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Em continuidade às diversas obras pela 
cidade, a Prefeitura entregou nesta 
última quinta-feira (20/05), mais uma 
unidade de saúde reformada a população. 
Desta vez, foi à Unidade Estratégia Saúde 
da Família Vila Motta “Enfermeiro Angelo 
Fernando Baratella”.
Esta é a 28ª equipamento de Saúde 
que passou por reforma e revitalização 
desde janeiro de 2017, com investimento 

UNIDADE DE SAÚDE ESF VILA MOTTA 
É ENTREGUE REFORMADA  

total de  R$ 107.583,38,  oriundos de 
recursos municipais. No local, foram 
realizados serviços como a pintura 
interna e externa, substituição de 
vidros, portas, manutenção elétrica e 
hidráulica, adequação de ambientes, 
acessibilidade com colocação de piso 
tátil e informações em braile, cobertura 
externa para atividades coletivas.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Educação, 
entregou na tarde da última sexta-feira 
(14/05), a 59ª unidade escolar totalmente 
revitalizada. Além da reforma total da 
Escola Municipal Abner Antônio Sperendio, 
na Planejada II, o prédio recebeu obras de 
acessibilidade e a cobertura da quadra 
poliesportiva.

A E.M. Abner Antônio Sperendio, inaugurada 
em 2002 não passava por obras de reforma 
há anos. E para realizar todo o serviço 
necessário, a Prefeitura licitou o serviço. A 
empresa Projinste Construções Ltda-EPP 
venceu a licitação e realizou toda a reforma 
com troca das portas, revestimentos dos 
pilares dos pátios, troca das portas da 
biblioteca, colocação de condutores pluviais 
no parque, plantio de grama esmeralda no 
talude, colocação de revestimento cerâmico 
nas paredes internas da cozinha, refeitório, 
depósito e lavanderia, iluminação externa 
com lâmpadas LED e pintura interna e 
externa.

As obras de acessibilidade contam com 
implantação de corrimãos, rampas, guias 
de marcação para deficientes visuais, entre 
outros instrumentos. Os serviços foram 
executados pela empresa Tera Incorporadora 
e Construtora Ltda. Já a cobertura da quadra 
poliesportiva foi executada pela empresa 
Hebrom Construtora 7 Ltda-EPP.

PREFEITURA ENTREGA OBRAS DE REFORMA, 
ACESSIBILIDADE E COBERTURA DA QUADRA DA 

ESCOLA ABNER ANTÔNIO SPERENDIO
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A Avenida Juscelino Kubitschek é uma das principais 
vias do município, que possui grande movimento e 
circulação de veículos de pequeno e grande porte, 
bem como de pedestres e ciclistas. No ano passado, 
foi identificado em um trecho da via uma erosão no 
solo, demandando intervenções urgentes para ga-
rantir a segurança de todos que a utilizam.

Com isso, obras emergenciais para reconstrução 
do local foram realizadas  nas proximidades do cru-
zamento com a Avenida Coronel Daniel Peluso, no 
trecho que margeia o Ribeirão Lavapés, com a im-
plantação de gabiões e todo o reforço necessário. A 
empresa responsável pelos serviços foi a Engecon 

AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK RECEBE 

MELHORIAS

A área esportiva do município vem ganhando 
destaque nos últimos anos. E para melhorar ainda 
mais a infraestrutura dos equipamentos desta 
área, a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Esportes, assinou na 
última sexta-feira (14/5), a Ordem de Serviço 
para a reforma do Ginásio de Esportes Rubens 
Batazza, na Planejada II.

A solenidade de assinatura ocorreu na Escola Mu-
nicipal Abner Antonio Sperendio, na Planejada II.

O local passará por trabalhos como a pintura geral, 
manutenção do telhado, esquadrias, instalações 
elétricas e hidráulicas, pisos e revestimentos, 

PREFEITURA ASSINA ORDEM DE SERVIÇO 
PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES 

RUBENS BATAZZA 

Engenharia e Construtora Bernardi Ltda.

Além do trecho afetado, toda a via do local, que tem a 
extensão de 1.670,70m, recebeu os serviços de reca-
peamento asfáltico.

SAIBA MAIS: 

bem como a recuperação do piso da quadra, con-
cretagem do entorno, fechamento em gradil, além 
de toda acessibilidade necessária, prevenção e 
combate a incêndios, dentre outros.

http://www.braganca.sp.gov.br/noticias/avenida-juscelino-kubitschek-recebe-melhorias 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, dando 
continuidade às obras de infraestrutura, 
concluiu a implantação de iluminação no 
Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, 
que recebeu 16 novos refletores.

O estádio tem recebido diversas obras de 
melhorias e recentemente a iluminação foi 
ampliada. Já estavam instalados seis postes 
com quatro lâmpadas em cada, assim como 

CONCLUÍDA OBRA DE ILUMINAÇÃO DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL

14 postes com uma lâmpada cada na pista 
de atletismo e, na obra atual, o local recebeu 
16 novos refletores em quatro postes já 
existentes.

Toda a parte elétrica do estádio foi revisada, 
junto com a colocação dos novos refletores. 
A Construtora G. C. de Oliveira Rosado foi a 
responsável pela obra.

PREFEITURA SEGUE EM QUARENTENA SEGUINDO 
AS MEDIDAS DO PLANO SÃO PAULO

A Prefeitura de Bragança Paulista, divulgou nesta sex-
ta-feira (21/05) o Decreto Municipal 3.600/2021, que 
determina o prolongamento das medidas de quarentena 
no município, bem como as ações pertinentes a “Fase de 
Transição”, do Plano São Paulo de Retomada Econômica 
e Enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), até o dia 31 
de maio.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-promulga-o-prolongamento-da-quarentena-e-medidas-do-plano-sao-paulo
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PREFEITURA ORIENTA POPULAÇÃO 
SOBRE LOTEAMENTOS E 

DESMEMBRAMENTOS IRREGULARES
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Planejamento, através 
da Divisão de Regularização de Parcelamento 
do Solo (RESOLO), continuamente vem 
desenvolvendo ações e trabalhando em prol 
da regularização fundiária no município.
Essas áreas são ocupações que foram 
se formando informalmente, seja pelo 
parcelamento de terrenos particulares 
sem os devidos registros ou pela invasão 
de áreas públicas. Os “loteamentos” e 
“condomínios” formados dessa maneira são 

definidos como clandestinos ou irregulares e 
dão origem a núcleos urbanos informais. Na 
RESOLO constam cerca de 188 loteamentos 
cadastrados, no entanto, constantemente 
novos parcelamentos irregulares do solo e 
loteamentos clandestinos surgem na cidade, 
formando assim novos núcleos.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-orienta-populacao-sobre-loteamentos-e-desmembramentos-irregulares 
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O “Maio Cultural 2021” continua a todo o vapor 
com uma programação repleta de atividades 
em diversas linguagens e formatos para toda 
a família. A terceira semana de atividades inicia 
nesta sexta-feira (21/05) e encerra no domingo 
(23/05). A programação completa do evento, 
bem como a transmissão das apresentações, 
está disponível nos canais oficiais de comunica-

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL DO MAIO CULTURAL 
AQUECE O FINAL DE SEMANA DA POPULAÇÃO

ção da Prefeitura de Bragança Paulista e da Se-
cretaria de Cultura e Turismo no Facebook, Ins-
tagram e no site institucional.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/programacao-virtual-do-maio-cultural-aquece-o-final-de-semana-da-populacao 
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A vacinação contra Covid-19 segue em vários locais no 

município, tendo como público-alvo a imunização de 

pessoas com comorbidades, com idade de 50 a 59 anos, e 

segunda dose de vacinados com a Coronavac/Butantan e 

Astrazeneca/FioCruz.

A população de Bragança Paulista tem avaliado de forma 

positiva a vacinação contra a Covid-19. Antônio Aparecido 

Martins, 53 anos, tomou a primeira dose da vacina nesta 

semana e falou da atenção dos agentes de saúde. “Fui 

muito bem atendido, na hora agendada, e o que chamou 

minha atenção foi a preocupação deles em relação à 

data da vacina que tinha tomado contra a gripe. Após 

verificado o tempo, fizeram a vacinação e ainda deram 

as orientações necessárias. Vejo que todos estão sendo 

muito bem atendidos. Parabéns à Prefeitura e à toda 

equipe da saúde”, afirmou.

POPULAÇÃO AVALIA POSITIVAMENTE 
A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM 

BRAGANÇA PAULISTA

A Serttel, empresa que opera a Zona Azul Digital 
no município, inicia na próxima segunda-feira 
(24/05), a fiscalização por videomonitoramento, 
para garantir que mais pessoas possam utilizar 
as vagas de estacionamento rotativo nas vias 
públicas da cidade.
O trabalho será realizado por um veículo 
equipado com quatro câmeras que fazem o 
reconhecimento dos caracteres das placas dos 
veículos, e outras duas que registram o local 
de estacionamento. O veículo circulará pelas 
vias regulamentadas com a Zona Azul Digital. 
O objetivo é democratizar o uso dos espaços, 
permitindo que um maior número de motoristas 
use uma mesma vaga durante o dia.

SAIBA MAIS: 

ESTACIONAMENTO ROTATIVO TERÁ 
FISCALIZAÇÃO REFORÇADA POR 

VIDEOMONITORAMENTO

SAIBA MAIS:

https://braganca.sp.gov.br/noticias/estacionamento-rotativo-tera-fiscalizacao-reforcada-por-videomonitoramento 
https://cutt.ly/UlzNbF1
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No decorrer do mês de abril, a Prefeitura de Bragan-

ça Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Ação 

e Desenvolvimento Social (SEMADS), pelo Projeto 

Arco-Íris,  entregou 148 auxílios alimentos (cestas 

básicas) e 29 enxovais às gestantes assistidas pela 

iniciativa. Entre janeiro e abril, foram entregues 559 

auxílios alimentos (cestas básicas) e 85 enxovais. 

O Projeto Arco-Íris foi reativado em 2017 e é desti-

PREFEITURA CONTINUA 
ENTREGANDO 

CESTAS BÁSICAS PELA 
CAMPANHA “ CESTOU”

PROJETO ARCO-ÍRIS ENTREGA 559 CESTAS 
BÁSICAS E 85 ENXOVAIS ATÉ ABRIL

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
do Fundo Social de Solidariedade, realizou na 
sexta-feira (14/5), a entrega de 161 cestas 
básicas da Campanha “Cestou” para projetos 
sociais do município. Ainda nesta semana, 
foram entregues diretamente a famílias ca-
dastradas no Fundo Social, outras 29 cestas, 
totalizando 190 cestas básicas na semana.

 Também foram entregues centenas de bo-
lachas doadas pela empresa ARCOR, caixas 
com produtos doados pela Bauducco e far-
dos de macarrão doados pela Embralixo. 

SAIBA MAIS: 

nado às gestantes de famílias em situação de vul-

nerabilidade social, com objetivo o enfrentamento à 

pobreza. Há a oferta articulada dos Serviços Socioa-

ssistenciais de Proteção Básica e Especial e dos Be-

nefícios Eventuais na modalidade Auxílio-Natalidade 

e Auxílio de Vulnerabilidade Temporária, conforme 

determina o Decreto Municipal nº 2.582 de 2017.

http://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-entrega-190-cestas-basicas-pela-campanha-cestou#final-pagina
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A fim de atender as necessidades das famílias 
em vulnerabilidade social, a Prefeitura de 
Bragança Paulista criou a campanha “Cestou” 
no intuito de fortalecer a arrecadação de 
cestas básicas. Com isso, diversas empresas do 
município vêm se solidarizando e doando para a 
campanha.

As empresas Pandurata Alimentos Ltda. 
(Bauducco), Imbramil, TQA VITTA, Construtora 
Carrarro, Supermercados União, Mendonça, 
Papai, Neimar, Convém, Vencedor Atacadista, 
Comercial Esperança, Grupo Arcor, Embralixo, 

PREFEITURA SEGUE RECEBENDO DOAÇÕES DE 
EMPRESAS DO MUNICÍPIO

INSCRIÇÕES PARA O 
PROGRAMA EMERGENCIAL 
DE AUXÍLIO-DESEMPREGO 

E QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL ENCERRAM 

NA PRÓXIMA SEMANA
Encerram na próxima terça-feira (25/05), as 
inscrições do Programa Emergencial de Auxílio-
Desemprego e Qualificação Profissional, lançado 
pela Prefeitura de Bragança Paulista, que visa 
a concessão de bolsa auxílio para mulheres e 
homens desempregados em razão da pandemia 
e proporcionar a ocupação, renda e qualificação 
profissional.
Os beneficiários receberão bolsas-auxílio 

Marbepar Empreendimentos, R.Sperendio, 
Caramaschi, João Rubens Valle, TD Construtora/
Cem Dez, Consterra, Hembrom Construtora, 
Phibro Saúde Animal, Santa Helena 
Empreendimentos, Red Bull Bragantino, P. G. 
Pauleli, Associação Pequeno Mundo, entre outras 
se solidarizaram e realizaram doações para a 
campanha “Cestou”.

SAIBA MAIS: 

desemprego no valor de R$ 1.000,00, cursos 
de qualificação profissional, vale-transporte, 
cesta básica e  seguro de acidentes pessoais, 
em contrato válido por um ano, podendo ser 
prorrogado por mais um ano.

Saiba mais: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-segue-recebendo-doacoes-de-empresas-do-municipio 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/inscricoes-para-o-programa-emergencial-de-auxilio-desemprego-e-qualificacao-profissional-encerram-na-proxima-semana 
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Atuando como instrumento de estímulo 
ao turismo local, ao esporte da natureza, 
a educação ambiental, a conservação da 
natureza e geração de renda, a Prefeitura 
de Bragança Paulista autorizou na última 
sexta-feira (14/05) a implementação da 
Trilha Transmantiqueira (TMTQ) no município 
de Bragança Paulista.
 Com cerca de 1.200 km de extensão, a TMTQ 
é uma Trilha de Longo Curso que atravessa 

BRAGANÇA PAULISTA AUTORIZA ADESÃO 
DA TRILHA TRANSMANTIQUEIRA

a serra da Mantiqueira no sentido oeste-
leste, cruzando mais de 40 municípios dos 
estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro, e tem como objetivo conectar 
o território brasileiro através de trilhas 
caminháveis.

SAIBA MAIS: 

A Prefeitura tem intensificado a campanha 

Bragança Limpa, orientando a população a fa-

zer o descarte correto de resíduos sólidos. O 

município conta com coleta de lixo domiciliar e 

ainda com um Ecoponto para que os munícipes 

possam descartar corretamente lixo, entulhos e 

materiais sem serventia.

Jogar lixo e entulho em ruas, calçadas, terrenos 

e vias públicas causa danos ao meio ambiente e 

colabora com a proliferação de inúmeras doen-

ças, além de atrair insetos e animais peçonhen-

tos. O lixo jogado em ruas e calçadas também 

gera o entupimento dos bueiros, trazendo preju-

ízos para a própria comunidade.

PREFEITURA ORIENTA POPULAÇÃO A REALIZAR 
DESCARTE DE RESÍDUOS NO ECOPONTO

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-autoriza-adesao-da-trilha-transmantiqueira 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-orienta-populacao-a-realizar-descarte-de-residuos-no-ecoponto 
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PREFEITURA 
DIVULGA CURSO 

GRATUITO DE 
GESTÃO FINANCEIRA 

PARA PEQUENOS 
NEGÓCIOS

APLICATIVO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 

DISPONIBILIZA 
HORÁRIOS EM TEMPO 

REAL AOS USUÁRIOS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Governo, 
Desenvolvimento Econômico e Inovação, 
através de convênio com a Faculdade de 
Tecnologia de Bragança Paulista (Fatec), 
divulga o curso gratuito de Gestão Financeira 
para Pequenos Negócios, que acontecerá de 
forma on-line.

O curso visa desenvolver a compreensão dos 
aspectos básicos de finanças, fornecendo 
aos participantes os subsídios para a gestão 
eficiente de negócios em meio à crise. As 

Buscando melhor atender a população 
bragantina, a empresa de transporte coletivo 
público de Bragança Paulista, JTP Transportes, 
está disponibilizando o aplicativo CittaMobi com 
os itinerários das linhas de ônibus e os horários.

Com o serviço, o usuário pode consultar os 
itinerários de todas as linhas de ônibus em uma 
busca precisa informando a linha ou ônibus que 
deseja. No aplicativo, o passageiro também 
consegue informações sobre os horários dos 

ônibus em tempo real, com base nos dados 
informados pelo GPS do veículo.

O aplicativo é gratuito, e para baixar basta 
procurar “CittaMobi” nas lojas de aplicativo para 
Android ou IOS.

aulas serão realizadas de forma remota 
pelo Google Meet, as terças, quartas e sexta-
feiras, das 16h às 18h, a partir do dia 26/05 
e serão ministradas pelo Prof. Dr. Fernando 
Amorim.

As inscrições vão até o dia 25/05 e devem ser 
feitas pelo link  https://www.even3.com.br/
pequenosnegocios/,

SAIBA MAIS:

 http://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-divulga-curso-gratuito-de-gestao-financeira-para-pequenos-negocios 
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PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA PODEM 
SOLICITAR ISENÇÃO 

DO IPTU
A Prefeitura de Bragança Paulista, preocupada com 
os direitos dos cidadãos e mais uma vez demonstran-
do o cuidado com os que mais precisam, informa que 
pessoas com deficiência podem solicitar, até o dia 30 
de agosto, a isenção do IPTU (Imposto Predial e Terri-
torial Urbano) referente ao ano de 2022. O benefício 
é concedido pela Lei Complementar nº 397, de 03 de 
dezembro de 2003, com atualizações pela Lei Com-
plementar nº 884/2019 e regulamentado pelo Decre-
to nº 12.561, de 05 de dezembro de 2003.
De acordo com a legislação, podem fazer o pedido as 

pessoas com deficiência cuja renda mensal própria 
ou de sua família não ultrapassar três salários míni-
mos. O benefício é para o imóvel em que “o mesmo ou 
sua família detenham a propriedade, o domínio útil ou 
a posse, e desde que seja único e por eles utilizado 
como residência”.

SAIBA MAIS:

EX-COMBATENTES 
PODEM SOLICITAR 

A ISENÇÃO DO IPTU 
ATÉ 31 DE AGOSTO

A Prefeitura de Bragança Paulista, garantindo o 
direito dos cidadãos à informação, destaca que os 
ex-integrantes da Força Expedicionária Brasileira 
da Segunda Guerra Mundial e os ex-combatentes 
da Revolução Constitucionalista de 1932, bem 
como suas respectivas viúvas, podem solicitar 
a isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial 
Urbano).

A Lei Complementar nº 32, de 31 de março 
de 1992, regulamentada pelo Decreto nº 
7784/1992, estipula que os ex-combatentes, 
bem como suas respectivas viúvas, enquanto 
permanecerem nesse estado civil, podem so-
licitar a isenção do IPTU sobre o imóvel de sua 
propriedade, desde que seja utilizado para sua 
residência.
A isenção neste caso também é “extensiva aos 
beneficiários que, não sendo proprietários de 
nenhum outro imóvel residencial, o possuam 
na qualidade de locatários obrigados ao reco-
lhimento”. (Redação dada pela Lei Complemen-
tar nº 57/1992).

SAIBA MAIS: 

http://www.braganca.sp.gov.br/noticias/pessoas-com-deficiencia-podem-solicitar-isencao-do-iptu 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/ex-combatentes-podem-solicitar-a-isencao-do-iptu-ate-31-de-agosto 
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