PREFEITURA LANÇA PROJETOS “MINHA
PRIMEIRA BIBLIOTECA – EDIÇÃO 2021”, “BAÚ
DA TURMA DA MÔNICA” E AMPLIA ESCOLAS EM
PERÍODO INTEGRAL

Na manhã desta quinta-feira (16/09), Prefeitura
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria
Municipal de Educação, realizou o lançamento
dos projetos “Minha Primeira Biblioteca – Edição
2021” e Baú da Turma da Mônica. Além disso, foi
anunciada a ampliação do período integral em
mais seis escolas do município.

um palco para tais apresentações. São 97 baús,
que serão distribuídos para todas as 72 escolas,
sendo dois onde houver Educação Infantil e
Ensino Fundamental.
SAIBA MAIS:

O “Minha Primeira Biblioteca” foi lançado no
ano passado, em meio à pandemia, com intuito
de aprimorar o hábito da leitura e estimular o
aprendizado das crianças. O projeto é composto
por sacolas personalizadas contendo quatro
livros de leitura, distribuídos aos alunos da Rede
Municipal de Ensino.
Na 1ª edição, em 2020, foram distribuídos mais
de 30 mil livros paradidáticos para cerca de
12 mil alunos da educação básica – Infantis
IV, V e Ensino Fundamental. Agora, na edição
de 2021, serão distribuídos 53.600 livros,
para 13.400 alunos, do Infantil IV ao 5º ano do
Ensino Fundamental, com investimento de R$
2.756.299,26.
Outro projeto lançado foi o “Baú da Turma da
Mônica”, que tem por objetivo o aprimoramento
da competência leitora através do acervo com
95 livros de histórias e o desenvolvimento
da arte das histórias contadas em teatro de
fantoche, uma vez que o baú se transforma em
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1ª SEMANA DO EMPREENDEDORISMO DE
BRAGANÇA PAULISTA REÚNE PALESTRANTES
RENOMADOS DO PAÍS

Evento ocorrerá em formato híbrido e é totalmente
gratuito. Inscrições estão abertas e há limite de
vagas presenciais
Entre os dias 27 e 30 de setembro, a Prefeitura
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria
Municipal de Governo, Desenvolvimento
Econômico e Inovação, e com a coordenação
da Divisão de Apoio ao Desenvolvimento da
Indústria e Comércio, realiza a 1ª Semana do
Empreendedorismo, evento este que reunirá
palestrantes renomados do país.
Os nomes confirmados são: Luiz Felipe Pondé;
Leandro Karnal, Eduardo Shinyashiki e Geraldo
Rufino. As inscrições para as palestras estão
abertas no site https://www.sympla.com.br/
semana-do-empreendedorismo-de-bragancapaulista__1324448.
O evento será realizado em formato híbrido, ou
seja, presencial e on-line. As palestras ocorrerão
no Teatro Carlos Gomes, no Centro Cultural,
localizado na Rua Dona Consiglia Stella Carrozzo,
Centro.

Serão disponibilizadas 200 vagas presenciais,
por palestra. Cada inscrição é válida para apenas
uma noite do evento. Além disso, a Prefeitura
irá transmitir os eventos pela página oficial do
Facebook. Ainda mais, será montado um telão
no auditório da Escola Bragantina de Formação
e Aperfeiçoamento (EBRAFA), na Vila Aparecida.
PALESTRANTES:
27/09 - Luiz Felipe Pondé
28/09 - Leandro Karnal
29/09 - Eduardo Shinyashiki
30/09 - Geraldo Rufino
SAIBA MAIS:

INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA

3

CHAMAMENTOS PÚBLICOS PARA CONCESSÃO
DE TERRENOS SEGUE PARA TERCEIRA FASE
COM 24 EMPRESAS HABILITADAS

Dos 16 terrenos disponibilizados, houve inscrição de
interessados para 15
A Prefeitura de Bragança Paulista publicou na
Imprensa Oficial do Município, Edição nº 1.148, de
13 de setembro, o julgamento do Comitê Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Inovação, com
o Credenciamento para a Etapa 3 das empresas
que estão participando dos chamamentos públicos
para a doação de 16 terrenos. Foram habilitadas
para a próxima etapa 24 empresas, algumas
delas concorrendo em mais de um chamamento,
totalizando 53 propostas.
Apenas o Chamamento Público 011/2021 não recebeu
propostas e foi considerado deserto. Os outros
15 terrenos têm propostas e as empresas agora
deverão apresentar, até o dia 22 de novembro, às
16 horas, a documentação exigida para a Etapa 3.
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A apresentação dos documentos deverá ocorrer
no Protocolo Geral da Prefeitura, direcionado à
Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento
Econômico e Inovação, em envelope único,
devidamente lacrado e identificado o certame.
A Etapa 3 exige a apresentação de uma série de
documentos, listados no Edital de Chamamento
Público, além de elaboração de Projeto Individual de
Implantação/Ampliação de Atividade Econômica. Há
uma série de itens que devem constar no projeto.
SAIBA MAIS:
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CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL - OBRAS NAS
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, PISOS E REVESTIMENTOS
ESTÃO EM FASE DE FINALIZAÇÃO

As instalações elétricas estão com cerca de 50%
das atividades concluídas.
O Centro de Reabilitação Municipal, localizado no
bairro do Matadouro, é uma importante ferramenta
na recuperação de pacientes do município atendidos
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O local vem
recebendo obras de reforma e manutenção para
melhor atendimento de todos.
No espaço, a manutenção do telhado principal
foi concluída. No momento, estão em fase de
finalização a parte de instalações hidráulicas, pisos e
revestimentos, bem como as portas. As instalações

elétricas estão com cerca de 50% das atividades
concluídas.
Ao todo a obra prevê a pintura geral da edificação,
revisão de portas e janelas, reparos em pisos e
revestimentos, manutenção das instalações elétricas
e hidráulicas, a construção de um banheiro PNE para
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida,
acessibilidade e todo equipamento de combate a
incêndio (por exemplo: revisão de extintores e placas
de sinalização).
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SETEMBRO AMARELO: CONHEÇA OS SERVIÇOS
OFERECIDO PELO SUS PARA A SAÚDE MENTAL

Na última sexta-feira (10/09), dia mundial de
Prevenção ao Suicídio, a Prefeitura de Bragança
Paulista, por meio da Secretaria de Saúde,
promoveu ação de conscientização, reforçou a
importância de discutir a saúde mental, além
de orientar sobre os serviços disponíveis pelo
Sistema Único de Saúde – SUS, na Praça Raul
Leme.
Para crianças e jovens de 10 a 20 anos, o Espaço
do Adolescente oferece atendimento com equipe
multiprofissional (Médico Hebiatra, Psicólogo,
Enfermeiro,
Nutricionista,
Fisioterapeuta,
Assistente Social). O Espaço do Adolescente está
localizado na Praça Catarina Pignatari Helena, 1,
Jardim São Lourenço. Mais informações: 40335510.
Já para pessoas acima de 21 anos, a porta de
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entrada e acompanhamento ocorre por meio do
Centro de Atenção Psicossocial II, cuja equipe
multiprofissional especializada é composta
por médico psiquiatra, enfermeiro, psicólogo,
técnicos de enfermagem, farmacêuticos,
Terapeuta Ocupacional, entre outros. O serviço
está localizado na Rua Santi Joanni Baptista, 100,
Hípica Jaguari. Mais informações: 4035-5040.
Em casos de maior gravidade, em situações mais
agudas ou em momentos de crises, as pessoas
podem procurar a Unidade de Pronto Atendimento
Bom Jesus ou acionar o SAMU pelo 192. É de
extrema importância o acolhimento das pessoas
que estão com sofrimento psíquico, transtorno
mental ou com problemas em decorrência de uso
de drogas e, aquelas com risco ao suicídio!”
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ATLETAS DE BRAGANÇA PAULISTA PARTICIPAM
DE SELETIVA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Competição estadual contempla 25 modalidades esportivas
Atletas de Bragança Paulista participaram, no dia
9 de setembro, da seletiva estadual dos Jogos
Escolares do Estado de São Paulo para as Paralimpíadas Escolares 2021, que acontecerão na cidade
de São Paulo entre os dias 22 e 27 de novembro,
no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro.
O evento é uma realização do Comitê Paralímpico
Brasileiro – CPB e do Ministério da Cidadania, por
meio da Secretaria Especial de Esporte, tendo
como responsabilidade exclusiva a realização da
Etapa Nacional.
O intuito dos Jogos Escolares do Estado de São
Paulo (JEESP) é favorecer a descoberta de novos
talentos esportivos que possam ser indicados

para integrar a Delegação do Estado de São Paulo
para as Paralimpíadas Escolares – Etapa Nacional,
participar dos programas “Bolsa Talento Esportivo” e “Centro de Excelência Esportiva”, além de
fomentar o Desporto e o Paradesporto Escolar no
Estado de São Paulo.
A competição estadual dos “Jogos Escolares do
Estado de São Paulo” contempla 25 modalidades
esportivas entre convencional e para PCD (pessoa
com deficiência).
SAIBA MAIS:

TREINOS DE VÔLEI SÃO
RETOMADOS NO GINÁSIO
FRANCISCO VIRGILI
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), realizou no último mês, a retomada dos treinos
de voleibol para jovens de 12 a 18 anos no Ginásio de
Esportes Francisco Virgili, localizado na Vila Garcia.
Os treinos são realizados em dois períodos, sendo no
da manhã de segunda, terça e sexta-feira, nos horários das 8h10 para jovens de 12 a 14 anos (masculino)
e 10h para jovens de 12 a 14 anos (feminino). Na parte
da tarde os treinos acontecem de segunda, quarta
e sexta-feira, às 16h15, para jovens de 15 a 18 anos
(feminino), de terça e quinta-feira, às 13h30, para jovens de 14 a 16 anos (iniciação masculino) e 15h para
jovens de 14 a 16 anos (iniciação feminino).
As atividades foram retomadas com todos os cuida-

dos exigidos para minimizar o contágio da Covid-19.
Aos interessados, basta comparecer ao local nos
dias e horários acima. Os treinos são comandados
pelos professores Marcelo Bacci e Márcio Facione
da SEMJEL.
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DÁ SEGUIMENTO AO
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PASSAGENS DE FAUNA
PARA ANIMAIS SILVESTRES

Ações englobam áreas públicas e novos loteamentos que
possuem fragmentos de vegetação nativa.
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
após estudos, vem implementando medidas
de identificação dos principais fragmentos de
vegetação nativa em áreas urbana e rural onde
é possível implantar as passagens de fauna,
sejam aéreas ou subterrâneas, para mitigação de
atropelamentos e enfermidades ocasionadas por
atropelamentos, bem como proporcionar o fluxo
gênico através da interligação dos fragmentos.
O trabalho inclui a instalação de passagens
de fauna em estradas e ruas que cortam os
fragmentos e exigência de implementação
de passagens de fauna em empreendimentos
(condomínios, loteamentos, indústrias etc.),
estabelecidas nas análises de estudo de
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impacto de vizinhança e diretriz urbanística com
influência sobre fragmentos de vegetação nativa
no entorno.
Em 2020, foram solicitadas as implantações de
duas passas faunas. Em 2021, foram solicitadas
as implantações de oito passas faunas como
medida mitigadora de empreendimentos. Nesta
semana, a Administração Municipal executou
ainda 30 metros de passagem de fauna aérea
na Avenida Tancredo Neves, que interliga dois
fragmentos.
SAIBA MAIS:
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COLETA SELETIVA É AMPLIADA EM
BRAGANÇA PAULISTA.
Estão sendo atendidos mais de 80 bairros
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da
Secretaria de Meio Ambiente, ampliou a coleta
seletiva para mais de 80 bairros. A coleta realizada
pela empresa Carretero ocorre em setores e dias
diferentes, devendo o munícipe se atentar à data
correta da coleta.
É importante que o lixo doméstico seja separado
adequadamente,
destinando
os
materiais

recicláveis para a coleta seletiva
para a coleta normal, quando
compostagem. Se misturados,
a contaminação do reciclável,
processo de reciclagem.
SAIBA MAIS:
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e o lixo orgânico
não passível de
poderá ocorrer
inviabilizando o
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ESPAÇO DO ADOLESCENTE É ENTREGUE
REFORMADA À POPULAÇÃO

Essa é a 33ª obra de saúde entregue pela Prefeitura
Em continuidade aos investimentos na área
da saúde, na tarde desta última quinta-feira
(16/09), a Prefeitura de Bragança Paulista, por
meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a
entrega da reforma do Espaço do Adolescente à
população.
Na unidade foram feitas pintura total, colocação
de telas mosquiteiros, manutenção elétrica,
manutenção de telhado, troca de portas e vidros,
adequação de ambiente, ampliação da recepção,
acessibilidade em todo o prédio e cobertura de
quadra poliesportiva (541,80 m²). O investimento
total foi de R$ 411.550,64, em que parte dos
recursos são de emendas parlamentares do
Deputado Federal Vanderlei Macris, que foi
intermediada pelo Vereador Marco Marcolino e
pela Deputada Federal Joice Hasselmann.

Na oportunidade, o Vice-prefeito Municipal
cumprimentou e parabenizou a equipe
multiprofissional do Espaço do Adolescente
pelos trabalhos realizados com os adolescentes.
É uma unidade específica para o acolhimento
e atendimento do adolescente com médico
ginecologista, hebiatra, psiquiatra matriciador,
psicólogo, nutricionista, enfermeiro, entre
outros.
Atualmente a unidade realiza 400 atendimentos
por mês, com 6.750 adolescentes cadastrados.
A unidade de Saúde e a quadra poliesportiva
ficam dentro do ciles que tem o nome de Wagner
Biasin. Essa é a 33ª obra de saúde entregue pela
Prefeitura.
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PAT DISPONIBILIZA MAIS DE 150 VAGAS DE
EMPREGO NO MUNICÍPIO

Das 150 vagas disponíveis, 60 são da empresa Fritop
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)
de Bragança Paulista informa que, mais de
150 vagas de emprego estão disponíveis no
município. A empresa Fritop está oferecendo
60 vagas para diversas áreas de atuação.
De acordo com a Secretaria Municipal de
Governo,
Desenvolvimento
Econômico
e Inovação, o Posto de Atendimento ao
Trabalhador (PAT) está extremamente apto a
receber todas as demandas dos comerciantes
e empresários, para que possam captar e
recrutar funcionários para as suas empresas.
Sendo assim, semana passada foram

disponibilizadas 150 vagas para os bragantinos.
“A Fritop está em desenvolvimento na cidade,
com isso, estamos dobrando nosso processo
de pessoal, através da parceria com o PAT.
Cada setor está com novas oportunidades,
abrangendo diversas áreas”, explicou a
colaboradora de Recursos Humanos da Fritop,
Marivânia do Carmo Sales.
Além de intermediar a oferta de vagas no
município, fazendo a ponte entre as empresas
e a população, o PAT oferece outros serviços,
como orientação referente à Carteira de
Trabalho Digital.

GOVERNO DE SP LANÇA
NOVO PROGRAMA
PARA A AMPLIAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DO
ESTADO
O Governo do Estado de São Paulo lançou nesta
quarta-feira (15/09), no auditório Ulysses
Guimarães, no Palácio dos Bandeirantes, o programa
“Pró São Paulo”, maior programa de investimentos da
história de São Paulo.

população. O pacote prevê 8 mil obras e geração de
200 mil empregos. Para o próximo ano, o orçamento
do Estado prevê investimentos da ordem de R$
25 bilhões, além de mais R$ 22,5 bilhões que estão
sendo ou serão aplicados em 2021.

O programa é um pacote de obras vitais para a
ampliação da infraestrutura do estado e que vai
auxiliar também na retomada do crescimento
econômico, oferta de emprego e geração de
renda, além da melhoria dos serviços prestados à

SAIBA MAIS:
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IMPLANTAÇÃO DO ECOPONTO PLANEJADA II
É CONCLUÍDA

O Ponto de Entrega Voluntária (PEV) é fruto de
uma contrapartida ambiental
De forma a garantir o cumprimento do Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a Prefeitura
de Bragança Paulista promoveu a construção
de mais um Ecoponto, objeto de contrapartida
ambiental do empreendimento Rede Dom Pedro de
Postos - Unidade Bragança Rodovia, cujo Presidente
e Proprietário é Laerte Alves de Oliveira e o Diretor
é Diego Puerta Hernandes. Localizado no bairro
Planejada II, o Ecoponto Planejada II servirá de grande
auxílio à população da região.
O local, conhecido também como Ponto de Entrega
Voluntária (PEV), tem a função de receber resíduos
gerados pelos pequenos geradores (munícipes)
e garantir sua destinação final ambientalmente
adequada.
Essa é mais uma ação da Prefeitura voltada para
a gestão dos resíduos sólidos do município. Além
dos dois Ecopontos, voltados para recebimento de
resíduos que possuem uma certa dificuldade de
destinação, Bragança Paulista conta com a coleta
convencional (orgânicos e rejeitos) e com a coleta
seletiva (recicláveis), recentemente ampliada para
mais bairros.

Com a implantação do novo Ecoponto, os moradores
da região do Planejada terão a opção de fazer o
descarte correto de pequenos volumes de resíduos.
É mais uma ação que visa o descarte correto de
resíduos no município e a preservação do meio
ambiente.
SAIBA MAIS:

INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA

13

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA ANUNCIA
PROJETO “MUSICALIZANDO NAS ESCOLAS”
Cerca de 2 mil estudantes serão beneficiados
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da
Secretaria Municipal de Educação, anunciou nesta
sexta-feira (17/09), o lançamento do projeto
“Musicalizando nas Escolas”, com assinatura
de Ordem de Serviço. A empresa L.C. Oliveira da
Silva Produções Artísticas, vencedora do Pregão
Eletrônico 3/2021, será a responsável pela
implantação e gestão do projeto.
Durante o lançamento do Musicalizando nas Escolas,
aconteceu ainda a apresentação de um quarteto de
professores.
Segundo a Secretaria Municipal de Educação,
o objetivo do Musicalizando nas Escolas é o
aprimoramento dos estudos em educação musical,
bem como a iniciação em atividades de canto, coral e
utilização de instrumentos musicais metálicos, como
trompetes, trombones, entre outros. As atividades
serão desenvolvidas no contra-turno escolar, nos
polos indicados, com inscrições abertas a todos
os alunos da rede municipal a partir de 6 anos de
idade, independentemente da unidade escolar em
que estudam.
O projeto prevê a criação de bandas marciais
escolares e a criação da banda marcial da Rede
Municipal de Educação. O investimento anual será de
R$ 1.198.884,00.
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SAIBA MAIS:
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PREFEITURA DE BRAGANÇA
PAULISTA REALIZA LICITAÇÃO
PARA REFORMA DA PRAÇA
MANOEL THEODORO
Espaço receberá novo
paisagismo, reforma do piso e
outras benfeitorias
A Prefeitura de Bragança Paulista está realizando
o processo de licitação, na modalidade Convite
(nº 015/2021), para a reforma da Praça Manoel
Theodoro. No último dia 8 de setembro aconteceu
a abertura dos envelopes de documentos e
propostas, com três empresas participantes.
A reforma da praça prevê colocação de novo piso,
troca das instalações elétricas incluindo postes
com lâmpadas de LED, pintura, colocação de

novas guias e sarjetas, projeto de acessibilidade,
colocação de bancos de madeira e realização de
novo paisagismo.
Os documentos e propostas entregues
foram analisados pela Comissão Permanente
de Licitações e a TD Construções, Redes e
Instalações de Gás EIRELI foi habilitada. As
empresas inabilitadas podem apresentar defesa.

SANCIONADO PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE DE
EROSÃO E REVISÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE
SANEAMENTO BÁSICO E DE GESTÃO INTEGRADA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Propostas de autoria do
Executivo foram aprovadas
na Câmara Municipal.
O Prefeito Municipal sancionou nesta quarta-feira,
15 de setembro, a Lei Municipal nº 4819/2021, que
institui o Plano Municipal de Controle de Erosão e a
Lei Complementar nº 914/2021 que dispõe sobre a
revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e
do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos de Bragança Paulista. A Câmara de Bragança
Paulista aprovou, na sessão de 14 de setembro, os
projetos de lei e de lei complementar que tratavam
das matérias, ambos de autoria do Executivo.

natural) e a potencialidade à produção de
sedimentos.

O Plano Municipal de Controle de Erosão é um
instrumento de planejamento, que tem por objetivo
orientar as ações de controle e prevenção de
erosões. A Secretaria do Meio Ambiente realizará o
acompanhamento e avaliação da execução do Plano,
que deverá ser revisado em até 5 anos.

O objetivo geral é estabelecer diretrizes
visando a prevenção à degradação ambiental,
principalmente dos mananciais; evitar a
poluição; proporcionar melhor qualidade de vida
e buscar o desenvolvimento sustentável e suas
potencialidades.

O documento abrange o levantamento e
geolocalização das erosões do município, bem
como a identificação das declividades do município,
pedologia (o estudo dos solos no seu ambiente

SAIBA MAIS:
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