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Na última semana, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria Municipal de Serviços, 
finalizou as melhorias na Estrada Municipal Fernando 
Frias Fernandes (trecho da Melhoramentos), que liga 
os bairros Menin e Estiva do Agudo, com a aplicação 
da segunda camada de pavimentação asfáltica com 
técnicas de regularização do solo, compactação 
da base e tratamento do leito da via com emulsão 
asfáltica e pó de pedra, na retomada do “Programa de 
Melhorias de Vias Públicas – PMVP”, que consiste na 
conservação permanente das estradas municipais.
Ao todo, foram contemplados 3.400 metros 
linear e aproximadamente 21.000 m² de via com 
pavimentação. Em julho, os serviços do PMVP foram 

ESTRADA MUNICIPAL FERNANDO FRIAS FERNANDES 
RECEBE SEGUNDA CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO COM 

SERVIÇOS DO PMVP

iniciados no local, e agora, os trabalhos foram 
finalizados com a aplicação da segunda camada, que 
é necessária para aumentar a densidade e espessura 
do material aplicado.
A obra foi executada através de recursos da 
Prefeitura e do Sistema Estadual de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – SEDRUS, no valor de R$70 mil, para 
execução de obra de infraestrutura rural, através da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo.
SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/estrada-municipal-fernando-frias-fernandes-recebe-segunda-camada-de-pavimentacao-com-servicos-do-pmvp
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Desde que entrou em vigor o novo contrato 
firmado entre a Prefeitura de Bragança Paulista e 
a Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo (SABESP), diversos trabalhos estão sendo 
desenvolvidos no município tanto na implantação 
da rede de esgotamento sanitário em locais 
que ainda não contavam com o serviço, quanto 
no abastecimento de água, visando atender as 
principais necessidades da população.
Nesta semana, atendendo a solicitação da Prefeitura, 
a SABESP iniciou mais um trecho da obra de expansão 
da rede de abastecimento de água, desta vez na Rua 

BAIRRO DO TORÓ RECEBE MELHORIAS DE 
EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA

Expedicionário José Franco de Macedo, no Toró.
No local estão sendo implantados Tubos de 
Polietileno de Alta Densidade (PEAD), um material 
que impossibilita vazamentos e faz com que mais 
água chegue ao seu destino certo. No total, estão 
previstos 1.850 metros lineares de nova rede de 
abastecimento, que auxiliarão mais água a chegar 
nas residências do bairro e adjacentes.
SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/bairro-do-toro-recebe-melhorias-de-expansao-da-rede-de-abastecimento-de-agua 
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Na noite de quinta-feira (14/10), a Prefei-
tura de Bragança Paulista celebrou mais 
uma grande conquista para a cidade, com a 
aquisição de parte do terreno do antigo Pre-
ventório Imaculada Conceição, situado na 
Av. Antônio Pires Pimentel, no Centro. Com 
essa ação, o Executivo segue investindo no 
resgate de mais um prédio tombado e que é 
patrimônio histórico da cidade.

Como próprio municipal, a Prefeitura planeja 
a reforma e restauro completa do prédio, 
que será sedes das Secretarias Municipais 

RESGATE DE MAIS UM PATRIMÔNIO HISTÓRICO: 
PREFEITURA ASSINA ACORDO PARA AQUISIÇÃO DE 

ÁREA DO ANTIGO PREVENTÓRIO

de Educação e Meio Ambiente.

As negociações junto à Fundação Vida e Espe-
rança (FVE), nova denominação da Fundação 
Obra de Preservação dos Filhos de Tubercu-
lose, entidade que implantou o Preventório 
Imaculada Conceição, foram iniciadas há 
alguns meses. Foram diversas reuniões até a 
assinatura do termo.

SAIBA MAIS: 

Deputado Edmir Chedid anuncia verba de R$ 1 MILHÃO 
para início de obras de restauro

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/resgate-de-mais-um-patrimonio-historico-prefeitura-assina-acordo-para-aquisicao-de-area-do-antigo-preventorio
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer 
(SEMJEL), promoverá entre os dias 12 e 15 de 
outubro, eventos para a conscientização da 
importância da atividade física.
A abertura será no dia 12 de outubro, simulta-
neamente com as comemorações do Dia das 
Crianças, com ações esportivas nos CILES do 
bairro Parque dos Estados, do Jardim Águas 
Claras, do Toró, na Praça Cel. Jacinto Osório 
(Matadouro) e no Lago do Taboão (ao lado da 
Terra da Magia).
A Semana Municipal de Incentivo à Prática de 

Esportes foi instituída pela Lei Municipal nº 
4.806, de 05 de agosto de 2021, e incluída no 
Calendário de Eventos do Município (Lei Mu-
nicipal nº 3.128, de 25 de setembro de 1998).
Entre os dias 13 e 15, serão realizadas ações 
nas escolas do município incentivando as 
crianças à prática esportiva e divulgando 
os projetos esportivos que a Prefeitura ofe-
rece.  A SEMJEL atende dezenas de crianças 
e adolescentes, jovens e adultos, idosos e 
pessoas com deficiência, através de seus 
projetos esportivos. 
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Em continuidade às melhorias na área da 
saúde, a Prefeitura de Bragança Paulista 
entregou na última sexta-feira (08/10), 
mais uma unidade  de  saúde  reformada à 
população. Desta vez, foi à unidade Estratégia 
Saúde da Família Vila Davi I e II.
Esta foi o 34º equipamento  de  Saúde  que 
passou por reforma e revitalização desde 
janeiro de 2017, com investimento total de R$ 
319.236,03, oriundos de recursos municipais. 
No local, foram realizados serviços como 
a pintura total, construção de banheiro 

UNIDADE DE SAÚDE ESF VILA DAVI I E II É 
ENTREGUE REFORMADA

acessível, substituição de grelhas, adequação 
de ambiente, construção de rampa acessível, 
sinalização em braille, acessibilidade em toda 
a unidade, troca de parte do revestimento e 
construção da área para atividades coletivas.
Além da reforma do posto de saúde, a 
Prefeitura realizou no bairro Vila Davi 
o recapeamento de todas as ruas, 
acessibilidade em todas as escolas, entre 
outras benfeitorias, e anunciou o Programa 
de Pavimento Asfáltico na Estrada Rural.
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Na última semana, fiscais da Vigilância Sanitária, 
representantes da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e da Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (SABESP) percorreram o 
bairro Jardim do Lago realizando fiscalizações 
pelo programa “Sempre Separados”.

Na ocasião, a fiscalização visitou diversas 
residências orientando a comunidade sobre 
o lançamento correto de águas pluviais e de 
esgoto. Caso seja identificada alguma ligação 
incorreta, o munícipe responsável é notificado, 
solicitando a regularização das instalações dos 
imóveis.

O bairro Jardim do Lago recebeu a implantação 
de rede de esgoto, mas 41 imóveis se encontram 

JARDIM DO LAGO RECEBE FISCALIZAÇÃO DO 
PROGRAMA “SEMPRE SEPARADOS”

em situação de TL 0 (quando o imóvel não está 
conectado a uma rede de esgoto), utilizando 
fossa. Desde o reinício do programa foram 
vistoriados os bairros Vila Bianchi, Vila Malva, 
Torozinho e Green Park, que apresentavam 
potencial de descarte irregular na rede pluvial.

Semanalmente o grupo de fiscalização 
percorrerá os bairros do município. A população 
pode contribuir ativamente com o programa, 
denunciando irregularidades à Vigilância 
Sanitária pelos telefones (11) 4035-1595/4035-
4191, com a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente pelo telefone (11) 4033-1870 ou com a 
SABESP pelo número 0800 055 0195.
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MAIS DE 190 ANIMAIS FORAM ATENDIDOS PELO 
CASTRAMÓVEL NO FINAL DE SEMANA

Dando continuidade aos trabalhos em prol da saúde 
e bem-estar animal, nos dias 09 (sábado) e 10/10 
(domingo), a unidade do Castramóvel esteve alocada 
na Escola E.M Prof. Carlos Frederico dos Santos Silva, 
no Jardim São Miguel,  e atendeu cães e gatos do 
bairro e adjacências, conforme agendamento prévio.

Ao todo, 194 animais foram atendidos, sendo 100 
caninos e 94 felinos.

O Castramóvel é um ônibus equipado com um 
centro cirúrgico, que realiza os procedimentos de 
esterilização de forma itinerante e gratuitamente 
pela cidade. A esterilização animal é uma das 
principais iniciativas em prática no município, pois 
ela não serve apenas para controle de natalidade. 
Com a castração, animais como os felinos ficam 

mais caseiros, dessa maneira, a chance de serem 
atropelados, envenenados ou passarem por maus 
tratos na rua diminui significativamente.

Além disso, é realizada a microchipagem, que é a 
identificação do animal, ou seja, um cadastro no 
banco de dados. O uso do microchip é obrigatório 
para emissão de documentação de viagem para 
quase todos os países europeus. A microchipagem 
ajuda também a encontrar o tutor em casos de 
animais perdidos.

SAIBA MAIS:

A UNIDADE ESTEVE EM ATENDIMENTO NO BAIRRO JARDIM SÃO MIGUEL

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-190-animais-foram-atendidos-pelo-castramovel-no-final-de-semana
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POPULAÇÃO APROVA OS EVENTOS DO DIA DAS 
CRIANÇAS REALIZADOS PELA PREFEITURA

A Prefeitura de Bragança Paulista realizou 
nesta terça-feira, 12 de outubro, eventos 
alusivos ao Dia das Crianças. As ações 
contaram com organização do Fundo Social 
de Solidariedade do Município e Secretarias 
Municipais de Cultura e Turismo; da Juventude, 
Esportes e Lazer; de Ação e Desenvolvimento 
Social; de Saúde; de Segurança e Defesa Civil; 
de Mobilidade Urbana; do Meio Ambiente; de 
Educação e de Serviços. Houve ainda parceria 
com o Red Bull Bragantino, Confederação 
Brasileira de Atletismo (CBAt) e Corpo de 
Bombeiros.

O dia foi repleto de atividades para as crianças, 
que estiveram acompanhadas de seus 
familiares em cinco pontos da cidade: Lago do 

Taboão, Matadouro, Toró, Parque dos Estados 
e Águas Claras.

As atividades começaram às 10h e seguiram 
até as 16h com brinquedos infláveis, gincanas, 
oficinas, atividades esportivas, música e 
dança, além das campanhas educativas e 
preventivas com distribuição de máscaras e 
álcool em gel, além de mudas de árvores.

Com apoio do Red Bull Bragantino, os eventos 
contaram com a presença dos mascotes do 
clube: Toro Loko e Leão do Massa Bruta, que 
alegraram as crianças nas áreas de lazer.

SAIBA MAIS: 

Ações aconteceram em cinco pontos da cidade

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/populacao-aprova-os-eventos-do-dia-das-criancas-realizados-pela-prefeitura 
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PREFEITURA LANÇA CAMPANHA SANGUE SOLIDÁRIO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade do Município (FSSM), lança a 
Campanha Sangue Solidário, com o objetivo de aler-
tar a população sobre a importância de doar sangue. 
No município, a coleta é realizada no Hemonúcleo 
Regional do Hospital da Universidade São Francisco 
na Providência de Deus. A campanha ocorrerá entre 
os dias 18 de outubro e 30 de novembro.

O Hemonúcleo Regional do HUSF atende toda a Re-
gião Bragantina e nessa época de pandemia diminuiu 
o estoque de sangue trazendo uma preocupação aos 
responsáveis pela coleta.

O hemocentro tem se preparado para receber os 

doadores regulares e aqueles que serão os doadores 
pela primeira vez, reforçando medidas de segurança, 
de higiene e de distanciamento para que possam doar 
sangue com tranquilidade.

Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que 
menores de 18 anos têm que ter autorização dos res-
ponsáveis legais; não ter ingerido álcool nas últimas 
24 horas, pesar no mínimo 50kg e estar em boas con-
dições de saúde.

SAIBA MAIS:

PREFEITURA CONCEDE VISTO PRÉVIO PARA 
CONSTRUÇÃO DE NOVO EMPREENDIMENTO COMERCIAL 

E INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO
Nesta quinta-feira (14/10), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento, através 
da  Divisão de Planejamento Físico e Territorial 
(DIPLAN),  concedeu à empresa Tournai 
Administração e Participações Ltda., o visto prévio 
para a construção de um novo empreendimento 
comercial/industrial, com 54 lotes, que será 
instalado às margens da Rodovia Padre Aldo Bolini, 
no Bairro do Bom Retiro.
O loteamento é fruto do novo Plano Diretor do 
Município, sancionado em 9 de janeiro de 2020. Na 
ocasião da assinatura, o empresário proprietário 
da empresa havia sinalizado a intenção da 
construção desse empreendimento.

Ação é voltada para incentivar doação de sangue

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-lanca-campanha-sangue-solidario
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-concede-visto-previo-para-construcao-de-novo-empreendimento-comercial-e-industrial-no-municipio
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