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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria de Saúde, tem realizado diversas melhorias 
na unidade de Pronto Atendimento Vila Davi (UPA Vila 
Davi). Na área interna, está sendo realizada a troca 
dos pisos. Dessa forma, a UPA Vila Davi pede a com-
preensão da população devido ao barulho e logística 
de atendimento dentro da unidade.

No estacionamento foi feita a adequação pela Secre-
taria de Serviços Municipais e será realizado recape-

UPA VILA DAVI SEGUE COM 
MANUTENÇÃO PREDIAL

amento no entorno da Unidade.

Além disso, houve adequação dos quartos com pin-
tura, poltronas novas e cortinas de isolamento, am-
pliação da sala de medicação sendo investidos mais 
de R$ 29 mil, bem como aquisição de uniformes para 
os servidores da recepção, controladores de acesso, 
motoristas, manutenção, recursos humanos, admi-
nistrativo e faturamento.
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ALÉM DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE LAZER, O EQUIPAMENTO 
SERÁ MAIS UMA FONTE DE GERAÇÃO DE EMPREGO

TIROLESA DO LAGO DO TABOÃO: 
ATRATIVO TURÍSTICO COMEÇA A GANHAR 

FORMA EM BRAGANÇA PAULISTA

Em breve, bragantinos e turistas poderão se di-
vertir na tirolesa acessível que está sendo cons-
truída no nosso cartão-postal, o Lago do Taboão. 
A construção da tirolesa, um dos grandes sonhos 
dos bragantinos, atuará como mais uma fonte de 
entretenimento aos visitantes, além de beneficiar 
diretamente a economia local com a aquisição de 
produtos para construção do equipamento, con-
tratação de funcionários e comercialização do 
produto turístico.

As obras de implantação do atrativo avançam ra-
pidamente. No local, já foram feitos os serviços de 
fundação, estrutura e instalação, com a implanta-
ção e alinhamento dos postes, concretagem, pre-
paração das peças, passagem dos cabos de aço 

e montagem dos decks. Nos próximos dias, será 
feita a montagem dos guarda-corpos, pintura, 
finalização da montagem do telhado, instalações 
elétricas, entre outros serviços.

A tirolesa terá 160 metros de extensão e levará 
o visitante de uma extremidade a outra do lago, 
saindo da plataforma de lançamento que será 
construída próxima ao balanço “Eu Amo Bragan-
ça”, localizado na Avenida Dom Pedro I, finalizan-
do na plataforma de chegada que será fixada ao 
lado da Arena de Eventos.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/tirolesa-do-lago-do-taboao-atrativo-turistico-comeca-a-ganhar-forma-em-braganca-paulista
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REFORMA DA PRAÇA JOSÉ 
BONIFÁCIO SEGUE EM EXECUÇÃO

A Prefeitura de Bragança Paulista segue execu-
tando as obras de reforma da Praça José Boni-
fácio, no Centro. Os recursos para a realização 
desta obra são provenientes do Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 
Turísticos (DADETUR).

A praça centenária carrega a história do muni-
cípio e da população bragantina, além de ser um 
dos cartões-postais da cidade. Com as obras de 
modernização, o local proporcionará uma nova 

opção de lazer para as famílias.

No local, já estão sendo executados as bases 
para colocação dos novos bancos, os trabalhos 
para o paisagismo, bem como o contra piso para 
colocação das pedras portuguesas, que é uma 
arquitetura marcante da praça.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/reforma-da-praca-jose-bonifacio-segue-em-execucao 
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NOVA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS 
JÁ TEM OBRAS EM ANDAMENTO

O Corpo de Bombeiros de Bragança Paulista terá 
em breve uma nova sede. As obras já estão em 
andamento e, após a conclusão, o prédio esta-
rá adequado e com a infraestrutura necessária 
para o bom atendimento do município e região.

Até o momento, foram finalizadas as demolições 
de galpões e muros. Está sendo executada a 
terraplenagem do local para a colocação dos 
pré-moldados.

A nova base ficará no mesmo terreno da sede 

atual, na Av. Dr. Fernando Costa, 2-514 - Vila Mu-
nicipal. Com construção em sistema pré-molda-
do, haverá o setor técnico/administrativo; setor 
de alojamento e estar para os militares; pátio 
para as viaturas; academia, cozinha e refeitório, 
sanitários, sala de aula, estacionamento e setor 
com área de lavagem, manutenção e serviços.

SAIBA MAIS: 

CORPORAÇÃO GANHARÁ PRÉDIO MAIS MODERNO E ADEQUADO

https://braganca.sp.gov.br/noticias/nova-sede-do-corpo-de-bombeiros-ja-tem-obras-em-andamento
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GALPÃO DE EXPOSIÇÕES NO POSTO DE 
MONTA TEM OBRAS AVANÇADAS

A Prefeitura de Bragança Paulista tem dado an-
damento a dezenas de obras no município, entre 
elas a de construção do Galpão de Exposições no 
Parque Dr. Fernando Costa, o Posto de Monta.

Estão sendo executadas as alvenarias dos ba-

nheiros e dos boxes de exposição e foi iniciada 
a construção do palco.

O Galpão contará com boxes para os expositores, 
banheiros, palco com camarim e acessibilidade. 
O entorno será todo pavimentado.

ESPAÇO VAI FOMENTAR A AGRICULTURA, CULTURA E TURISMO
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INTERESSADOS PODEM PREENCHER O 
FORMULÁRIO ATÉ 09 DE DEZEMBRO

PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES PARA 
CADASTRO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

DE INTERESSE SOCIAL

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Habitação, abriu inscri-
ções para o Cadastro Municipal de Habitação 
de Interesse Social. O prazo termina em 09 de 
dezembro.

Qualquer cidadão de Bragança Paulista pode 
realizar o cadastro, mas o atendimento depen-
derá da viabilização de empreendimentos e dos 

critérios de seleção dos programas posterior-
mente, que envolve a existência de recursos 
orçamentários ou financiamento para o muni-
cípio, disponibilidade de terrenos, entre outros 
fatores. O cadastro não gera obrigatoriedade 
de atendimento habitacional.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-abre-inscricoes-para-cadastro-municipal-de-habitacao-de-interesse-social
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CAPACETES USADOS E EM MAU 
ESTADO SÃO DESTRUÍDOS EM AÇÃO 

DA PREFEITURA

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, reali-
zou na última sexta-feira (11/11), a destruição de 
100 capacetes que foram arrecadados no evento 
da Semana Nacional de Trânsito e que estavam 
usados e em mau estado.

A destruição dos capacetes faz parte da última 
etapa da programação da Semana Nacional de 
Trânsito, que teve como principal foco os mo-
tociclistas, pois de acordo com a Secretaria Mu-

nicipal de Mobilidade Urbana foi possível apurar 
nas mídias locais a ocorrência de 40 acidentes 
gravíssimos envolvendo motociclistas. Dentre 
os quais 15 resultaram em óbitos, somente no 
período de janeiro a junho deste ano.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/capacetes-usados-e-em-mau-estado-sao-destruidos-em-acao-da-prefeitura
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AGENTES DA DEFESA CIVIL DE 
BRAGANÇA PAULISTA PASSAM POR 

CAPACITAÇÃO EM ITATIBA

No dia 04/11, foi realizada na cidade 
de Itatiba, a qualificação ‘’Segurança 
de Barragens e Elaboração do Plano de 
Contingência'', promovida pela Defesa 
Civil do Estado. A cidade de Bragança 
Paulista marcou presença por meio 
dos seus Agentes da Coordenadoria de 
Defesa Civil.
A reunião faz parte do planejamento 
de políticas e planos de ações para a 
elaboração do Plano de Contingência. 
Na ocasião, foram abordados temas 
sobre o SINPDEC (Sistema Nacional de 
Proteção e Defesa Civil), PNPDEC (Polí-
tica Nacional de Proteção e Defesa Ci-
vil), PAE (Plano de Ação de Emergência) 
de barragens e sobre o PNSB (Política 
Nacional de Segurança de Barragens).
Ainda houve a explicação sobre a 
importância da Defesa Civil atuar de 
forma sistêmica, envolvendo os órgãos 
públicos e também a população, que 
tem participação ativa na prevenção 
de desastres.
No caso de Bragança Paulista, a barra-
gem mais próxima é a da Represa Ja-
guari. A represa é formada pela barra-
gem de mesmo nome localizada no Rio 
Jaguari, nos municípios de Bragança 
Paulista, Joanópolis, Piracaia e Vargem.
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PREFEITURA OFERECE AULAS DE 
APERFEIÇOAMENTO NAS PISTAS DE PUMP 

TRACK DO MUNICÍPIO

A Administração Municipal tem investido fortemente 
no esporte em Bragança Paulista. A novidade 
agora é que os adeptos e praticantes de esportes 
de rodinhas estão recebendo aulas gratuitas de 
aperfeiçoamento nas pistas de Pump Track do Lago 
do Taboão e Jardim Águas Claras, bem como na pista 
de skate do Lavapés.

O objetivo da Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esportes 
e Lazer (SEMJEL) é aprimorar ainda mais a divulgação 

A IDEIA É QUE AS PISTAS SEJAM UM GRANDE CENTRO DE TREINAMENTO 
PARA OS ATLETAS BRAGANTINOS

das modalidades, ampliar o número de praticantes e 
trabalhar na inclusão de pessoas com deficiência.

A ideia é que as pistas de Pump Track sejam um 
grande centro de treinamento para os atletas 
bragantinos, buscando a preparação dos mesmos 
para as futuras competições.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-oferece-aulas-de-aperfeicoamento-nas-pistas-de-pump-track-do-municipio
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade, recebeu nesta quinta-feira 
(17/11), 500 cestas básicas doadas pelo Fundo Social 
de Solidariedade do Estado de São Paulo. Ao todo, o 
Fundo Social do Estado já realizou a doação de 6.894 
cestas básicas ao município, contribuindo com a 
Campanha “Cestou”.

Após o recebimento, foi realizado o armazenamento 
dos produtos alimentícios, que serão distribuídos 
através de uma logística social para as famílias em 

FUNDO SOCIAL DO ESTADO DOA 500 
CESTAS BÁSICAS PARA BRAGANÇA 

PAULISTA

situação de vulnerabilidade de Bragança Paulista.

De acordo com a Presidente do Fundo Social, as doa-
ções acrescentarão no estoque de cestas que foram 
doadas pelos empresários, comerciantes e comuni-
dade bragantina, e que serão distribuídas às famílias 
cadastradas nos projetos sociais.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/fundo-social-do-estado-doa-500-cestas-basicas-para-braganca-paulista 
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PROJETO VARAL COMUNITÁRIO VOLANTE 
ACONTECE NO 

BAIRRO MÃE DOS HOMENS

O Projeto Varal Comunitário Volante “Doar faz bem ao 
coração” foi iniciado na última quarta-feira (16/11), 
no bairro Mãe dos Homens, tendo como objetivo dis-
tribuir roupas e calçados para adultos e crianças em 
situação de vulnerabilidade social. 

Ao total, foram entregues 570 peças, sendo 397 pe-
ças de roupas, 104 acessórios e 69 pares de sapatos. 
As roupas distribuídas fazem parte das doações ar-
recadadas através da Campanha do Agasalho 2022.

“Além da entrega de peças masculinas e femininas 
de roupas e calçados, procuramos orientar as pes-
soas sobre os cursos gratuitos e as ações sociais 

que são oferecidos pelo município. Agradecemos a 
atenção dos representantes do bairro e ficamos fe-
lizes com as presenças das famílias que confiam em 
nossas ações sociais. Vamos lembrar que a campa-
nha de arrecadação é contínua, e com esses apoios, 
conseguiremos suprir as necessidades das pessoas 
em todas estações do ano”, destacou a Presidente do 
Fundo Social de Solidariedade.

SAIBA MAIS: 

NOS PRÓXIMOS DIAS, MAIS BAIRROS SERÃO ATENDIDOS.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/projeto-varal-comunitario-volante-acontece-no-bairro-mae-dos-homens
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SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL 
SEGUEM SENDO INTENSIFICADOS 

NO MUNICÍPIO

A equipe de Abordagem Social da Secretaria 
Municipal de Ação e Desenvolvimento Social 
(SEMADS), em conjunto com as Secretarias 
Municipais de Serviços e de Segurança e 
Defesa Civil, deu continuidade aos serviços 
assistenciais para moradores em situação de 
rua e vulnerabilidade social.

Os trabalhos foram realizados na última quarta-
feira (16/11), com as ações intensificadas nos 
seguintes locais: Av. dos Imigrantes, Concha 
Acústica, Praça da Bíblia, Pista de Skate 

(Lavapés) e antigo prédio da Unimed no Lago do 
Taboão. A ação foi realizada devido a demanda de 
usuários de rua na região.

A população também pode auxiliar nesta ação. 
Caso se depare com pessoas em situação de 
rua ou de vulnerabilidade social, pode entrar em 
contato com a SEMADS através dos telefones 
(11) 4032-6400 (Centro Pop), (11) 99578-4869 
(Abordagem Social) e (11) 4035-2785 (Albergue 
Municipal)



INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA14

Nesta quinta-feira (17/11), a Prefeitura de 
Bragança Paulista recebeu o total de R$ 20 
milhões, oriundos do Governo Estadual. Os re-
cursos serão destinados para a Saúde Pública 
do município.

A Secretária de Saúde informou que o recurso 
financeiro será destinado para a realização 
de várias cirurgias eletivas dos usuários do 

PREFEITURA RECEBE MAIS R$ 20 
MILHÕES PARA A SAÚDE PÚBLICA DE 

BRAGANÇA PAULISTA

Sistema Único de Saúde. “Estamos realizando 
muitas cirurgias eletivas, mesmo aquelas que 
são de alta complexidade. O objetivo é zerar a 
fila de cirurgias”, conclui.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-recebe-mais-r-20-milhoes-para-a-saude-publica-de-braganca-paulista-
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A locomotiva “Dr. Luiz Leme”, parte importante da 
história e progresso de Bragança Paulista, está sendo 
revitalizada para dar início ao novo capítulo do legado 
da extinta Estrada de Ferro Bragantina, que durante 
anos foi o principal meio de escoamento de diversos 
produtos, com destaque para o café bragantino.
Com a transferência da locomotiva para a cabeceira 
do Lago do Taboão, realizada no dia 16 de outubro, o 

símbolo do progresso do município está recebendo 
o destaque que merece, em um lugar atraente e 
acessível, e as reformas necessárias para garantir 
sua integridade, como limpeza e pintura, mantendo 
originalidade.
Em breve, o veículo que serviu a região bragantina 
estará disponível para visitação de toda população 
bragantina e turistas. 

PREFEITURA DÁ ANDAMENTO AOS 
TRABALHOS DE PRESERVAÇÃO DA 

LOCOMOTIVA “DR. LUIZ LEME”
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A Copa do Mundo 2022 começa neste domingo 
(20/11) e a Prefeitura de Bragança Paulista 
está preparando uma super festa para que os 
amantes de futebol acompanhem os jogos e 
vibrem conosco para que o Brasil conquiste o 
hexacampeonato.

Na primeira fase, cada jogo será transmitido em 
um local diferente, com um “esquenta” pré-jogo 
com apresentações musicais, proporcionando 
ao público que chegar mais cedo momentos de 
descontração.

Nos locais, também haverá barracas de alimentos 
e bebidas e banheiros químicos, garantindo mais 
comodidade aos participantes. Os ambulantes 
interessados em trabalhar nos eventos deverão 
entrar em contato com o Fundo Social de 
Solidariedade pelo telefone (11) 4035-0010 e se 
cadastrar.

SAIBA MAIS: 

TRANSMISSÃO AO VIVO DOS JOGOS 
DA COPA DO MUNDO 2022 PROMETEM 

AGITAR A CIDADE 

TRANSMISSÃO ACONTECERÁ EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE  

https://braganca.sp.gov.br/noticias/transmissao-ao-vivo-dos-jogos-da-copa-do-mundo-2022-prometem-agitar-a-cidade
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