EVENTO TESTE COM PARTIDA DE FUTEBOL
INTERNACIONAL ENTRE RED BULL BRAGANTINO X
LIBERTAD É REALIZADO COM SUCESSO

Na noite da última quarta-feira (22/09), após meses
de espera, pela primeira vez após início da pandemia
de Coronavírus (Covid-19), o Estádio Nabi Abi Chedid
recebeu a presença de cerca de 2 mil torcedores,
na partida entre Red Bull Bragantino x Libertad
(Paraguai), pela semifinal da Copa Conmebol
Sulamericana de Futebol.
O evento autorizado pela Prefeitura de Bragança
Paulista, e realizado pela Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) e a Confederação Sul-Americana
de Futebol (Conmebol), foi utilizado pelo município
como evento teste para o retorno de público em
variadas eventualidades futuras. Para recepcionar
o público durante o evento, foram feitos estudos
e cálculos baseados na quantidade de pessoas
vacinadas no município e no espaço oferecido pelo
clube, fazendo cumprir as regras estabelecidas pela
CBF e os órgãos de saúde.
Na ocasião, profissionais da Vigilância Sanitária
(VISA) e da Vigilância Epidemiológica, estiveram
nos portões de acesso realizando o teste rápido
aleatoriamente em alguns torcedores que já
estavam completamente imunizados com as
duas doses das vacinas ou com dose única. Na
oportunidade, nenhuma das pessoas testadas teve
resultado positivo para o vírus e puderam assistir a
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partida tranquilamente. O controle na parte interna
do estádio foi realizado por agentes do Red Bull
Bragantino.
A Guarda Civil Municipal (GCM), junto às demais forças
de segurança presentes, foi a responsável pela
ordem e segurança no estádio e nas proximidades.
SAIBA MAIS:
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EM BRASÍLIA, PREFEITURA ARTICULA NOVOS
INVESTIMENTOS PARA A CIDADE
Entre os dias 21 e 22 de setembro, o VicePrefeito Amauri Sodré e o Assessor Coordenador
de Convênios José Augusto Francisco Urbini
estiveram em Brasília (DF) em visita a deputados
federais e senadores com o objetivo de buscar
novos investimentos para Bragança Paulista.
Durante a expedição na Câmara dos Deputados
e Senado Federal, foram realizadas visitas em 14
gabinetes de deputados federais, com a entrega
de ofícios solicitando a inclusão de emendas para
2022 para as áreas de Saúde e Infraestrutura

para o município de Bragança Paulista.
Na quarta-feira (22), o Amauri e José Augusto
participaram de reunião na sede da Fundação
Nacional de Desenvolvimento da Educação,
autarquia, vinculada ao Ministério da Educação,
com o objetivo de solicitar mais investimentos na
área no município.
SAIBA MAIS:

EM REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES
SOLICITAM IMPLANTAÇÃO DE REFIS
Executivo irá analisar pleito do Legislativo

Na tarde de quinta-feira (23/09), o Prefeito Jesus
Chedid recebeu em seu Gabinete, no Palácio Santo
Agostinho, vereadores da base que solicitaram ao
Poder Executivo a implantação do Programa de
Recuperação Fiscal (REFIS). O Prefeito recebeu
o ofício e informou que a Administração está
estudando a possibilidade.
O documento foi assinado pelos vereadores: Gislene
Bueno (Presidente da Câmara), Camila Marino da
Saúde, Fabiana Alessandri, José Gabriel, Marcolino,
Marcos Roberto, Natanael Ananias, Eduardo Simões,
Fábio Nascimento, Jocimar Scotti, Juninho Boi, Marco
Leitão, Missionária Pokaia, Rita Leme e Tião do Fórum.

os vereadores o Chefe de Gabinete José Galileu de
Mattos, os secretários municipais Darwin da Cruz
Gonçalves (Administração), J. Malon (Especial de
Gabinete), Thiago Morais (Comunicação Social) e o
Assessor de Assuntos Parlamentares Mauro Garcia.
De acordo com os vereadores, a implantação
do Refis para este ano daria a possibilidade aos
contribuintes de se ajustar com os cofres públicos,
uma vez que muitas famílias têm passado por
dificuldades financeiras em decorrência da
pandemia do Coronavírus.
SAIBA MAIS:

Além do Prefeito Jesus, participaram da reunião com
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CAMPANHA DO AGASALHO 2021 ARRECADA MAIS DE
59 MIL ITENS E ATENDE MAIS DE 900 FAMÍLIAS
O Fundo Social de Solidariedade do Município
encerrou oficialmente, na última sexta-feira (17/09),
a Campanha do Agasalho 2021. De acordo com o
balanço divulgado, foram arrecadados 59.275 itens
entre roupas, agasalhos, calçados, camisetas,
lençóis, cobertores e acessórios, tendo atendido
911 famílias.
A campanha deste ano teve como slogan “Sua
doação aquece uma vida” e contou com o apoio de
empresas, instituições sociais, esportivas, religiosas,
segurança pública, clubes, setores públicos, escolas,
comércios, entre outros.
Toda doação arrecadada, passou por uma equipe de
servidores municipais e voluntários no recolhimento
e separação dos itens por tamanho e gênero, com
toda higienização necessária, para depois iniciar
a entrega às famílias cadastradas nos Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS), do Fundo
Social de Solidariedade, além de projetos sociais e
entidades, que receberam as doações sob medida.

1.484 acessórios, atendendo 268 famílias diretamente
pelo Fundo Social e serviços da Administração
Municipal como Centro Pop, Albergue, UPA, CRAS
Planejada (170 famílias), CRAS Águas Claras (220
famílias), CRAS Santa Libânia (192 famílias), CRAS
Anchieta (56 famílias), CREAS (5 famílias), Abrigo
Municipal (750 roupas e 62 calçados), além de
entidades e projetos sociais.
SAIBA MAIS:

A Campanha do Agasalho 2021 arrecadou 54.552
peças de roupas, 1.863 calçados, 1.376 cobertores e

FUNDO SOCIAL INTENSIFICA CAMPANHA PARA
ARRECADAR BOLAS E GULOSEIMAS PARA O MÊS DAS
CRIANÇAS 2021
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do Fundo
Social de Solidariedade do Município (FSSM), está intensificando a Campanha do Mês das Crianças 2021,
que tem como finalidade arrecadar bolas e guloseimas que proporcionarão essa data significativa mais
alegre para as famílias em situação de vulnerabilidade do Município.
De acordo com o Fundo Social, com esse simples gesto, os doadores irão garantir alegria e esperança às
crianças e seus familiares, que sentirão o amor solidário da nossa comunidade. A sua doação fará a diferença e será bem-vinda a essa Campanha Solidária
que visa causar alegria na vida dessas crianças. Com
a pandemia muitas famílias continuam passando por
dificuldades e não terão condições de presentear
seus filhos.
Quem quiser fazer parte dessa ação para o mês das
Crianças, deverá entrar em contato com o Fundo
Social que fica na rua Dr. Freitas, 835, Bairro do Matadouro, pelos telefones 4035-0010 ou 4035-0014,
ou ainda pelo e-mail fundosocia@braganca.sp.gov.br.
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AUXÍLIO ALIMENTO – PREFEITURA ENTREGA
3.580 CESTAS BÁSICAS EM AGOSTO
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da
Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social
(SEMADS), entregou 3.580 cestas básicas no mês
de abril. As cestas foram concedidas através dos
quatro CRAS (Centro de Referência da Assistência
Social) do município, além do Centro Dia do Idoso,
SCFV, CREAS e Programa Auxílio Desemprego.
O Auxílio Alimento (cesta básica) é um
dos benefícios eventuais, de provisões
suplementares prestadas aos cidadãos e às
famílias em virtude de nascimento, de morte,
situações de vulnerabilidade temporária,
desastre e/ou calamidade 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.

e destina-se aos cidadãos e famílias com
impossibilidade de arcar por conta própria com
o enfrentamento de contingências sociais,
cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a
manutenção do indivíduo, a unidade familiar e a
sobrevivência de seus membros.
SAIBA MAIS:

O benefício eventual, na forma de alimentos,
constitui-se em uma prestação temporária

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA AVANÇA
NO PLEITO PARA UMA ETEC NO MUNICÍPIO
Pedido é para que
atividades sejam iniciadas
no prédio da Fatec
A Prefeitura de Bragança Paulista, buscando ampliar
as oportunidades na área de Educação em todos
os níveis no município, pleiteou nesta terça-feira
(21/09) a implantação de uma Etec (Escola Técnica
Estadual) no mesmo prédio onde funciona a Fatec
Jornalista Omair Fagundes de Oliveira.
O pedido já antigo foi reforçado em reunião virtual
com a diretora-superintendente do Centro Paula
Souza (CPS), Laura Laganá e a equipe técnica do
CPS. Participaram representando a Prefeitura a
Secretária de Governo, Desenvolvimento Econômico
e Inovação, Camilla Gallucci Tomaselli; o Secretário
de Educação, Prof. Adilson Condesso; o Secretário
de Assuntos Jurídicos, Dr. Tiago José Lopes; e o
advogado do setor de Convênios, Dr. Manoel Soares.

A reunião virtual foi agendada a pedido do Deputado
Estadual Edmir Chedid.
A Fatec tem apresentado grandes resultados e
agora é importante que o município tenha também
a Etec, oferecendo cursos técnicos com qualidade. A
proposta inicial é utilizar o prédio da Fatec.
SAIBA MAIS:
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SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTACA OS
AVANÇOS REFERENTE À ARBORIZAÇÃO URBANA
Ações contemplam medidas
Administrativas para execução
de espaços árvores na urbe
já instalada e em novos
parcelamentos e loteamentos
Em alusão a Comemoração ao Dia da Árvore e
diante da importância da arborização, sob o
aspecto ambiental, histórico, cultural, social,
estético e paisagístico, a Prefeitura de Bragança
Paulista, por intermédio da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente, finalizou a implantação de
espaços árvores em 100% dos prédios públicos
em calçadas compatíveis acessibilidade.
SAIBA MAIS:

MUNICÍPIO ADERE AO PROGRAMA “CIDADE
ACESSÍVEL” DO GOVERNO DO ESTADO

Prefeitura aguarda agora as próximas etapas junto ao Governo do Estado

O Governo do Estado de São Paulo lançou nesta terçafeira (21), o programa “Cidade Acessível”, que prevê
parcerias entre as prefeituras e o Governo de SP para
aquisição de equipamentos e desenvolvimento de
obras que promovam a inclusão e a acessibilidade.
Na ocasião, também foi feita uma homenagem aos
atletas paralímpicos do Estado de São Paulo que
representaram o Brasil durante os Jogos Paralímpicos
em Tóquio.
O Secretário de Mobilidade Urbana, Rogério
Crantschaninov, representou a Prefeitura de
Bragança Paulista na solenidade e demonstrou
o interesse do município em realizar a parceria.
Participaram do anúncio o Governador João Doria, a
primeira-dama Bia Doria, a Secretária de Estado de
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Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão e o
Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi.
O Estado fará um investimento total de R$ 110
milhões no novo programa, que será desenvolvido
por meio de parceria entre as secretarias de Direitos
da Pessoa com Deficiência e de Desenvolvimento
Regional. Ele prevê investimentos do Governo de
SP nas áreas de esportes, lazer, infraestrutura,
educação e acessibilidade, de forma que os
municípios paulistas tornem-se mais inclusivos.
SAIBA MAIS:

INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA

BRAGANÇA PAULISTA TEM QUEDA DE MAIS DE
70% NAS INTERNAÇÕES DE UTI EM SETEMBRO
Também diminuiu o número de óbitos em mais de 33%
Bragança Paulista tem apresentado
dados positivos com relação ao combate
à Covid-19. No mês de setembro,
em comparação ao mês de agosto,
a Prefeitura registrou, por meio da
Secretaria Municipal de Saúde, uma
diminuição de 70,6% no número de
internações em UTI. Nas enfermarias a
queda foi ainda maior: de 74,4%. Também
diminuiu o total de casos confirmados,
com queda de 26%.
De acordo com dados da Secretaria
Municipal de Saúde, em 10 de julho foi
a última data que Bragança Paulista
apresentou tanto UTI quanto Enfermaria
lotadas, ou seja, com 100% de ocupação.
Após 10 de julho, houve oscilações na
lotação, registrando-se em 12 de agosto
o último dia com UTI com 100% de

ocupação e em 14 de agosto, o último
dia de lotação em 100% na Enfermaria.
Desde 15 de agosto a UPA Vila Davi não
tem pacientes internados.
Com relação aos óbitos por Covid-19, na
comparação entre agosto e setembro os
dados também são positivos. Houve uma
queda de 33,3% no total de mortes.
Outra boa notícia é o avanço da
vacinação. Até 22 de setembro, 98%
da população maior de 12 anos estava
vacinada com a 1ª dose e 75,1% da
população maior de 18 anos estava com
a imunização completa. Já tomaram a 3ª
dose 992 pessoas.
SAIBA MAIS:
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PREFEITURA PROMOVE PALESTRAS EM ESCOLAS
SOBRE A PREVENÇÃO NO TRÂNSITO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio
da Secretaria Municipal de Educação, está
realizando palestras para alunos da rede
municipal, em alusão a Semana Nacional
do Trânsito. Denominada de “Dirigindo
para o Futuro”, o projeto tem por objetivo
conscientizar crianças e adolescentes sobre a
segurança no trânsito.
A palestra foi iniciada na E.M Prof. Dinorah
Ramos, no Planejada II, e ministrada pelo
Servidor Municipal, Jorge Martins e pelo
Bombeiro Isis Zetter Donati Neto. A ação seguirá
por mais escolas municipais de Bragança
Paulista.
“Hoje iniciamos este trabalho, que será
ampliado para outras escolas do município,
com o intuito de promover o conhecimento dos
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alunos sobre os cuidados no trânsito. O mais
importante é que eles levam o aprendizado aos
pais para dentro de casa”, ressaltou o Servidor
Municipal, Jorge Martins.
A Semana Nacional de Trânsito (SNT), conforme
disposto no art. 326 do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), é comemorada anualmente
entre os dias 18 e 25 de setembro. Nesse
período, são realizadas ações em todo o
País com o objetivo de conscientizar todos
os envolvidos no dia a dia do trânsito, sejam
eles motoristas, passageiros, motociclistas,
ciclistas ou pedestres.
SAIBA MAIS:
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PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA INCENTIVA
SOCIEDADE A TORNAR O TRÂNSITO MAIS SEGURO
Piloto Leandro Mello traz dicas
e informações importantes
Entre os dias 18 e 25 de setembro acontece a
Semana Nacional de Trânsito e a Prefeitura de
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, traz algumas informações
importantes, em parceria com o piloto Leandro Mello.
Este ano, o tema é “No trânsito, sua responsabilidade
salva vidas” e o objetivo da campanha é incentivar a
sociedade a tornar o trânsito mais seguro.
Leandro Mello, que é piloto de teste e piloto de moto,
ressalta que o trânsito é muito perigoso e dirigir com
responsabilidade é fundamental. “Estamos dando
muito valor à vida falando agora de uma pandemia,
mas o trânsito sempre matou muito. Estamos em 3º
lugar no ranking mundial como país que mais mata no

trânsito. Ano passado foram 31 mil mortos”, ressalta.
Dados do Infosiga, sistema pioneiro no Brasil e que
publica mensalmente estatísticas sobre acidentes
fatais de trânsito nos 645 municípios do Estado de
São Paulo, mostram que Bragança Paulista registrou
15 mortes em acidentes de trânsito até julho de 2021.
Com relação aos acidentes não fatais, Bragança
Paulista registrou 397 até julho.
SAIBA MAIS:

OBRAS DA 1ª CRECHE MUNICIPAL RURAL
SEGUEM EM RITMO ACELERADO

E.M.R. Professora Therezinha de Lima Bellotto
passa por ampliação
A Prefeitura de Bragança Paulista continua com
as obras de melhorias de todas as escolas da
rede municipal. Entre elas, está em andamento a
ampliação da Escola Municipal Rural Professora
Therezinha de Lima Bellotto, localizada no bairro
Mãe dos Homens, que receberá a primeira creche
rural do município.
Nesta etapa da obra está em execução a alvenaria
e concretagem das lajes nas áreas em ampliação,
como a sala da secretaria, sala dos professores,
sanitários, lactário, berçário e solário.

Com a ampliação, a unidade será a primeira da
zona rural a realizar atendimento de creche. Assim
que a obra estiver pronta, o prédio contará com
fraldário, depósito, berçário, solário, nova sala dos
professores, novas salas de direção, coordenação
e secretaria. Haverá ainda a pintura geral do prédio,
serviços de combate a incêndio e instalação de
nova cisterna.
Os recursos para a ampliação são do Tesouro
Municipal e a empresa responsável é a Reiscon
Construtora e Terraplanagem.
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