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Na segunda-feira (18/04), durante o evento “Go-
verno na Área”, realizado na cidade de Campinas, o 
Governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, 
realizou a entrega de veículos e maquinários aos mu-
nicípios que os solicitaram através do Programa Nova 
Frota – SP Não Para.

Na ocasião, estiveram presentes representando 
o município o Vice-Prefeito Prof. Amauri Sodré, o 
Assessor Coordenador de Convênios José Augusto 
Francisco Urbini e as Vereadoras Gislene Bueno e 
Camila Marino. O Deputado Estadual Edmir Chedid 
também participou do evento.

Foram recebidos dois maquinários, sendo uma Mo-
toniveladora e uma Pá Carregadeira. Os veículos 
auxiliarão nos serviços prestados à população bra-
gantina.

SAIBA MAIS: 

BRAGANÇA PAULISTA RECEBE VEÍCULOS E 
MAQUINÁRIOS SOLICITADOS AO GOVERNO DO ESTADO

OS VEÍCULOS AUXILIARÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO BRAGANTINA, 
PRINCIPALMENTE NA INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICÍPIO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-recebe-veiculos-e-maquinarios-solicitados-ao-governo-do-estado 
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SECRETARIA DE SAÚDE DIVULGA BALANÇO DE 
ATENDIMENTOS DA CARRETA DA MAMOGRAFIA

De 05 a 16 de abril, Bragança Paulista recebeu a 
Carreta da Mamografia, com o objetivo da detecção 
precoce do câncer de mama. Assim, nesse período, o 
serviço atendeu 500 mulheres, de 35 a 70 anos, com 
a realização de mamografias.

O câncer de mama é o tipo mais comum e a causa 
mais frequente de morte entre a população feminina 
e podem estar relacionadas a diferentes fatores, 
mas o maior grau de incidência é sobre as mulheres 
de mais idade. Por outro lado, as chances de cura são 
grandes quando a doença é detectada no seu início. 
Por isso, a importância dos exames preventivos.

Para o mês de maio, Bragança Paulista ofertará 
595 exames de mamografia, no Ambulatório 
de Especialidade, AME de Atibaia e no Hospital 
Universitário São Francisco. É importante ressaltar, 
que os exames são solicitados através da Unidades 
Básicas de Saúde.

Além disso, mulheres de 50 a 69 anos podem marcar 
os exames sem necessidade do pedido médico, 
gratuitamente pela central telefônica do programa 
‘Mulheres de Peito’, através do número 0800-779-
0000, das 8h às 17h.



INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA4

ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM O 
MUNICÍPIO DETRAN DESTINARÁ R$ 

2 MILHÕES PARA MELHORIAS NO 
TRÂNSITO

VALOR PODERÁ SER APLICADO EM SERVIÇOS COMO A 
SINALIZAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO, IMPLANTAÇÃO DE 
LOMBADAS, INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS SEMAFÓRI-
COS, DENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
VIÁRIA.

O trânsito em Bragança Paulista tem passado por di-
versas mudanças nos últimos anos. Foram inúmeros 
trabalhos voltados à adequação do fluxo viário atual, 
bem como para garantir a segurança de condutores 
e pedestres do município. A Administração Municipal 
segue engajada e trabalhando para manter o trân-
sito seguro na cidade. Para tanto, a Prefeitura de 
Bragança Paulista está firmando um novo convênio 
de R$ 2 milhões, junto ao Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran), através do Programa 
Respeito à Vida.

Com o convênio, o valor poderá ser aplicado em servi-
ços viários como a sinalização horizontal e vertical de 
diversas vias do município, bem como nas ciclovias; 

a implantação de lombadas sinalizadas, a iluminação 
em faixas de pedestres, a criação de rampas de aces-
sibilidade, a instalação de conjuntos semafóricos, a 
aquisição de máquina de fresagem, dentre outros 
serviços e equipamentos.

O Programa Respeito à Vida, é uma iniciativa do Go-
verno do Estado de São Paulo, criada com o intuito de 
atuar na viabilização de ações com foco na redução 
de acidentes e fatalidades de trânsito, promovendo 
assim uma mobilidade urbana segura para todos. 
Para prevenir acidentes e fatalidades em vias urba-
nas, o programa viabiliza convênios para as cidades 
paulistas, para que sejam feitas intervenções viárias 
e melhorias no trânsito, além de ações de educação 
e fiscalização.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/atraves-de-convenio-como-municipio-detran-destinara-r-2-milhoes-para-melhorias-no-transit
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PREFEITURA INICIA IMPLANTAÇÃO DE 
GRADIS DE PROTEÇÃO EM TRECHO DA 

CICLOVIA

O objetivo é aumentar a proteção do 
ciclista em trechos onde ele esteja 
mais vulnerável a acidentes
Continuando com os trabalhos de finalização de mais 
um trecho de ciclovia no município, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana, buscando oferecer mais 
segurança ao ciclista, está implantando gradis de 
proteção nos trechos em que a via apresenta tráfego 
mais intenso de veículos.

O objetivo da implantação dos gradis é aumentar 
a proteção do ciclista em trechos onde ele esteja 
mais vulnerável a acidentes, já que existe uma 
proximidade entre a via e a pista de rolamento. 
“Com os gradis, caso o ciclista eventualmente se 
desequilibre, ele contará com um objeto que faça 

com que ele não caia na via, evitando riscos de 
acidentes”, explicou o Secretário de Mobilidade 
Urbana, Rogério Crantschaninov.

A implantação dos gradis é realizada pelo 
Supermercado Mendonça, através de contrapartida 
pelo novo empreendimento que está sendo 
construído na região.

Ao todo, os trabalhos na ciclovia estão em fase final. 
No trecho entre a Câmara Municipal e a Rua Felipe 
Siqueira, além da implantação dos gradis, estão 
sendo realizados os serviços de paisagismo e a 
sinalização horizontal e vertical.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-inicia-implantacao-de-gradis-de-protecao-em-trecho-da-ciclovia 
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A equipe de natação da Secretaria Municipal 
da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), da 
Prefeitura de Bragança Paulista, participou 
no último dia 10/4 do Circuito Regional de 
Natação ARN, realizado na Piscina Pública do 
Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini, 
na cidade de Valinhos-SP.

O técnico Moisés Augusto da Rocha levou 25 
atletas com idades entre 8 e 18 anos, das ca-
tegorias Pré-mirim até Sênior. A equipe con-
quistou 30 medalhas, sendo: 17 medalhas de 
ouro, 6 medalhas de prata e 7 medalhas de 
bronze.

A SEMJEL oferece a possibilidade das pesso-

EQUIPE DE NATAÇÃO DA PREFEITURA 
DE BRAGANÇA PAULISTA CONQUISTA 30 

MEDALHAS EM CIRCUITO REGIONAL

PARTICIPARAM 25 ATLETAS BRAGANTINOS, 
DE 8 A 18 ANOS

as que já nadam fazerem parte da equipe de 
treinamento e competição do município. Para 
isso é necessário comparecer em algum dos 
horários de treinos e conversar com o pro-
fessor Moisés, para uma avaliação e saber 
o nível que o atleta se encontra para poder 
ingressar na equipe. Os treinos são abertos 
para ambos os sexos, a partir dos 6 anos de 
idade. Vale ressaltar que, para ingressar nas 
aulas do Professor Moisés, o aluno já precisa 
saber nadar.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/equipe-de-natacao-da-prefeitura-de-braganca-paulista-conquista-30-medalhas-em-circuito-regional 
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TIME FEMININO DE VÔLEI 
ADAPTADO DE BRAGANÇA 

PAULISTA PARTICIPA DE AMISTOSO 
PREPARATÓRIO PARA OS JOGOS DA 
MELHOR IDADE DO ESTADO DE SÃO 

PAULO (JOMI)

Na última terça-feira (12/04), o time femini-
no de vôlei adaptado da Secretaria Municipal 
da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL) 
esteve na cidade de Atibaia realizando um 
jogo amistoso com a equipe local. O amisto-
so faz parte da preparação para os Jogos da 
Melhor Idade do Estado de São Paulo (JOMI) 
que acontecem dos dias 20 a 24 de abril na 
cidade de Casa Branca-SP. 

Participaram do amistoso os times da Cate-
goria A (60 a 69 anos) e Categoria B (maiores 
de 70 anos). 

Apesar das derrotas nos dois jogos, a equipe 
avaliou como positiva a participação, pois ga-
nharam experiência e podem corrigir os erros 
para melhorar o desempenho até o JOMI. 

No final do amistoso, as equipes resolveram 
fazer um time misto entre as categorias A e B, 
neste jogo Bragança venceu as duas partidas. 

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/time-feminino-de-volei-adaptado-de-braganca-paulista-participa-de-amistoso-preparatorio-para-os-jogos-da-melhor-idade-do-estado-de-sao-paulo-jomi 
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A Coordenadoria de Políticas Públicas para as 
Mulheres vem propondo diversas ações e parce-
rias entre as Secretarias Municipais da Prefeitu-
ra de Bragança Paulista para atender as deman-
das apresentadas para o combate à violência 
contra a mulher. As sugestões estão sendo aco-
lhidas pelas secretarias, melhorando a qualidade 
dos serviços oferecidos pelo município.

Os atendimentos psicológicos para vítimas de 
violência, por exemplo, hoje acontecem por meio 
da parceria firmada entre a Secretaria Municipal 
de Saúde, Santa Casa de Misericórdia de Bra-
gança Paulista e a Secretaria Municipal de Ação 
e Desenvolvimento Social (SEMADS), por inter-
médio do Centro de Referência Especializado de 

COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA AS MULHERES APRESENTA O FLUXO 

MUNICIPAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER

Assistência Social (CREAS).

No dia 8 de março, durante o evento em alusão 
ao Dia Internacional da Mulher realizado no Cen-
tro Cultural Geraldo Pereira, foi apresentado o 
Fluxo Municipal de Combate à Violência Contra 
a Mulher para integrantes da rede, população e 
associações. No dia 5 de abril, o Fluxo foi apre-
sentado aos membros do Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos das Mulheres, que atua em 
conjunto com a Coordenadoria desenvolvendo 
ações para o combate a este tipo de violência.

SAIBA MAIS: 

FLUXO VISA GARANTIR A SEGURANÇA, SAÚDE 
E DIGNIDADE DAS MULHERES

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/coordenadoria-de-politicas-publicas-para-as-mulheres-apresenta-o-fluxo-municipal-de-combate-a-violencia-contra-a-mulher 
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PILOTOS DA EQUIPE ROM DA 
GCM DE BRAGANÇA PAULISTA 

PARTICIPAM DO BRASIL RIDERS 
MOTOCYCLE RODEO 2022

No último sábado (16/04), integrantes 
da equipe de Rondas Ostensivas com 
Motocicleta (ROM), da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Bragança Paulista, participaram do 
Brasil Riders Motocycle 2022, na cidade de 
Arujá/SP. Trata-se de um evento destinado 
ao aperfeiçoamento, treinamento e 
competição entre pilotos de motocicletas.

O evento contou com a participação de 
pilotos civis e agentes das Forças de 
Segurança de diversas cidades, em vários 
modelos de motocicletas. O evento foi 
dividido em 4 categorias (divisões), em 
um ambiente seguro para realização de 
exercícios baseados em manobras, que 
ajudaram no desenvolvimento da pilotagem 
de cada participante, demonstrando toda 

perícia e destreza dos pilotos.

Os percursos foram projetados por 
instrutores e pilotos experientes do Brasil 
e dos Estados Unidos. Os participantes 
pilotaram pelo circuito entre cones, com o 
intuito de realizar o percurso no menor tempo 
possível, sem derrubar nenhum obstáculo. O 
percurso foi concebido estrategicamente, 
para ser desafiador e ao mesmo tempo estar 
ao alcance de todo e qualquer motociclista. 
Cada piloto foi avaliado pela precisão 
demonstrada.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/pilotos-da-equipe-rom-da-gcm-de-braganca-paulista-participam-do-brasil-riders-motocycle-rodeo-2022 
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 
E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS (SCFV) REALIZA 
OFICINAS DE ARTETERAPIA E 

NATAÇÃO

O Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV), iniciou neste mês, 
as oficinas de Arteterapia e Natação 
para atender crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social no 
município.

A oficina de Arteterapia está sendo 
realizada na sede do SCFV, localizada 
na Rua Zeferino Vasconcelos, nº 573, no 
Lavapés. Ao todo, estão sendo atendidas 
25 crianças e 27 adolescentes.

Já a oficina de Natação está sendo 
realizada nas piscinas municipais Marcelo 
Filócomo, localizada no Complexo Esportivo 

Rivelino de Oliveira e Maria Astrid Dubard, 
localizada na Rua Zeferino Alves do Amaral 
s/nº. Ao todo, estão sendo atendidas 52 
crianças e adolescentes.

O SCFV atende crianças e jovens de 8 a 15 
anos oferecendo alimentação, atividades 
de arteterapia, capoeira, voleibol, 
basquetebol, dinâmicas recreativas e 
muita diversão. As inclusões são realizadas 
através do CRAS em que as famílias estão 
inseridas. O SCFV está localizado na Rua 
Zeferino Vasconcellos, 573, no Lavapés. 
Para qualquer dúvida, basta ligar para o 
seguinte telefone: (11) 4035-0065.
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FUNDO SOCIAL 
SOLICITA 

INVESTIMENTOS 
DE PROGRAMAS 
DO GOVERNO DE 
SÃO PAULO PARA 

BRAGANÇA PAULISTA

Dentre as solicitações está o Programa Casa 
da Mulher, voltado ao desenvolvimento de 
políticas públicas para as mulheres paulistas
Na última segunda-feira (18/04), a presidente 
do Fundo Social de Solidariedade, Francine 
Pereira, participou de uma reunião com 
a Primeira-Dama do Estado de São Paulo, 
Luciana Garcia, e solicitou investimentos do 
Governo para Bragança Paulista. A reunião 
ocorreu durante a 5ª edição do programa 
Governo Na Área, ação que visa intensificar 
relações institucionais entre autoridades do 
Governo do Estado, prefeituras e câmaras 
municipais, além de ampliar a transparência 
das ações governamentais à população.
Na reunião entre as primeiras-damas e 
presidentes do Fundo Social de 64 cidades 
do interior de São Paulo com a primeira-dama 
do Estado, Luciana Garcia, e o Presidente 
Executivo do Fundo Social de São Paulo, 
Fernando Chucre, foram apresentados vídeos 
dos projetos e ações sociais que estão sendo 
realizadas na capital e em várias cidades 
paulistas.

SAIBA MAIS: 

A Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio do Fundo Social do Município, 
finalizou a campanha “Doe Chocolate” 
com a entrega de caixas de bombons, 
tabletes de chocolates e bolachas 
doados pela empresa Arcor, e 
distribuídos às famílias em situação de 
vulnerabilidade cadastrada no Fundo 
Social de Solidariedade do Município 
(FSSM). Foram distribuídos mais de 7 
mil kits de chocolate.

O Vice-Prefeito Amauri Sodré 
acompanhou a chegada das doações 
e a logística da distribuição na última 
sexta-feira (15/04). “Agradeço mais 
uma vez a empresa Arcor do Brasil/
Unidade Bragança pelas doações 
desses produtos achocolatados 
que foram entregues às famílias 
cadastradas no Fundo Social. Parcerias 
como essa nos auxiliam a levar alegria 
às crianças e seus familiares nesta 
época de Páscoa, sendo iniciativas 
gratificantes de todos os envolvidos 
nessa ação social”, comentou o Vice-
Prefeito.

SAIBA MAIS:  

MAIS DE 7 MIL KITS 
DE CHOCOLATE SÃO 

ENTREGUES ÀS FAMÍLIAS 
EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE 
CADASTRADAS NO FUNDO 

SOCIAL

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-7-mil-kits-de-chocolate-sao-entregues-as-familias-em-situacao-de-vulnerabilidade-cadastradas-no-fundo-social
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/fundo-social-solicita-investimentos-de-programas-do-governo-de-sao-paulo-para-braganca-paulista 
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PREFEITURA ADQUIRE EQUIPAMENTOS 
PARA MONITORAMENTO DE RISCOS 

AMBIENTAIS PRESENTES NAS ATIVIDADES 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Recentemente, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria Municipal de Administração, 
realizou a compra de 5 equipamentos de medição, 
que serão utilizados pelos Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT).

Foram adquiridos os seguintes equipamentos: 
Decibelímetro, Termoanemômetro de Fio Quente, 
Luxímetro, Medidor de Vibração, Medidor de Quatro 
Gases (para uso em espaço confinado).

Os equipamentos foram adquiridos com o intuito de 

realizar o monitoramento ambiental das atividades 
dos servidores públicos municipais, visando 
promover melhorias que se façam necessárias, 
principalmente nas condições de trabalho de cada 
servidor e na oferta de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI’s), adequados para as atividades 
desenvolvidas. Os equipamentos já estão sendo 
utilizados pela equipe técnica do SESMT.

SAIBA MAIS: 

A aquisição dos equipamentos será fundamental para verificar e 
melhorar as condições de trabalho dos servidores do município

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-adquire-equipamentos-para-monitoramento-de-riscos-ambientais-presentes-nas-atividades-dos-servidores-municipais 
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Uma barreira química também é feita na parte 
externa do local, evitando transtornos aos mora-
dores da região
Na terça-feira (19/04),  a Prefeitura de Bragança 
Paulista realizou a dedetização em toda a área do 
Cemitério da Saudade, no intuito de evitar a pre-
sença de insetos e pragas no local e redondezas.
A empresa DDDRIN, contratada para esse traba-
lho, procedeu a aplicação de pulverização líquida 
e termonebulização nas áreas internas e externas 
da necrópole. A equipe desenvolveu atividades 

SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO 
SEGUEM SENDO INTENSIFICADOS NO 

CEMITÉRIO DA SAUDADE

de controle do Aedes Aegypti e mosquitinhos 
com aplicação de produtos específicos para essa 
finalidade.
O produto que é utilizado na pulverização não ofe-
rece risco direto à saúde humana e nem ao meio 
ambiente, mas elimina todo foco de pragas.
Além do serviço realizado no interior do cemitério, 
também é feita uma barreira química na parte 
externa, evitando transtornos aos moradores da 
região.
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Obra vai beneficiar cerca de 2.000 moradores
Bragança Paulista recebeu uma excelente notícia 
na última segunda-feira (18/04), durante o even-
to “Governo na Área”, realizado em Campinas pelo 
Governo do Estado. O Governador Rodrigo Garcia 
anunciou R$ 5,6 milhões para o sistema de abas-
tecimento de água no bairro Arara dos Pereiras.
Na ocasião, estiveram presentes representando 
o município o Vice-Prefeito Prof. Amauri Sodré, 
o Secretário Especial de Gabinete, Jota Malon, o 
Assessor Coordenador de Convênios José Augusto 
Francisco Urbini e as Vereadoras Gislene Bueno e 
Camila Marino. O Deputado Estadual Edmir Chedid, 

ARARA DOS PEREIRAS RECEBE 
INVESTIMENTO DE R$ 5,6 MILHÕES 

PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA

que intermediou o pedido junto ao Estado, tam-
bém participou do evento.
O bairro Arara dos Pereiras está recebendo obras 
de implantação de rede de água que vai beneficiar 
cerca de 2.000 moradores, com investimento de 
R$ 5.680.000,00. As obras contemplam a exten-
são de 17,8 km de tubulações de água (redes de 
distribuição e adutora), uma estação elevatória de 
água tratada, um reservatório e dois VRPs.
Saiba mais: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/arara-dos-pereiras-recebe-investimento-de-r-56-milhoes-para-implantacao-de-rede-de-agua 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Ser-
viços, concluiu a impermeabilização 
da laje do Velório Municipal, e o espa-
ço já se encontra em funcionamento. 
No local, foi retirado todo o excesso de 
peso do concreto existente como a remo-
ção total do piche. Também foi realizado a 
regularização da laje com caimento de 8% 
nivelando e direcionando a água para os 

COM IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE 
CONCLUÍDA, VELÓRIO MUNICIPAL 

VOLTA A FUNCIONAR 

condutores, bem como foi feita a impermea-
bilização com manta asfáltica com maçarico. 
Também foram realizados os trabalhos de 
restauração das trincas surgidas nas pare-
des, pintura geral e substitu ição dos bancos 
de carpetes por revestimento cerâmico. 
SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/com-impermeabilizacao-da-laje-concluida-velorio-municipal-volta-a-funcionar
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