca de 200 crianças dançaram, brincaram 
e se encantaram com as apresentações de 
26 músicos de diversos países, como Chile, 
Moçambique, Brasil, França, Argélia, Colômbia 
e Palestina. Os concertos são didáticos e tem 
como objetivo promover atividades voltadas à 
preservação dos valores e referências culturais. 

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/criancas-das-escolas-municipais-dr-jorge-tibirica-e-padre-donato-vaglio-se-encantam-com-o-festival-ethno-brazil 
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No último domingo (07/08), foi realizado no Parque 
de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta), 
a tradicional Festa do Caminhoneiro. O evento foi or-
ganizado pelo Sindicato dos Motoristas de Bragança 
Paulista e contou com o apoio da Prefeitura de Bra-
gança Paulista.

Centenas de pessoas prestigiaram as atrações musi-
cais, praça de alimentação, brinquedos infláveis para 
as crianças, exposições da categoria, distribuição de 
brindes, entre outros. Os caminhoneiros participa-
ram de uma carreata pelas principais avenidas da 

FUNDO SOCIAL RECEBE DOAÇÕES DE MAIS DE 
700 LITROS DE LEITE ARRECADADOS NA FESTA 

DO CAMINHONEIRO

cidade e de uma missa em louvor a São Cristóvão.

Para acesso ao evento, foi solicitada a doação de 
uma caixa de leite. Toda a arrecadação foi desti-
nada ao Fundo Social de Solidariedade, que por sua 
vez, fará a distribuição às famílias em situação de 
vulnerabilidade. No total, 733 litros de leite foram 
arrecadados.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/fundo-social-recebe-doacoes-de-mais-de-700-litros-de-leite-arrecadados-na-festa-do-caminhoneiro 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade, promoveu na última sexta-
-feira (05/08), a entrega de certificados de conclu-
são para 20 alunos dos cursos profissionalizantes de 
Confeitaria e Panificação. A cerimônia de entrega dos 
certificados foi realizada no Parque de Exposições Dr. 
Fernando Costa (Posto de Monta), mesmo local onde 
foram realizadas as aulas.

Os cursos gratuitos da área de gastronomia foram re-
alizados através do Convênio de Escola de Qualifica-
ção Profissional do Fundo Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo, uma parceria entre a Prefeitura 

e o Governo do Estado.

Diversos cursos estão disponíveis pelo Fundo Social. 
Mais informações sobre os cursos que são realizados 
pela Prefeitura, podem ser obtidas pelo e-mail: (fun-
dosocial@braganca.sp.gov.br), através do telefone 
(11) 4035-0010, ou na sede do Fundo Social, situado 
na Rua Dr. Freitas, 835, Matadouro.

SAIBA MAIS: 

ALUNOS DOS CURSOS DE CONFEITARIA 
E PANIFICAÇÃO RECEBEM CERTIFICADO 

DE CONCLUSÃO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/alunos-dos-cursos-de-confeitaria-e-panificacao-recebem-certificado-de-conclusao
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No último sábado (06/08), aconteceu no Estádio 
Municipal Cícero de Souza Marques, a partida final 
do Campeonato Amador da Série A 2022, entre as 
equipes do Ferroviários Atlético Clube e Esporte 
Clube Vila Aparecida. 

O Campeonato Amador da 1ª Divisão foi disputado 
por 15 clubes, apurando para a final as tradicionais 
agremiações do Taboão e da Vila Aparecida. Na 

FERROVIÁRIOS LEVA O TÍTULO DO 
CAMPEONATO AMADOR DA SÉRIE A 2022

partida final, o Ferroviários venceu pelo placar de 4 x 
0, em disputa bonita e disciplinada, que recebeu um 
grande público no estádio, com arbitragem do quadro 
da CBF comandada por Salim Fende Chaves.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/ferroviarios-leva-o-titulo-do-campeonato-amador-da-serie-a-2022
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O acesso à água tratada vai chegar ao bairro Boa 
Vista graças a tratativas da Prefeitura de Bragan-
ça Paulista para desapropriação de área que será 
usada para a implantação de Centro de Reserva-
ção de Água Tratada pela Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

A obra será possível porque houve a desapro-
priação amigável com proprietário da área, por 
intermédio da Prefeitura e da vereadora Camila 
Marino. A Secretaria de Planejamento também 
conversou com proprietário para que a desa-
propriação fosse a título simbólico, ou seja, será 
gratuita.

O Decreto nº 3.978, de 2 de agosto, “declara de 
Utilidade Pública, para fins de desapropriação, 
parte do imóvel pertencente a Matricula nº 69.149 
do CRI de Bragança Paulista necessário à Com-
panhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo – SABESP, para implantação de Centro de 
Reservação de Água Tratada Boa Vista”.

SAIBA MAIS: 

MORADORES DO BAIRRO BOA VISTA 
TERÃO ACESSO A ÁGUA TRATADA

OBRA SERÁ EXECUTADA PELA SABESP 
DENTRO DO ORÇAMENTO DE 2022.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/moradores-do-bairro-boa-vista-terao-acesso-a-agua-tratada 
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FÁBRICA DO NATAL LUZ MARCA O INÍCIO 
DOS PREPARATIVOS NATALINOS EM 

BRAGANÇA PAULISTA

A Administração Municipal já se prepara para a 
realização de mais um importante e aguardado 
evento do município, o Natal Luz. Com o intuito 
de inovar e promover um Natal ainda mais bonito, 
a Prefeitura de Bragança Paulista começou os 
primeiros preparativos, dentre eles a criação da 
Fábrica do Natal Luz.

A Fábrica terá um local destinado a produção de 
enfeites e decorações natalinas, produzidos a partir 
de materiais recicláveis como, por exemplo, garrafas 
plásticas. A iniciativa gerará novas oportunidades 
de emprego e contribuirá com o meio ambiente, 
dando uma nova utilidade para milhares de materiais 
que poderiam ser descartados incorretamente na 
natureza.

Diante dos próprios públicos disponíveis no 
município, a Administração Municipal optou por 
instalar a Fábrica do Natal Luz no prédio recém 
adquirido, situado entre a Avenida dos Imigrantes 
e a Rua Dr. Tosta. Para a produção dos enfeites e 
decorações, serão contratados profissionais, que 
ensinarão o passo a passo dos itens que venham a 
ser confeccionados.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/fabrica-do-natal-luz-marca-o-inicio-dos-preparativos-natalinos-em-braganca-paulista
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SIMULADO DE INCIDENTE COM MÚLTIPLAS 
VÍTIMAS SERÁ REALIZADO EM SETEMBRO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Saúde, através do Serviço de Aten-
dimento de Urgência – SAMU, realizará no dia 10 
de setembro, às 8h, no Lago do Taboão – próximo 
a COBASI –, simulado de incidente com múltiplas 
vítimas.

A reunião para definir os detalhes ocorreu na 
tarde da última quarta-feira (10/08), na sede do 
SAMU 192 Regional de Bragança, com o Secretá-
rio de Segurança e Defesa Civil Dorival Francisco 
Bertin e representantes do 19º Grupamento de 
Bombeiros, Arteris S/A e SAMU.

Para a simulação, haverá o atendimento de uma 

colisão de veículo em alta velocidade com outros 
veículos, que atingiu ciclistas e pedestres, com 
capotamento e incêndio, resultando em 30 feri-
dos. Uma ligação será feita para o SAMU 192, que 
enviará viatura de Suporte Básico. Após identifi-
car o Incidente com Múltiplas Vítimas, os apoios 
(Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, 
GCM, entre outros) serão acionados através da 
Central de Regulação Médica.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/simulado-de-incidente-com-multiplas-vitimas-sera-realizado-em-setembro
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PROGRAMA NOVOTEC EXPRESSO ABRE 
INSCRIÇÕES PARA CURSOS EM DIVERSAS 

ÁREAS COM BOLSA-AUXÍLIO

Estão abertas as inscrições para o programa 
NOVOTEC EXPRESSO 2022. O Programa é uma 
iniciativa do Governo do Estado de São Paulo 
e oferece cursos de qualificação profissional 
gratuita para jovens de 14 a 24 anos com En-
sino Fundamental completo. O programa prio-
riza estudantes matriculados no ensino médio 
e em ETECS da rede estadual.

As inscrições irão até o dia 15 de agosto e os 
selecionados receberão uma bolsa-auxílio de 
até R$ 600,00, divido em 04 parcelas men-

sais. Os interessados poderão se inscrever 
através do link https://www.novotec.sp.
gov.br/

O Novotec é um programa que oferta cursos 
técnicos e profissionalizantes gratuitos, 
orientação vocacional e oportunidades de 
estágio para jovens do Estado de São Paulo.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/programa-novotec-expresso-abre-inscricoes-para-cursos-em-diversas-areas-com-bolsa-auxilio 
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