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O compromisso de zelar pelo Meio Ambiente, 
desassorear e conter o assoreamento dos lagos 
urbanos têm sido desafios enfrentados, que 
estão sendo vencidos. Desde 2017, a Prefeitura 
de Bragança Paulista recuperou a maioria 
dos lagos urbanos do município. Agora serão 
iniciados os trabalhos no Lago do Orfeu. Os 

PREFEITURA RECUPERA MAIORIA DOS 
LAGOS URBANOS DO MUNICÍPIO

APÓS AÇÕES NOS LAGOS DO TABOÃO, HÍPICA, SÃO MIGUEL E MOINHO, 
AGORA É A VEZ DE RECUPERAR O LAGO DO ORFEU

avanços na área ambiental que levou Bragança 
Paulista ao segundo lugar do Ranking Município 
VerdeAzul.

SAIBA MAIS: 

Lago da Hípica Jaguari Lago do Jardim São Miguel

Lago do Taboão

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-recupera-maioria-dos-lagos-urbanos-do-municipio 
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As obras de remodelação da rotatória da 
Praça São Francisco, no Taboão, principal 
acesso viário da cidade, entraram em sua 
fase final de execução. A semaforização 
do local trará segurança tanto para os 
motoristas, quanto para os pedestres.

Segundo a Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana, circulam pelo local, 
em média, 44 mil veículos por dia vindo 
das mais diferentes regiões da cidade, 
de municípios vizinhos, ou somente de 
passagem para o Circuito das Águas e 
Sul de Minas Gerais. É o mesmo que dizer 
que um em cada quatro moradores de 
Bragança Paulista passa por lá uma vez 
por dia. Dada essa importância, o projeto 
partiu de uma contagem volumétrica 

SEMAFORIZAÇÃO DA ROTATÓRIA SÃO 
FRANCISCO TRARÁ SEGURANÇA PARA 

MOTORISTAS E PEDESTRES

veicular, que considera a quantidade de 
veículos na hora/pico que trafega por 
cada um dos acessos da rotatória.

Essa contagem forma uma base de 
dados que alimenta um programa de 
computador de microssimulação, que irá 
determinar a melhor configuração viária 
para absorver o tráfego de veículos 
medidos. A partir daí é feito o projeto 
viário, detalhando as adequações 
geométricas, o posicionamento dos 
semáforos, bem como a sinalização 
vertical e horizontal que será implantada.

SAIBA MAIS: 

COM A CONCLUSÃO DAS OBRAS, ALÉM DE MELHORAR O 
TRÂNSITO NA REGIÃO, O FLUXO VIÁRIO SERÁ DISTRIBUÍDO 

ADEQUADAMENTE

https://braganca.sp.gov.br/noticias/semaforizacao-da-rotatoria-sao-francisco-trara-seguranca-para-motoristas-e-pedestres  
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ESCOLAS MUNICIPAIS NO JARDIM ANCHIETA E IGUATEMI 
RECEBERÃO NOVO TELHADO

Seguindo ininterruptamente com os trabalhos de 
cuidados com os prédios próprios da Educação 
do município, a Prefeitura realizou na última 
semana as Tomadas de Preços (TP) nº 021/2021 
e 022/2021, para contratação de empresa 
especializada para reforma da cobertura da E.M. 
Eliana Peluso Sperandio, no Jardim Anchieta e 
da E.M. Antonio Dorival Monteiro de Oliveira, no 
Jardim Iguatemi.
A obra de reforma da cobertura contempla a 

troca e a manutenção do telhado, a pintura, 
dentre outros serviços. Os trabalhos são 
essenciais principalmente pensando no bem-
estar e na segurança dos alunos e corpo docente 
de cada unidade de ensino.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/escolas-municipais-no-jardim-anchieta-e-iguatemi-receberao-novo-telhado 
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OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA ZONA NORTE 
AVANÇAM E PARTEM PARA CONCLUSÃO

O Mercado Municipal da Zona Norte é um 
empreendimento 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 operabilidade para a comercialização de seus 
produtos, num local estratégico e adequado para 
atendimento das demandas quanto aos produtos 
oferecidos pelos agricultores.

As obras no local estão em fase de conclusão, 

sendo finalizadas as instalações de gás e elétricas 
e hidráulicas. Nos últimos dias foram concluídas a 
cobertura em policarbonato, estrutura metálica e a 
instalação de pisos e azulejos.

Ao todo, o local contará com 26 box laterais e 2 
centrais, espaço multiuso para cursos em geral e 
espaço gourmet, 2 restaurantes, 2 complexos de 
banheiros com 8 cabines femininas, 4 masculinas e 
2 mictórios em cada complexo, além de 2 banheiros 
para pessoas com necessidades especiais produtos 
oferecidos pelos agricultores.

PREFEITURA LANÇA NOVO “PACOTÃO DE OBRAS” COM 
INVESTIMENTOS DE MAIS DE R$ 9,5 MILHÕES

A Prefeitura de Bragança Paulista lançou mais um 
grande pacote de obras que beneficiarão vários 
bairros da cidade. A assinatura das ordens de 
serviços para 26 obras ocorreu no Salão de Atos 
do Centro Cultural na manhã da última quinta-
feira (15/07). Serão investidos R$ 9.547.538,66 
em obras de infraestrutura urbana, educação, 

esportes e assistência social.

Entre os serviços a serem executados estão 
obras esperadas há muito tempo pela população 
bragantina.

SAIBA MAIS:

SERÃO REALIZADAS OBRAS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, 
EDUCAÇÃO, ESPORTES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-lanca-novo-pacotao-de-obras-com-investimentos-de-mais-de-r-95-milhoes
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2ª FINAL DE SEMANA DO FESTIVAL DE INVERNO 2021. 
ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO PARA TODA CIDADE

Segunda semana contou com apresentações 
musicais, espetáculos teatrais, concerto de 
orquestras e muito mais 
A 20ª edição do Festival de Inverno 2021 rompeu 
fronteiras e invadiu o lar de milhares de pessoas de 
diversas regiões do país e do mundo durante mais um 
final de semana de evento.
A programação iniciou na quinta-feira (08/07), 
às 19h30, com o tradicional “Canja com Canja”, 

Viabilizando um retorno gradual e seguro 
a todos, seguindo todos os protocolos 
sanitários de combate ao novo Covid- 
19 estabelecidos pelo Plano São Paulo, 
a Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria de Cultura e da 
inscrição equivale a um CPF, sendo assim, 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA TERCEIRA SEMANA DE ATIVIDADES PRESENCIAIS 
DO FESTIVAL DE INVERNO 2021

3ª SEMANA INICIA NESTA QUINTA-FEIRA (15/07) COM O “CANJA COM 
CANJA” E ENCERRA NO DOMINGO (18/07) COM RECITAL DE PIANO E VOZ

é obrigatório apresentar o documento 
de identificação original para retirar o 
bilhete.

SAIBA MAIS:

mesclando a canja de galinha com a canja musical 
dos músicos Paulo Garciia, Gustavo Viola e Cassiano 
Moreira em um show intimista, combinando as 
canções autorais de Paulo Garciia e os poemas do 
poeta Cassiano Moreira.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/2-final-de-semana-do-festival-de-inverno-2021-garante-arte-cultura-e-entretenimento-para-toda-cidade
https://braganca.sp.gov.br/noticias/inscricoes-abertas-para-terceira-semana-de-atividades-presenciais-do-festival-de-inverno-2021 
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AÇÃO CONJUNTA DE COMBATE À 
COVID-19 REALIZA 214 INSPEÇÕES EM 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

A ação conjunta de combate à Covid-19 
realizada neste final de semana (dias 10/07 
e 11/07) teve como resultado 214 inspeções 
em estabelecimentos comerciais, duas 
autuações por falta de máscaras e dispersão 
de pessoas na Rua Capitão João Pupo Júnior, 
no bairro Jardim Recreio.

No sábado (10/07), houve três autuações 
que geraram três multas de R$ 14.500,00 
cada. Os trabalhos foram realizados em 
estabelecimentos comerciais da região 
central e também em locais sobre os quais 

foram registradas denúncias. Houve 210 
inspeções.

No domingo (11/07), houve dispersão na 
Rua Capitão João Pupo Júnior, no bairro 
Jardim Recreio, duas autuações por falta 
de uso de máscara e uma autuação em 
estabelecimento comercial, que foi fechado.

SAIBA MAIS: 

AÇÕES DE SÁBADO (10/7) E DOMINGO (11/07) 
TIVERAM QUATRO AUTUAÇÕES COM MULTAS

https://braganca.sp.gov.br/noticias/acao-conjunta-de-combate-a-covid-19-realiza-214-inspecoes-em-estabelecimentos-comerciais 
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No decorrer do mês de junho, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Ação e Desenvolvimento Social, 
pelo Projeto Arco Íris, entregou 146 auxílios 
alimentos (cestas básicas) e 27 enxovais 
às gestantes assistidas pela iniciativa. De 
janeiro a maio, foram entregues 846 auxílios 
alimentos (cestas básicas) e 138 kits/
enxovais.
O “Arco Íris” foi reativado em 2017 e tem 
como objetivo o enfrentamento à pobreza, 
por meio da oferta articulada dos Serviços 
Socioassistenciais de Proteção Básica e 
Especial e dos Benefícios Eventuais na 

PREFEITURA ENTREGA CESTAS BÁSICAS 
E ENXOVAIS DO PROJETO ARCO ÍRIS

DE JANEIRO A JUNHO FORAM 
ENTREGUES 165 ENXOVAIS

modalidade Auxílio-Natalidade e Auxílio 
de Vulnerabilidade Temporária, conforme 
determina o Decreto Municipal nº 2.582 de 2017.
SAIBA MAIS: 

Em mais uma ação em prol da educação do município, 
na última quarta-feira (14/07), representantes da 
Prefeitura de Bragança Paulista se reuniram com 
membros da Secretaria de Estado da Educação 
para reivindicar a implantação de uma creche nas 
imediações do bairro Planejada II e do Loteamento 
Jardim Bonança.
Na audiência, a Prefeitura pleiteou um convênio para 
creche escola, com o intuito de atender a demanda 
da região que está em expansão. O Vice-Prefeito 
Municipal destacou que desde 2019, Bragança 
Paulista está com as filas de espera por vagas em 
creches zeradas e tudo isso graças à implantação de 
novas unidades na cidade. A intenção em requisitar 
mais uma creche para o município é manter zeradas 
essas filas e garantir uma educação de qualidade, 
que é o direito primordial das crianças e jovens.

PREFEITURA 
REIVINDICA CRECHE 

PARA ATENDER REGIÃO 
DO BAIRRO PLANEJADA 

II E DO LOTEAMENTO 
JARDIM BONANÇA

A Secretaria Municipal de Educação ressalta que o 
pedido é para que o município possa ofertar e dar 
condições aos pais e responsáveis moradores dos 
bairros de garantir vagas às crianças mais próximas 
de suas residências.

Saiba mais: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-entrega-cestas-basicas-e-enxovais-do-projeto-arco-iris 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-reivindica-creche-para-atender-regiao-do-bairro-planejada-ii-e-do-loteamento-jardim-bonanca 
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Os trabalhos de esterilização animal, realizados pelo 
município através das duas campanhas deste ano do 
Castramóvel terá como contribuição a diminuição da 
média de nascimento de 2.070 animais pelo período 
de 6 meses.

Dando continuidade aos trabalhos em prol da 
saúde e bem-estar animal, nos dias 9,10 e 11 de 
julho, a unidade do Castramóvel esteve alocada na 
Igreja Nossa Senhora da Penha, no bairro da Penha 
e atendeu cães e gatos do bairro e adjacências, 
conforme agendamento prévio.

No total, durante os 3 dias foram castrados 
253 animais, sendo 119 gatos e 134 cachorros. 
Prezando pela vida dos pets, a equipe médica 
responsável deliberou e optou pela não execução 
dos procedimentos de esterilização cirúrgica e 
microchipagem em 18 animais, pois os mesmos 
apresentaram quadros clínicos como gestação em 
andamento, problemas cardíacos e respiratórios, 
que poderiam causar complicações. Atitude está 
visando o bem-estar dos animais.

SAIBA MAIS: 

MAIS DE 250 ANIMAIS FORAM 
ATENDIDOS PELO CASTRAMÓVEL NO 

FINAL DE SEMANA

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Educação, distribuiu entre os dias 
12 e 14 de julho mais de 3.000 kits de alimentos 
para os alunos da Rede Municipal de Ensino cujas 
famílias estão cadastradas no programa Bolsa 
Família.

Foram utilizados recursos do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), permitidos 

PREFEITURA DISTRIBUI 
MAIS DE 3.000 KITS 

DE ALIMENTOS PARA 
ALUNOS DA 

REDE MUNICIPAL
ENTREGAS FORAM REALIZADAS 

ENTRE 12 E 14 DE JULHO

pela legislação para essa finalidade. Os kits de 
alimentos entregues são compostos por arroz, 
feijão, macarrão, molho de tomate, fubá, sal, leite 
em pó, bolacha e uma dúzia de ovos.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-250-animais-foram-atendidos-pelo-castramovel-no-final-de-semana 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-distribui-mais-de-3000kitsdealimentos-para-alunos-da-rede-municipal 
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BRAGANÇA PAULISTA CONTARÁ COM 
MAIS TRÊS ESPAÇOS PARA PRÁTICA 

DE ESPORTE

Buscando melhorar as condições de lazer, propor-
cionando mais qualidade de vida para a popula-
ção, a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e 
Lazer, está implantando mais três espaços para a 
prática de esportes no Lago do Taboão.

No local, estão sendo implantadas uma quadra 
de areia para a prática de vôlei e futevôlei e um 
platô de areia ao lado da quadra de basquetebol já 
existente, que será utilizado para esportes como 
frescoball, freestylle, futevôlei, beach tênis e até 
mesmo para treinamento funcional, que contará 
com uma ótima iluminação, permitindo que a po-

pulação usufrua no período noturno.

No espaço também será construída uma pista de 
Pump Track, destinada à prática de esportes de 
rodinhas, que servirá para treinos de BMX e Mon-
tain Bike, mas pode ser utilizado 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. 

SAIBA MAIS:  

 Lago do Taboão

 Lago do Taboão

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-contara-com-mais-tres-espacos-para-pratica-de-esporte
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria de Educação, abriu licitação 
para a contratação de empresa especializada e 
capacitada para a implementação e execução 
de serviços de tecnologias digitais nas escolas 
municipais. Na quinta-feira (08/07), houve 
abertura das propostas comerciais.

O Projeto “Tecnologias digitais nas escolas 
municipais” tem como objetivo principal 
prover tecnologias digitais e educacionais nas 
escolas, inclusive as ações em sala de aula 
junto aos professores e alunos, disponibilização 
de tablets, conteúdos e aplicativos para o 

PREFEITURA INVESTIRÁ MAIS DE R$ 10 MILHÕES 
EM TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS ESCOLAS

PROJETO VAI BENEFICIAR 9.000 
ESTUDANTES DE 41 ESCOLAS

incentivo à aprendizagem, atendendo assim as 
competências gerais previstas na BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular). 

SAIBA MAIS: 

Bragança Paulista registrou a abertura de 
2.326 novas empresas entre janeiro e junho de 
2021, segundo dados do Mapa de Empresas, 
ferramenta do Governo Federal. Desse total, 
2.228 estão ativas.

Dados mostram que no primeiro semestre, 
foram abertas 2.291 matrizes e 35 filiais. No mês 
de junho foram abertas 397 empresas, estando 
395 delas ativas. 

O tempo médio de abertura de uma empresa no 
município ficou em quatro dias; para viabilidade 
em 22 horas e para registro, em três dias e duas 
horas. No mês de junho foi mais rápido abrir uma 
empresa, levando dois dias e 14 horas; o tempo 
de viabilidade ficou em 18 horas e o de registro 
em um dia e 20 horas.

O Mapa de Empresas mostra ainda que a grande 
maioria dos registros são de microempresas. Do 
total de 2.228 ativas no primeiro semestre, 2.133 
são microempresas, outras 51 de pequeno porte 
e 44 com outras classificações. 

O Mapa mostra que o município conta, no total, 

BRAGANÇA PAULISTA REGISTRA 
ABERTURA DE 2.326 EMPRESAS ENTRE 

JANEIRO E JUNHO DE 2021

com 19.939 empresas em atividade, sendo 
19.299 matrizes e 640 filiais. 

A Prefeitura de Bragança Paulista tem trabalhado 
para incentivar a abertura de novas empresas no 
município e para o crescimento da economia. 
Recentemente, por meio da Secretaria de 
Governo, Desenvolvimento Econômico e 
Inovação foram abertos chamamentos públicos 
para doação de 16 terrenos dentro do programa 
Pró-Indústria e Pró-Emprego, com uma procura 
de mais de 60 empresas interessadas.

Além de apresentar saldo positivo na abertura 
de empresas, Bragança Paulista também vê 
crescer o número de empregos formais. O total 
de trabalhadores contratados com carteira 
assinada em maio deste ano 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 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.

MUNICÍPIO CONTA COM TOTAL DE 19.939 EMPRESAS ATIVAS

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-investira-mais-de-r-10-milhoes-em-tecnologias-digitais-nas-escolas
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento dos 
Agronegócios, informa à população que a tradicional 
feira de roupas está funcionando no piso superior do 
Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de 
Monta).

O novo local é amplo, ao ar livre e de fácil acesso, 
onde os feirantes colocam os produtos à disposição 
dos clientes. Atendendo sempre ao interesse público 
e respeitando as exigências do protocolo sanitário, 
a comercialização segue agindo de acordo com as 
normas preestabelecidas pelos órgãos competentes 

FEIRA DE ROUPAS ESTÁ FUNCIONANDO NO PISO 
SUPERIOR DO POSTO DE MONTA

A COMERCIALIZAÇÃO SEGUE AGINDO 
DE ACORDO COM AS NORMAS 

PREESTABELECIDAS PELOS ÓRGÃOS 
COMPETENTES DA PREFEITURA DE 

BRAGANÇA PAULISTA

da Prefeitura de Bragança Paulista.

A Feira Livre do Posto de Monta acontece toda 
quarta-feira, das 6h às 12h, e é responsável pela 
comercialização de gêneros básicos de alimentação 
e outros tipos de produtos, especificados nos grupos 
do comércio hortifruti e roupas.

Legislação prevê desconto para os que 
implantarem medidas sustentáveis

Proprietários de imóveis residenciais e 
comerciais podem solicitar os benefícios do 
Programa Imposto Ecológico, conforme Lei 
Complementar nº 755, de 17 de setembro 
de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 
2157/2015. A Prefeitura de Bragança Paulista 
informa que, pela lei, é concedido benefício 
tributário, consistente na redução de Imposto 

PREFEITURA OFERECE DESCONTOS NO IPTU E 
ISSQN PELO PROGRAMA IMPOSTO ECOLÓGICO

PROJETO VAI 
BENEFICIAR 9.000 

ESTUDANTES DE 
41 ESCOLAS

Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
às pessoas físicas e jurídicas proprietárias 
de imóveis residenciais e comerciais que 
adotem medidas que estimulem a proteção, 
a preservação e a recuperação do meio 
ambiente.
SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-oferece-descontos-no-iptu-e-issqn-pelo-programa-imposto-ecologico 
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