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O investimento na área da educação é um dos 
pilares da Administração Municipal. Preocupada 
em oferecer melhorias na qualidade de ensino, 
diversos prédios que abrigam as escolas da Rede 
Municipal de Ensino passaram por revitalizações 
e outras dezenas de escolas foram reformadas 
e receberam melhorias em sua infraestrutura. 
Além de todas essas benfeitorias, creches estão 
sendo construídas para atender a demanda de 
bairros como o Jardim Recreio.

As obras na nova unidade de ensino no bairro 
estão em fase acabamento, sendo iniciada 
a preparação das paredes internas, para 
posteriormente iniciar a pintura. A  creche 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE DO JARDIM 
RECREIO ESTÃO EM FASE DE ACABAMENTO

está sendo erguida no local que funcionava a 
Escola Municipal Scyla Médice. O prédio onde 
funcionava a escola estava abandonado há 
muitos anos e deteriorado pelo tempo. Após 
avaliação da estrutura existente e constatação 
do comprometimento do prédio, a construção 
existente no local foi demolida. A nova 
construção está sendo executada com recursos 
próprios da Prefeitura e terá o maior berçário da 
cidade.

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/obras-de-construcao-da-nova-creche-do-jardim-recreio-estao-em-fase-de-acabamento
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Os trabalhos de infraestrutura urbana e 
duplicação da Avenida Atílio Menin seguem 
em execução. A via é um dos principais 
acessos a bairros como Jardim Águas 
Claras, Conjunto Habitacional Henedina 
Cortez, Menin, Residencial Vem Viver, entre 
outros.

No momento, estão sendo realizados os 
serviços de drenagem de águas pluviais, 
implantação dos tubos e poços de visitas. 
A obra ainda contempla a implantação de 
guias e sarjetas, calçadas e a pavimentação 
asfáltica da via. A empresa responsável 
pela execução das atividades no local é a A3 
Terraplanagem e Engenharia. 

A Avenida Atílio Menin foi aberta há anos 
para duplicação e pavimentação, no 
entanto, sem receber infraestrutura, o local 
começou a apresentar erosões. A Prefeitura 
está investindo para que a via receba toda a 
infraestrutura adequada. A obra está sendo 
executada com recursos oriundos do Fundo 
de Saneamento Básico e Tesouro Municipal.

As obras trarão mais fluidez e segurança 
viária à avenida, beneficiando toda a 
população da região.

OBRAS NA AVENIDA ATÍLIO MENIN 
SEGUEM AVANÇANDO
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econô-
mico e Inovação, disponibiliza no Portal da Trans-
parência todas as informações sobre o PIDE 
(Programa de Incentivos ao Desenvolvimento 
Econômico), lei conhecida como Pró-Indústria e 
Pró-Emprego.

A Lei Complementar nº 887, de 9 de dezembro de 
2019, criou o Programa de Incentivos ao Desen-
volvimento Econômico e Fomento ao Emprego 
(PIDE) e prevê incentivos e benefícios fiscais 
para novas empresas que se instalarem no mu-
nicípio, bem como para ampliação das já exis-
tentes. Podem solicitar os benefícios indústrias, 
comércios, empresas de prestação de serviços e 
economia solidária.

Há benefícios para instalação, ampliação, mo-
dernização e reativação da atividade econô-
mica, bem como para empresas que gerarem 
novos empregos. Os incentivos fiscais são 
baseados em descontos de tributos municipais 
e os interessados devem submeter os planos 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRAZ INFORMAÇÕES 
SOBRE PRÓ-INDÚSTRIA E PRÓ-EMPREGO

de trabalho/investimento e/ou os projetos dos 
empreendimentos, das construções iniciais e/
ou ampliações.

SAIBA MAIS: 

  

É possível saber como 
pleitear os benefícios

Na noite de quinta-feira, 21 de outubro, teve iní-
cio a Copa Bragança 2021 de Futebol de Salão. O 
campeonato é uma realização da Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Muni-
cipal de Juventude, Esportes e Lazer em parceria 
com a Liga Bragantina de Futebol (LBF).

O campeonato conta com 20 equipes, todos os 
jogos acontecerão no Complexo Esportivo Dr. 
Lourenço Quilici.  O Ginásio do Lourenção como 
é popularmente conhecido foi muito elogiado 
pelos participantes do campeonato. Todos fica-

COPA BRAGANÇA DE FUTEBOL DE 
SALÃO É INICIADA

Ginásio de Esportes 
do “Lourenção” 

volta a ser palco de 
grandes competições

ram extremamente satisfeitos com as melhoras 
realizadas pela Prefeitura. 

O Ginásio de Esportes, que estava fechado há 
anos, volta a ser palco de importantes jogos de-
vido a essa enorme e importante revitalização. 
Com  essas melhorias, poderão ser realizadas 
mais atividades e competições.  

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/portal-da-transparencia-traz-informacoes-sobre-pro-industria-e-pro-emprego
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/copa-braganca-de-futebol-de-salao-e-iniciada 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, distribuirá, 
ainda neste mês de outubro, aos alunos do Ensi-
no Fundamental, novo acervo de livros didáticos 
de apoio ao aprendizado de Língua Portuguesa 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DISTRIBUI NOVOS LIVROS DIDÁTICOS

e Matemática, dentro do Programa “Aprender 
Sempre”.

O Programa é uma parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo e tem por objetivo auxi-
liar docentes e alunos no processo de ensino e 
aprendizagem. O material didático é elaborado 
nos termos da nova BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular) e Currículo Paulista.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, já 
foram distribuídos, no início do ano letivo e no 
mês de agosto, aproximadamente 18 mil livros 
didáticos a todos os alunos do ensino fundamen-
tal e, agora na segunda quinzena de outubro, 
chegarão às escolas e às mãos do alunado o 
acervo complementar de 2021, com mais 9 mil 

exemplares desse material didático, utilizado 
pelos professores das escolas municipais 

de ensino fundamental no processo de 
ensino e aprendizagem das crianças.
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MUNICÍPIO INVESTE NA CAUSA 
ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA

 INAUGURADA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONOSES E 
CENTRO CIRÚRGICO VETERINÁRIO

Este é mais um grande investimento da Prefeitura. 
Em uma nobre homenagem, a unidade levará o nome 
de Antonina Abi Chedid
Mais uma obra de grande importância para a co-
munidade bragantina foi concluída recentemente 
e está sendo entregue para usufruto e benefício da 
população. Na última quinta-feira (21/10), o prédio 
da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) e Centro 
Cirúrgico Veterinário foi entregue, na Hípica Jaguari. 
A construção é mais uma iniciativa definida pela Pre-
feitura, pensando em melhorias para a cidade.
A unidade é a 35ª obra entregue pela Prefeitura de 
Bragança Paulista, na área da Saúde e atuará para 

garantir o bem-estar de animais e da população, 
agindo no controle das zoonoses (doenças que po-
dem ser transmitidas de animais para seres huma-
nos) e na prevenção de epidemias.
O Centro Cirúrgico Veterinário é o primeiro do muni-
cípio e realizará cirurgias, bem como tratamentos 
em animais de pequeno porte, a exemplo de gatos 
e cachorros.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/municipio-investe-na-causa-animal-e-saude-publica-inaugurada-unidadede-vigilancia-de-zoonoses-e-centro-cirurgico-para-animais
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No dia 2 de novembro, data alusiva ao Dia de Finados, 
o Cemitério da Saudade estará aberto para visitação 
das 7h às 18h. Sendo assim, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Servi-
ços está realizando serviços de limpeza e pintura no 
local, para melhor acolher os visitantes.
Na data, será celebrada uma santa missa, às 9h, no 
pátio do Velório Municipal, presidida pelo Bispo Dioce-
sano Dom Sérgio Aparecido Colombo.
Os visitantes terão que respeitar medidas como o 

uso obrigatório de máscara de proteção cobrindo 
boca e nariz. Além disso, será disponibilizado álcool 
em gel, assim como os tanques com rede de água 
estarão à disposição de todos para a higienização 
das mãos.
SAIBA MAIS:

 CEMITÉRIO DA SAUDADE INICIA PREPARAÇÃO 
PARA RECEBER VISITANTES NO DIA DE FINADOS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/cemiterio-da-saudade-inicia-preparacao-para-receber-visitantes-no-dia-de-finados
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Buscando informatizar os serviços oferecidos 
na Biblioteca Municipal Dra. Adalzira Bittencourt, 
a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo, lançou nesta 
segunda-feira (18/10) o Sophia Biblioteca, 
sistema de consulta on-line do acervo 
bibliotecário.
Através da ferramenta, o munícipe poderá 
verificar a disponibilidade e detalhes das obras, 
agilizando o acesso às informações sobre o 
acervo bibliotecário. Para realizar a consulta 
on-line acesse o site da Prefeitura de Bragança 
Paulista (https://www.braganca.sp.gov.
br/), no topo da página selecione Secretarias 
Municipais, opção Cultura e Turismo, aba 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: BRAGANÇA 
PAULISTA IMPLANTA BIBLIOTECA DIGITAL

SERVIÇO É GRATUITO E ESTÁ DISPONÍVEL NA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DRA. ADALZIRA BITTENCOURT

Biblioteca Municipal ou acesse  https://
biblioteca.sophia.com.br/3948/. 
São mais de 33 mil títulos disponíveis à 
população em geral e de forma gratuita. Há livros 
para crianças, adolescentes e adultos, passando 
por diversos gêneros literários como fábulas, 
contos, romances, ficção científica, fantasia, 
enciclopédia, dicionários, obras estrangeiras, 
entre outros. Os interessados em abrir um 
cadastro ou atualizar suas informações deverão 
entrar em contato pelo telefone (11) 4034-5019.
A Prefeitura segue empenhada em oferecer 
mecanismos que disseminem a informação 
e ampliem o acesso à cultura, viabilizando 
produtos e serviços com a máxima qualidade.
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O Governo do Estado de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de 
São Paulo, lançou o mapa interativo sobre os 
municípios turísticos do Estado de São Paulo.
O mapa, disponível no site https://bit.ly/mapa_
sp, reúne diversas informações sobre o destino 
como os pontos turísticos, localização e história 
sobre a cidade. Para facilitar a busca, as cidades 
estão divididas em rotas turísticas, e Bragança 
Paulista está inserida na Rota Turística Entre 
Serras e águas.
Além disso, o município está inserido no site SP 
em Mapas (https://www.investe.sp.gov.br/sp-
em-mapas/), idealizado pela Investe São Paulo. 

A ferramenta interativa on-line reúne dados 
socioeconômicos dos municípios paulistas. 
O recurso também permite que os usuários 
imprimam as informações e verifiquem a 
infraestrutura disponível, oferta de instituições 
de ensino e de pesquisa e inovação, entre outros 
dados.
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turismo, trabalha 
ininterruptamente a fim de consolidar Bragança 
Paulista como um dos principais polos turísticos 
do Estado de São Paulo e, consequentemente, 
maximizar as ofertas de emprego e renda no 
município.    

BRAGANÇA PAULISTA INTEGRA MAPA 
INTERATIVO SOBRE CIDADES TURÍSTICAS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO

MAPA DISPONIBILIZA DADOS SOBRE OS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO
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BAIRRO ÁGUA COMPRIDA RECEBE AÇÃO 
SOCIAL DO CRAS VOLANTE

Na última quinta-feira (14/10), o bairro Água 
Comprida recebeu a 9ª edição do CRAS Volante, 
uma ação que presta serviços de assistência 
social às famílias que residem em áreas rurais.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura de 
Bragança, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Ação e Desenvolvimento Social 
(SEMADS).

Na oportunidade, os representantes da 
SEMADS ofertaram o Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (PAIF) e demais 
serviços de Proteção Social Básica; atualização 
cadastral das famílias no Cadastro Único; 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV); Assistência Social e Serviço 
de Proteção Social Básica no Domicílio para 
Pessoas com Deficiência e Idosas.

Foram realizados 40 atendimentos, sendo 25 
de Proteção Social Básica e 15 de cadastro 
único, e entregues 25 Auxílios Alimento. 
Também foi realizada a ação Força Tarefa, com 

a entrega de 65 frascos de álcool em gel e 65 
máscaras.

SAIBA MAIS:

REFORMA DO CRAS DA SANTA LIBÂNIA 
AVANÇA GRADUALMENTE

Pouco a pouco, conforme os reparos e manutenções 
necessários são realizados na unidade do Centro 
de Referência da Assistência Social (CRAS), da Santa 
Libânia, mais notável ficam as mudanças na unidade 
do CRAS. O local vem passando por importantes obras 
de infraestrutura, que beneficiarão a população local 
e aqueles que utilizam o espaço regularmente.

Nos últimos dias, no local estão sendo feitos 
trabalhos como reboco das paredes internas e 
externas, assim como a reforma do telhado. No geral 
a obra contempla serviços como a substituição e 
implantação de pisos e revestimentos, implantação 
de acessibilidade em todo prédio, pintura geral 
interna e externa, substituição dos portões 
de entrada, revisão geral do sistema elétrico e 
hidráulico, instalação de rede de dados e telefonia, 
instalação de sistema de ar-condicionado, 
implantação de sistema de prevenção e proteção 
contra incêndio, troca de portas e esquadrias, dentre 
outros.

As unidades CRAS são espaços destinados ao 
atendimento principalmente da população em 
maior vulnerabilidade social. Nestes locais são 

disponibilizados diversos serviços de assistência 
social, com o intuito orientar e auxiliar, além 
de fortalecer a convivência familiar e com a 
comunidade. O CRAS é um dos equipamentos da 
Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS), sendo fundamental para o 
desenvolvimento social do município.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/bairro-agua-comprida-recebe-acao-social-do-cras-volante
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/reforma-do-cras-da-santa-libania-avanca-gradualmente
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PREFEITURA PROPÕE PARCERIA COM INICIATIVA 
PRIVADA PARA IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 

ESTANDE DE TIRO NO MUNICÍPIO

Diante da necessidade de se oferecer anualmente 
treinamento prático de tiro aos Guardas Civis Mu-
nicipais, o que reflete também em melhor e mais 
capacitada prestação de serviço à população, a Pre-
feitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Segurança e Defesa Civil, abriu Chama-
mento Público para buscar junto à iniciativa privada 
projetos para a implantação de um Estande de Tiro 
no município.

O edital de Procedimento de Manifestação de Inte-
resse (PMI) prevê o desenvolvimento de estudos de 
estruturação de projeto para construção, operação, 
manutenção, gestão e exploração desse “Clube de 
Tiro”.

A proposta inicial é de implantação em uma área 
de propriedade do Município localizada na Estrada 

Municipal João Bueno de Oliveira, no Guaripocaba. A 
área conta com aproximadamente 3.220 m² no total, 
podendo ser utilizada total ou parcialmente.

SAIBA MAIS:

Projeto prevê construção, operação, manutenção, gestão e 
exploração do espaço em uma área de 3.220 m²

SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA SÃO 
INTENSIFICADOS NO CEMITÉRIO DA SAUDADE

Os trabalhos são feitos semanalmente, visando o 
combate de moscas, mosquitos, baratas e diver-
sos insetos que são atraídos pelo cheiro

No intuito de evitar a presença de insetos e pragas 
no Cemitério da Saudade, os trabalhos de limpeza 
e dedetização vêm sendo intensificados no local. 
Os serviços estão sendo realizados pela Prefeitu-
ra de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Serviços. A dedetização é feita pela 
empresa DDDrin.

Semanalmente os trabalhos de dedetização são 
realizados por técnicos, visando o combate de 
moscas, mosquitos, baratas e diversos insetos 
que são atraídos pelo cheiro.  O produto que é 
utilizado na pulverização não oferece risco direto 
à saúde humana e nem ao meio ambiente, mas 
elimina todo foco de pragas.

Paralelamente ao trabalho de dedetização, a Se-
cretaria Municipal de Serviços está realizando a 
limpeza em toda a área do cemitério, que inclui 
a retirada de mato, varrição e capinação do local.

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-propoe-parceria-com-iniciativa-privada-para-implantacao-e-exploracao-de-estande-de-tiro-no-municipio
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/servicos-de-dedetizacao-e-limpeza-sao-intensificados-no-cemiterio-da-saudade
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