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A Prefeitura de Bragança Paulista continua com 
as obras de melhorias no município e a reforma 
do Parque Luiz Gonzaga da Silva Leme (Jardim 
Público) faz parte do cronograma. Estão em 
andamento a finalização do paisagismo e a 
reforma da sede da Secretaria de Meio Ambiente. 
Na casa das antenas está em execução a 
instalação elétrica. As equipes de trabalho estão 
finalizando ainda as calçadas e o gradil.

O projeto completo de reforma prevê 
paisagismo, a pintura dos quiosques, a reforma 
dos banheiros, a construção da nova casa 

REFORMA DO JARDIM PÚBLICO SEGUE EM 
RITMO ACELERADO

ESPAÇO ESTÁ RECEBENDO SÉRIE DE MELHORIAS

das antenas, a revitalização e recuperação de 
todo espaço público, manutenção do telhado, 
do orquidário, horta e minhocário, reforma 
do coreto, espaço para pets, playground, 
revisão das instalações elétricas e hidráulicas, 
implantação de nova iluminação, pintura geral, 
acessibilidade, assim como a instalação de pisos 
e divisórias em drywall no prédio que abriga a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/reforma-do-jardim-publico-segue-em-ritmo-acelerado 
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No intuito de entregar um lugar adequado 
e com toda infraestrutura para a prática 
esportiva, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
da Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL) 
vem promovendo diversas melhorias no 
Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, 
localizado no Complexo Esportivo Dr. 
Lourenço Quilici.

No local, além da nova iluminação do campo, 
também ocorreu melhorias como, sistema 

ESTÁDIO MUNICIPAL VEM RECEBENDO 
DIVERSAS BENFEITORIAS

de irrigação computadorizado, pintura 
das arquibancadas e vestiários, cobertura 
em parte da arquibancada, dentre outras. 
O gramado vem recebendo manutenção, 
sendo feitos serviços de roçada, para depois 
realizar o controle de pragas e fungos, 
finalizando com a adubação.

SAIBA MAIS: 

 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/estadio-municipal-vem-recebendo-diversas-benfeitorias
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OBRAS DA NOVA CONFIGURAÇÃO VIÁRIA NO LAGO 
DO TABOÃO ENTRAM EM FASE DE CONCLUSÃO

As obras de melhorias viárias na rotatória 
São Francisco, no Lago do Taboão, estão em 
fase de conclusão. A nova configuração está 
sendo executada com o intuito de melhorar 
a segurança viária, bem como reduzir 
expressivamente a fila de veículos que se 
forma principalmente nos horários de pico.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana, as obras civis, como adequação 
dos canteiros, devem ser concluídas nesta 
semana, bem como a colocação das colunas 
semafóricas, dos semáforos e controlador 
semafórico. Na próxima semana, a empresa 
Meng Engenharia Comércio e Indústria 
Ltda. deve realizar os testes. Os testes 
são importantes para o sincronismo dos 

semáforos com a Praça Nove de Julho e 
também a Avenida Europa.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/obras-da-nova-configuracao-viaria-no-lago-do-taboao-entram-em-fase-de-conclusao 
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1ª SEMANA DO FESTIVAL DE INVERNO É MARCADA PELA 
RETOMADA GRADUAL DE EVENTOS PRESENCIAIS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turismo, deu início 
no último sábado (03/07) a 20ª edição do 
Festival de Inverno 2021. Seguindo todas 
as determinações instituídas na “Fase de 
Transição” do Plano São Paulo de Retomada 
Econômica e Enfrentamento do Coronavírus 
(Covid-19), a primeira semana de evento agitou e 
aqueceu o final de semana da população. 

SAIBA MAIS: 

FESTIVAL É GRATUITO E SEGUE ATÉ O DIA 31 DE JULHO COM 
ATRAÇÕES PARA TODAS AS IDADES

https://braganca.sp.gov.br/noticias/1-semana-do-festival-de-inverno-e-marcada-pela-retomada-gradual-de-eventos-presenciais  
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PREFEITURA REPASSA R$ 579 MIL ÀS 
ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

Na última quarta-feira (07/07), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), 
repassou para 10 Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs) do município um total de R$ 579.550,11. O 
repasse é concedido mensalmente às entidades.
Esses recursos são referentes à destinação dos 
repasses provenientes dos governos municipal, 
estadual e federal, atendendo mais de 400 pessoas, 
de crianças a idosos. Os repasses pela Prefeitura tem 

acontecido sempre no quinto dia útil de cada mês.
As OSCs são entidades do terceiro setor que fazem 
um trabalho exemplar no município em parceria 
com o Poder Executivo, desenvolvendo ações de 
interesse público sem visar ao lucro, tratando dos 
mais diversos temas e interesses da comunidade. 
SAIBA MAIS: 

SECRETARIA DE SAÚDE OFERECE 
MÉTODOS CONTRACEPTIVOS E DE 
ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA PARA 

HOMENS E MULHERES
A fim de ampliar o acesso de mulheres 
e homens à informação, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
de Saúde, através do Planejamento 
Familiar, oferece métodos contraceptivos, 
de esterilização cirúrgica – vasectomia e 
laqueadura, além de realizar atividades 
educativas, de aconselhamento e de clínica.

Para a mulher, homem ou casal, acima de 25 
anos, ou com dois filhos maiores de 01 ano, 
que deseja a esterilização cirúrgica devem 
procurar a unidade de saúde mais próxima 
da residência e conversar com o enfermeiro 
responsável, ou, no setor do Planejamento 
Familiar, situado na Avenida dos Imigrantes, 
3.700, Jardim São Lourenço, ou, ligar no 
4033-0782.

Até o presente momento, o Planejamento 
Familiar possibilitou 2.315 cirurgias, 
sendo 1.365 vasectomias (58,96%) e 950 
laqueaduras (41,04%).

O REPASSE É 

CONCEDIDO 

MENSALMENTE 

ÀS ENTIDADES

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-repassa-r579-mil-as-entidades-do-terceiro-setor 
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No último sábado (03/07), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio do Fundo Social de 
Solidariedade, recebeu mais 2 mil cestas básicas 
do Governo do Estado de São Paulo, por meio do 
Fundo Social de São Paulo (FUSSP), fortalecendo 
ainda mais a campanha “Cestou” em apoio 
ao atendimento às pessoas em situação de 
vulnerabilidade social do município.

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social 
(SEMADS), divulgou o balanço do Programa Viva-
leite – Estado e Município no mês de junho.

Além das cotas do Estado, existe a complemen-
tação do município, em que as famílias recebem 
sete litros de leite por semana. Em junho, foram 
entregues 10.560 litros pelo Estado e 11.968 
litros pela Prefeitura. Atualmente, estão sendo 
atendidas 704 crianças de 6 meses a 5 anos e 
11 meses.

No município, a entrega ocorre via unidades de 
saúde, três vezes por semana, contemplando 
semanalmente as famílias com a distribuição. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO DOA MAIS 2 MIL 
CESTAS BÁSICAS PARA A CAMPANHA “CESTOU”

PROGRAMA VIVALEITE ENTREGA MAIS DE 20 MIL 
LITROS DE LEITE EM JUNHO

CADA FAMÍLIA RECEBE SEMANALMENTE SETE LITROS DE LEITE 

O descarregamento dos dois caminhões com 
produtos contou com o apoio de voluntários.
Essa é uma campanha que está mobilizando 
diversos setores do município, com apoio de todas 
as Secretarias Municipais, empresas, indústrias, 
bancos, Corpo de Bombeiros, supermercados, 
farmácias, laboratórios, construtoras, projetos 
sociais, entre outros.

Para receber esse benefício a família deve ser 
cadastrada no Cadastro Único e a seleção é feita 
pelo Governo do Estado, de acordo com critérios 
do Programa Estadual.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social 
(SEMADS), entregou no primeiro semestre deste 
ano, 11.621 cestas básicas à população assistida 
pela pasta. Em 2020, no mesmo período, foram 
6.924 cestas básicas foram distribuídas. Houve 

PREFEITURA ENTREGA MAIS DE 11 MIL CESTAS 
BÁSICAS NO PRIMEIRO SEMESTRE

um aumento de 67,84% neste ano em relação ao 
ano passado.
Somente no mês de junho, foram entregues 
3.120 cestas básicas. Desse total, 2.802 foram 
concedidas através dos quatro CRAS (Centro de 
Referência da Assistência Social), 15 do Centro Dia 
do Idoso, 3 do Centro de Referências Especializado 
de Assistência Social (CREAS) e outras 300 
foram repassadas às 28 entidades assistenciais 
cadastradas pela SEMADS, mediante parceria com 
o Hotel Santo Agostinho.

SAIBA MAIS:

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secre-
taria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econô-
mico e Inovação, em parceria com o Serviço Brasileiro 
de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 
está oferecendo um treinamento para empresas 
sob o tema “Compras Públicas-Como vender para o 
Governo”.

A capacitação é destinada para empresas que de-
sejam aprender ou aperfeiçoar os métodos de como 
vender seus serviços e/ou produtos para o Governo. 
O treinamento é gratuito e será realizado virtualmen-
te, através da plataforma Microsoft Teams, nos dias 
12/07 e 13/07.

Na programação, no dia 12/07, das 19h às 22h, a te-
mática será “Capacitação da Plataforma de Compras 
Públicas”. Já no dia 13/07, das 19h às 20h30 o primeiro 
assunto tratado será “A formação do Preço de Vendas 
nas Compras Públicas” e das 20h30 às 22h, o tema 
será “Avaliação do Capital de Giro”.

Aos interessados, as inscrições irão até o dia 11/07 
e poderão ser realizadas através do link: (https://
forms.gle/LP8zXDWpz1BPx91D8). Vale ressaltar, que 
o treinamento é destinado exclusivamente para em-
presas que possuem CNPJ.

SEBRAE OFERECE TREINAMENTO PARA 
EMPRESAS INTERESSADAS EM VENDER E 

OFERECER SERVIÇOS AO GOVERNO

SOMENTE NO MÊS DE JUNHO, FORAM MAIS DE 3 MIL CESTAS DISTRIBUÍDAS

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-entrega-mais-de-11-mil-cestas-basicas-no-primeiro-semestre 
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A Campanha “Cestou”, idealizada pela Administração 
Municipal, por meio do Fundo Social de Solidariedade, 
segue arrecadando alimentos e mantimentos para as 
famílias mais sensíveis.

Na última segunda-feira (05/07), o Fundo Social de 
Solidariedade realizou a entrega de cestas básicas 
às entidades assistencialistas e instituições sociais 
cadastradas no município. Desta vez, a Associação 

CAMPANHA “CESTOU” DISTRIBUI CESTAS BÁSICAS 
PARA ENTIDADES CADASTRADAS NO MUNICÍPIO

Beneficente São Lucas retirou 70 unidades, já o Asilo 
de Mendicidade São Vicente de Paulo recebeu 83 
unidades e o Instituto Shekhinah levou 55 unidades.

SAIBA MAIS: 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE-SP), em parceria 
com a Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Governo, 
Desenvolvimento Econômico e Inovação, está 
oferecendo o Programa Sebrae Aprimora 
Beleza, que foi desenvolvido sob medida para os 
empreendedores (as) da área da beleza.

Além de totalmente gratuito e online, o 
programa conta com 5 workshops e cada 
participante ganhará 2 horas de consultoria com 
os especialistas do Sebrae-SP. Os encontros irão 
te conduzir para uma jornada de aprendizagem, 
trocas de experiências e acesso à tecnologia e 
novos mercados. O Programa Sebrae Aprimora 
Beleza é exclusivo para empresários com CNPJ 
na área da beleza.

Para se inscrever, basta acessar o link https://
contato.sebraesp.com.br/aprimora-beleza/. 
As inscrições se encerram neste sábado 
(10/07). O programa tem início no dia 12 de julho 
e vai até 16 de julho.

SEBRAE OFERECE PROGRAMA GRATUITO NO 
SEGMENTO DE BELEZA

AS INSCRIÇÕES SE ENCERRAM NESTE SÁBADO (10/07)

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/campanha-cestou-distribui-cestas-basicas-para-entidades-cadastradas-no-municipio 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/sebrae-oferece-programa-gratuito-no-segmento-de-beleza 
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Continuando com as melhorias em prol do 
incentivo a prática esportiva, para uso após a 
pandemia, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria Municipal da Juventude, 
Esporte e Lazer, realizou na última sexta-
feira (02/07) a entrega da reforma da Piscina 
Municipal Professor Marcelo Filócomo, localizada 
no Complexo Esportivo Dr. Lourenço Quilici.

Ao todo, o local recebeu serviços de alvenaria 
e vedação, colocação de tela mosquiteira, 
instalação de guarda-corpo tubular, telhamento 
novo de polipropileno translúcida, troca das 

PISCINA DO LOURENÇÃO É ENTREGUE REFORMADA

instalações hidrossanitárias como vasos 
e chuveiros anti-vandalismo, instalações 
elétricas, revestimentos em porcelanato 
esmaltado, sistema de emergência, 
sinalização de emergência com barra anti-
pânico e extintores de incêndio, placa de PVC 
fotoluminescente, reforma na casa de máquina 
de aquecimento.

SAIBA MAIS: 

NA OCASIÃO, FOI REALIZADA TAMBÉM A SOLENIDADE DE INTRODUÇÃO DO 
NOME OFICIAL DO PRÓPRIO PÚBLICO DE “PISCINA MUNICIPAL PROFESSOR 

MARCELO FILÓCOMO”

Acompanhando as novas determinações do Go-

verno do Estado de São Paulo, a Prefeitura de 

Bragança Paulista, divulgou nesta quinta-feira 

(08/07), o Decreto Municipal nº 3.678/2021, que 

prorroga a medida de quarentena no município, 

assim como altera algumas determinações ins-

tituídas na “Fase de Transição”, do Plano São 

Paulo de Retomada Econômica e Enfrentamento 

PREFEITURA DECRETA NOVAS 
MEDIDAS JUNTO AO PLANO 

SÃO PAULO 

do Coronavírus (Covid-19), até o dia 31 de julho.

SAIBA MAIS:  

https://braganca.sp.gov.br/noticias/piscina-do-lourencao-e-entregue-reformada 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-decreta-novas-medidas-junto-ao-plano-sao-paulo
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A Prefeitura de Bragança Paulista 
informa que a Lei Complementar 
nº 887, de 9 de dezembro de 2019, 
cria o Programa de Incentivos ao 
Desenvolvimento Econômico e Fomento 
ao Emprego (PIDE) do município, 
com objetivo de “incremento e 
desenvolvimento do empreendedorismo, 
ao fomento à pesquisa científica e 
tecnológica, à criação e ampliação do 
mercado de trabalho e à otimização das 
Receitas”.

Pela legislação, podem pleitear a 
inclusão no programa de incentivos os 

LEI DE INCENTIVO À INDÚSTRIA 
E AO EMPREGO FOMENTA O 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE 
BRAGANÇA PAULISTA

LEGISLAÇÃO GANHOU REFORÇO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 16 
TERRENOS PARA NOVOS EMPREENDIMENTOS

novos empreendimentos econômicos 
que vierem a se instalar no município, 
assim como os empreendimentos já 
em atividade que vierem a ampliar suas 
instalações.

Recentemente, a lei conhecida como 
Pró-Indústria e Pró-Emprego ganhou 
reforço nos incentivos concedidos, com 
a publicação de chamamentos públicos 
para a doação de 16 terrenos.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/lei-de-incentivo-a-industria-e-ao-emprego-fomenta-o-desenvolvimento-economico-de-braganca-paulista
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O número de trabalhadores contratados com carteira 
assinada em maio deste ano em Bragança Paulista foi 
maior que o total de demitidos do mercado formal de 
trabalho. De acordo com os dados Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), divulgados 
na última quinta-feira, 1º de julho, pelo Ministério da 
Economia, o município criou no quinto mês do ano 
mais de 1.900 postos de trabalho e com saldo positivo 
de empregos.

Segundo os dados, foram criados 1.990 postos de 
emprego, com desligamento de 1.520 pessoas, 
formando um saldo positivo de 470 vagas. No ano, 
Bragança Paulista criou 9.180 postos de trabalho e 
registrou 8.401 desligamentos, um saldo positivo de 
779 vagas.

O setor com o maior número de contratações e 

BRAGANÇA PAULISTA CRIA MAIS DE 1.900 POSTOS 
DE TRABALHO EM MAIO

SALDO É POSITIVO EM MAIS DE 700 VAGAS 
DE EMPREGO NO MUNICÍPIO EM 2021

saldo positivo de empregos foi o de serviços (928 
admissões e saldo de 200 – foram 728 demissões no 
mês de maio). A indústria registrou 474 admissões 
e 342 demissões e ficou com saldo positivo de 132 
vagas.

SAIBA MAIS: 

Em alusão ao dia 9 de julho, dia da Revolução 
Constitucionalista de 1932, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, realiza um ato simbólico 
em homenagem aos 136 soldados bragantinos 
que lutaram durante o movimento.
Como forma de homenagear os ex-
combatentes, será colocado um arranjo de 
flores no monumento Constitucionalista 
ao som do Toque do Silêncio seguido, 
respectivamente, do hino Nacional e Municipal.
Além da escultura em alusão ao movimento, o 
Museu Municipal Oswaldo Russomano expõe 
diversos artefatos do período. Para conhecer 
mais sobre a história da revolução, o museu 
está aberto para visitação de terça a sexta-
feira, das 09h às 17h. O prédio está localizado 
na Rua Cel. João Leme, 520 – Centro.

HOMENAGEM AOS COMBATENTES BRAGANTINOS 
DA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 32 

ACONTECE NESTA SEXTA-FEIRA
ATO SIMBÓLICO ACONTECE ÀS 08H, NA 

PRAÇA 9 DE JULHO, ONDE ESTÁ SITUADO O 
MONUMENTO EM ALUSÃO AO MOVIMENTO

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-cria-mais-de-1900-postos-de-trabalho-em-maio


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 13

PREFEITURA AMPLIA REDE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA EM 25 PONTOS DO MUNICÍPIO

A Prefeitura de Bragança Paulista está investindo 
cerca de R$ 800 mil para a expansão da rede de ilumi-
nação pública. Vinte e cinco locais, nas áreas urbana 
e rural começaram a ter uma área maior atendida 
pelo serviço e a instalação de novas lâmpadas de LED.

A ampliação da rede de iluminação pública do mu-
nicípio atende a anseios da população e faz parte 
do planejamento da Prefeitura para expandir esse 
serviço público para áreas maiores, garantindo mais 
segurança.

Nessa fase, haverá a expansão de rede em mais de 
5,7 km e serão instaladas 309 luminárias de LED pela 
Energisa.

INSTALAÇÃO DE NOVAS LÂMPADAS 
COMEÇOU NESTA SEGUNDA-FEIRA 

(05/07)

A Prefeitura de Bragança Paulista reto-
mou as obras da nova faixa da ciclovia, 
com a retirada de vegetação e prepa-
ração do leito no trecho entre o final da 
Avenida Juscelino Kubitschek, na Tra-
vessa Tamoios, até a Praça Chico Major.

A etapa de retirada de vegetação dos 
canteiros e preparação da base é rea-
lizada pela Secretaria de Serviços. Em 
seguida, haverá a aplicação de concreto 

PREFEITURA INICIA OBRAS DE NOVO 
TRECHO DA CICLOVIA

SAIBA MAIS: 

TRABALHOS DEVEM DURAR ATÉ 
FINAL DO MÊS DE JULHO

usinado e acabamento.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade 
Urbana, haverá ainda a substituição de 
algumas guias que estavam mais baixas 
que a pista e ajuste geométrico próximo 
à Avenida Juscelino Kubitschek. O trecho 
da obra até a Praça Chico Major deve se-
guir durante esse mês de julho.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-amplia-rede-de-iluminacao-publica-em-25-pontos-do-municipio 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-inicia-obras-de-novo-trecho-da-ciclovia 
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