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Bragança Paulista está em constante evolução, 
com inúmeros trabalhos sendo realizados 
em diversas frentes do município. Mais uma 
obra em andamento na cidade está em fase 
de conclusão, desta vez, os serviços de 
implantação de infraestrutura urbana na Rua 
José Manoel Messias, no bairro Planejada I.

Recentemente foi concluída a pavimentação 
asfáltica da via, que já recebeu trabalhos como 
a implantação do sistema de drenagem pluvial, 
colocação de guias, sarjetas e bocas de lobo. 
Em alguns trechos estão sendo finalizados os 
serviços nas calçadas pela empresa Gestor 
Engenharia Ltda, que é a responsável pela 
execução dos trabalhos na rua.

As melhorias contemplam uma extensão de 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA ENTRAM EM FASE 
DE CONCLUSÃO NA RUA JOSÉ MANOEL MESSIAS 

640 metros da via, incluindo a ligação com as 
ruas Ciro Berlinck e Eduardo Risk. Em paralelo 
a obra de infraestrutura, segue em execução 
o trecho final de ligação da Rua Eduardo Risk 
com a marginal que será implantada paralela a 
SP-008 (Rodovia Capitão Barduíno), uma alça de 
acesso, possibilitando e oferecendo mais uma 
alternativa aos condutores do bairro.

Considerando as dificuldades impostas pelas me-
didas de enfrentamento à pandemia da COVID-19, a 
Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secre-
taria de Cultura e Turismo, sensível às reivindicações 
apresentadas pelos artistas locais, prorroga até 15 
de maio de 2021 o prazo de execução e prestação de 
contas dos projetos contemplados por meio do Cha-
mamento Público nº015/2020.
A dilatação do prazo, publicada na Imprensa Oficial 
Ed.1.047 desta segunda-feira (19/04), se deu em 
razão das dificuldades que atingiram os artistas 
nas últimas semanas em virtude das determinações 
estabelecidas pelo Plano São Paulo de Retomada 

BRAGANÇA PAULISTA PRORROGA PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS 
PROJETOS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº015/2020 

Econômica e Enfrentamento do Coronavírus (Co-
vid-19), inviabilizando o cumprimento dos prazos 
estabelecidos.
A solicitação foi apresentada pela classe artística 
bragantina durante a segunda reunião ordinária 
do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) 
realizada na última quarta-feira (14/04). Após a reu-
nião, a diretoria do conselho informou à Secretaria 
de Cultura e Turismo a sugestão apresentada pelos 
conselheiros.
Saiba mais: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-prorroga-prazo-de-realizacao-dos-projetos-do-chamamento-publico-n0152020 
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Na última segunda-feira (19/04), a Prefeitu-
ra de Bragança Paulista, por meio da Secre-
taria de Saúde, entregou a dezessete pes-
soas assistidas pela rede pública 13 cadeiras 
de rodas (adaptadas, motorizadas e digitali-
zadas) e 4 equipamentos de órteses e pró-
teses. O investimento foi de R$ 116.660,00, 
oriundos de recursos próprios da Prefeitura.

Com o objetivo de garantir acessibilidade, 
aumentar a autonomia e qualidade de vida 
da pessoa com deficiência no desempenho 
das atividades do dia a dia, neste ano 101 
pessoas já foram contempladas com órte-
ses, próteses, cadeiras de rodas e aparelhos 
auditivos, totalizando um investimento de 
R$ 262.728,00.

PREFEITURA REALIZA 
ENTREGA CADEIRAS DE RODAS, 

ÓRTESES E PRÓTESES

Durante o fim de semana, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio das forças de segurança do muni-
cípio, em conjunto com a VISA (Vigilância Sanitária), 
seguiu percorrendo a cidade, através da operação 
“Combate à proliferação do COVID-19”, com o intuito 
de coibir aglomerações e festas clandestinas.

Conforme balanço da ação conjunta, no último sába-
do (17/04), foram feitas 413 inspeções e 2 autos de 
infração foram emitidos em decorrência de festas 
clandestinas localizadas nos bairros Bom Retiro e 
Hípica Jaguari. No domingo (18/04), foram registra-
das 298 inspeções e a interdição de 1 bar localizado 

FISCALIZAÇÃO SEGUIU POR TODA CIDADE NO FINAL DE SEMANA 

na Avenida Pires Pimentel. Além disso, 56 denúncias 
improcedentes foram registradas.

Para colaborar no enfrentamento à proliferação do 
coronavírus, o cidadão que constatar qualquer tipo 
de irregularidade em estabelecimentos ou aglomera-
ções pode fazer a denúncia pelos telefones 153 GCM 
e 190 da Polícia Militar. A população também pode 
denunciar pelo “Disk Aglomeração”, que funciona 
todos os dias, com atendimento 24 horas. Através do 
número (11) 4603-1880, o munícipe pode entrar em 
contato pelo WhatsApp e delatar irregularidades, en-
caminhando a localização, agilizando a chegada das 
equipes nos locais apontados.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Ação e 
Desenvolvimento Social (SEMADS), concedeu, 
em março, 2.065 cestas básicas aos 
munícipes. Desse total, 1.765 foram por meio 
das quatro unidades do Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS) e outras 300 
concedidas às entidades assistenciais 
cadastradas pela SEMADS, mediante parceria 
com o Hotel Santo Agostinho.

A concessão das cestas é feita por técnicos 
de referência dos quatro CRAS, através de 
critérios como: renda per capita familiar igual 
ou inferior a um quarto do salário-mínimo, 
casos de emergência e calamidade pública, 

PREFEITURA CONCEDE 
MAIS DE DUAS MIL 

CESTAS BÁSICAS EM 
MARÇO 

com prioridade para gestante, nutriz (mulher 
que amamenta), criança, idoso e pessoa com 
deficiência.

Orientações sobre os auxílios são realizadas 
nas 4 sedes do CRAS da cidade. São eles: 
CRAS Anchieta, localizado na Rua Roberto 
de Mello Tucunduva, s/n, telefone (11) 4035-
3067; CRAS Santa Libânia, na Rua Santa 
Cruz, 1197, telefone (11) 4034-5461; CRAS 
Águas Claras, situado a Rua Benedito Luiz 
Afonso, 180, telefone (11) 4031-3176 e CRAS 
Dr. Jacintho Soares Souza Lima Júnior, na 
Rua Amazonas, 480, Parque dos Estados, 
telefone (11) 4031.6321.

Para que mais pessoas sejam imunizadas contra 
a Covid-19 em Bragança Paulista, a Administração  
manifestou interesse para aquisição de 200 
mil doses da vacina Sputnik V (Gam-COVID-Vac, 
Combined vector vaccine for the prevention of SARS-
COV-2 coronavírus), produzida por The Gamaleya 
Center e Russia Direct investment Fund (RDIF).

Sendo assim, a Prefeitura já solicitou à empresa 
distribuidora internacional de medicamentos TMT 
GLOBALPHARM LTD, o envio da proposta comercial e 
condições para o fornecimento da vacina SPUTNIK V, 
para dar continuidade ao processo de aquisição.

Após o recebimento das informações e condições 

PREFEITURA 
MANIFESTA INTERESSE 
NA AQUISIÇÃO DA 
VACINA SPUTNIK V 
apresentadas, a Prefeitura remeterá uma Carta de 
Acordo, aprovando os termos da negociação, além de 
informar o número de doses necessárias (200 mil). 
A distribuidora enviará uma Minuta de Contrato para 
apreciação, em que após a conferência deste, será 
providenciado pela empresa o Contrato definitivo.

A vacina SPUTNIK V é de origem Russa e 
acondicionada em frascos que comportam até 10 
doses, sendo necessárias 2 doses para cada pessoa, 
aplicadas em um intervalo de 21 dias. De acordo com 
o Governo Russo, a taxa de eficiência da SPUTNIK V 
é de 97,6%.
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“VACINAÇÃO SOLIDÁRIA” JÁ ARRECADOU 
3,9 TONELADAS DE ALIMENTOS 

A Campanha “Vacinação Solidária”, promovida pela 
Prefeitura de Bragança Paulista, já arrecadou mais 
de duas toneladas de alimentos não perecíveis. A 
ação busca incentivar a doação de alimentos durante 
a vacinação contra a Covid-19, que são transforma-
dos em cestas básicas e distribuídas às famílias ca-
rentes do município.

Até o momento foram arrecadados 3.973 kg de ali-
mentos, 94 unidades de produtos de higiene pessoal 
e 48 unidades de produtos de limpeza.

A doação não é obrigatória, pois a ação humanitária 
é mais um incentivo para auxiliar aos mais necessi-
tados, diante do momento que o município, assim 
como todo país, vem passando diante da pandemia. 
Aos interessados em colaborar com a Campanha, em 
cada unidade de saúde que está sendo realizada a 
vacinação, há uma caixa disponível para entrega das 
doações. Em caso de dúvidas ou para mais informa-
ções, basta entrar em contato com o Fundo Social 
pelo telefone (11) 4035.0010 e no   e-mail fundoso-
cial@braganca.sp.gov.br.

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE PROPOSTAS DE 
PPA E LDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

ACONTECE NA SEGUNDA-FEIRA, 26

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 

Secretaria Municipal de Educação, realiza na se-

gunda-feira (26/04), a partir das 18 horas, uma 

audiência pública virtual para apresentar as pro-

postas do Plano Plurianual 2022/2025 (PPA) e Lei 

de Diretrizes Orçamentárias 2022 (LDO), as quais 

fazem referência a respeito de despesas previs-

tas para anos futuros na área da educação.

Os valores de PPA e LDO são divididos para 5 pro-

gramas e suas respectivas ações, separadamen-

te, são eles: Educação de Qualidade; Suporte à 

Educação de Nível Médio e Superior; Alimentação 

Escolar; Valorização do Profissional da Educação 

e Encargos Gerais. Para os próximos 4 anos, o in-

vestimento na Educação pública é estimado em 

mais de R$ 740 milhões.

A audiência pública será transmitida através do 

Facebook da Prefeitura Municipal de Bragança 

Paulista e pode ser acessada por todos muníci-

pes interessados.
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Na última segunda-feira, (19/04), 
a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria de Saúde, 
recebeu 17 novos tablets do 
Governo do Estado, que serão 
utilizados pelos profissionais 
que trabalham nas unidades de 
vacinação contra a Covid-19.

Os equipamentos visam 
facilitar o preenchimento das 
informações de cada pessoa que 
está recebendo o imunizante no 
sistema de vacinação do Governo 
do Estado.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
RECEBE TABLETS DO GOVERNO DO ESTADO 

PREFEITURA RECEBE DOAÇÃO DA 
EMPRESA EMBRALIXO

Na última segunda-feira (19/04), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio do Fundo Social de 
Solidariedade, recebeu a doação de 5 toneladas 
de macarrão da Empresa Bragantina de Varrição 
e Coleta de Lixo (Embralixo), a fim de atender as 
necessidades das famílias em vulnerabilidade 
social, afetadas pela pandemia.

A doação ocorreu através da campanha 
“Cestou”, que vem mobilizando diversos setores 
do município, sendo todas as Secretarias 
Municipais, empresas, indústrias, bancos, 
bombeiros, supermercados, farmácias, 
laboratórios, construtoras, projetos sociais do 

município e entre outros.

O representante da empresa Embralixo, José 
Luis Rodrigues, falou sobre a importância da 
doação feita pela empresa. “O momento é de 
solidariedade, pois estamos vendo muitas 
famílias sendo afetadas, necessitando 
de comida na mesa. Nada mais justo nós 
colaborarmos com a cidade nesse momento tão 
difícil que estamos passando”.

Saiba mais: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/campanha-cestou-empresa-embralixo-doa-5-toneladas-de-macarrao 
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“OFICINAS CULTURAIS: 
FORMAÇÃO PARA O 
INTERIOR” - CONFIRA 
O CALENDÁRIO DE 
ATIVIDADES DO 
PROGRAMA 

Em parceria com a Prefeitura de Bragança 
Paulista, o Governo do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa, Poiesis e Oficinas Culturais, informa 
a programação gratuita do mês de maio do 
programa “Oficinas Culturais – Formação para 
o Interior”.

Ao longo do mês de maio, os amantes do cinema, 
das artes, fotografia, grafite, música, entre 

outras atividades culturais poderão participar 
das oficinas gratuitas nas mais diversas 
linguagens e formatos.

As capacitações são gratuitas e acontecerão ao 
vivo, via Zoom. As capacitações são indicadas 
para jovens, artistas, estudantes e interessados 
nas áreas apresentadas.

Mais informações sobre as atividades acesse o 
site http://poiesis.org.br/maiscultura/, aba 
Oficinas Culturais, opção Formação no Interior.

SEBRAE DISPONIBILIZA 
PROGRAMA GRATUITO DE 
GESTÃO EM NEGÓCIOS DE 

ALIMENTOS E BEBIDAS
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE-SP), em 
parceria com a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
de Governo, Desenvolvimento Econômico e 
Inovação, está lançando o programa gratuito 
de gestão em negócios de alimentos e 
bebidas, desenvolvido para os empresários 
do segmento de alimentos e bebidas.

O programa irá conduzir os participantes 
para uma jornada de aprendizagem, trocas 
de experiências, acesso à tecnologia e 
novos mercados. Além disso, vai trabalhar 
a inteligência emocional, tendências de 
mercado, organização da produção para 
redução de desperdícios e marketing digital.

Serão 6 encontros 100% online e ao vivo, 
com um total de 12h + 2 horas de consultoria 
individual. As inscrições são pelo link: http://
bit.ly/aprimora-alimentosebebidas e vão 
até o dia 22/04. O programa é exclusivo 
para empresários com CNPJ no ramo de 
alimentação.

Saiba mais: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/sebrae-disponibiliza-programa-gratuito-de-gestao-em-negocios-de-alimentos-e-bebidas
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Administração, através da 
Divisão de Recursos Humanos, informa que a partir 
desta terça-feira (20/04), os servidores públicos 
municipais contam com uma nova empresa de vale-
alimentação: Sindplus Administradora de Cartões, 
Serviços de Cadastro e Cobrança EIRELI.

Os novos cartões estão disponíveis para retirada 
nas Secretarias de lotação de cada servidor. Para 
os aposentados, os cartões devem ser retirados na 
Divisão de Recursos Humanos, das 8h30 às 17h30, 
mediante apresentação de RG, CPF e Comprovante de 
Endereço atualizado. Para pensionistas, é necessário 

SERVIDORES MUNICIPAIS CONTAM COM NOVA 
EMPRESA DE VALE-ALIMENTAÇÃO 

A Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio do Fundo Social de Solidariedade do 
Município (FSSM), Secretarias Municipais 
de Ação e Desenvolvimento Social 
(SEMADS) e Saúde, tem intensificado a 
Força Tarefa em toda cidade. Nesta terça-
feira (20/04), a ação ocorreu no Jardim 
Vista Alegre, onde foram entregues 230 
litros de água sanitária, 768 frascos de 

FORÇA TAREFA É REALIZADA NO 
JARDIM VISTA ALEGRE

apresentar também a certidão de óbito do servidor e 
carta de concessão de benefício do INSS.

álcool em gel e 2.120 máscaras de pano 
lavável.

Desde o início da pandemia, a Força Tarefa 
realizou 164 ações em 87 bairros, sendo 
entregues, no total, 249.780 máscaras, 
87.531 frascos de álcool em gel e 28.513 
litros de água sanitária.

No próximo dia 28 de abril, a ação será 
realizada no Jardim São José.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Ação e Desen-
volvimento Social (SEMADS), realizou 1.127 
atendimentos pelo Cadastro Único no mês 
de março, sendo o Bolsa Família o auxílio 
mais requisitado

Este número expressivo é composto por 
630 atendimentos do Bolsa Família, 79 
atendimentos de Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) Idoso, 68 atendimen-
tos de BPC-Deficiente, 58 atendimentos 
de Tarifa Social, 95 atendimentos do 
VivaLeite, 13 atendimentos para Carteira 
Idoso, 4 atendimentos para Isenção em 
Concursos, 13 atendimentos para ID Jo-
vem, 1 atendimento de Bolsa para Esco-
la, 14 atendimentos de Cesta Básica para 
Escola, 2 atendimentos de Minha Casa 
Minha Vida e mais 149 atendimentos de 
outras demandas.

Saiba mais: 

CADASTRO ÚNICO 
REALIZA MAIS DE 

1.100 ATENDIMENTOS 
NO MÊS DE MARÇO

A Prefeitura de Bragança Paulista recebeu do Tri-
bunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), a 
certidão de adimplência de precatórios. A certi-
dão foi emitida no último dia 15 de abril.

Segundo o Desembargador Coordenador da Di-
retoria de Execuções de Precatórios e Cálculos 
(DEPRE), Wanderley Federighi, o município não 
apresenta dívidas pendentes de pagamento re-
ferente a exercícios anteriores perante o Tribu-
nal de Justiça do Estado de São Paulo.

“A Prefeitura Municipal de Bragança Paulista en-
contra-se em situação de adimplência no que se 
refere ao pagamento de precatórios”, atestou o 
desembargador.

Isso significa que a cidade está com suas contas 
em dia no que se refere ao pagamento de preca-
tórios, demonstrando que a Administração Mu-
nicipal está em dia, sem atrasos ou pendências.

Saiba mais: 

PREFEITURA 
RECEBE CERTIFICADO 
DE ADIMPLÊNCIA DE 

PRECATÓRIOS 
DO TJSP

https://braganca.sp.gov.br/noticias/cadastro-unico-realiza-mais-de-1100-atendimentos-no-mes-de-marco 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-recebe-certificado-de-adimplencia-de-precatorios-do-tjsp_1
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Na última terça-feira (13/04), a presidente do Fundo Social de 
Solidariedade do Município (FSSM), se reuniu com representantes de 
cerca de 60 projetos sociais e entidades assistencialistas de Bragança 
Paulista. Na ocasião, foi apresentado o objetivo da campanha e como 
serão feitas as arrecadações.

Todos foram devidamente orientados sobre as funcionalidades 
da campanha, finalidades e destinação final das doações. Os 
representantes prontamente se propuseram em colaborar com a parte 
de logística dos produtos doados.

A campanha, que consiste em mobilizar toda população na doação de 
produtos alimentícios, tem como objetivo principal ajudar a população 
mais vulnerável e as pessoas que foram afetadas em decorrência da 
crise socioeconômica que o país e o mundo vêm enfrentando com a 
pandemia de Covid-19.

FUNDO SOCIAL SE REÚNE COM REPRESENTANTES DE 
PROJETOS SOCIAIS E ENTIDADES PARA APRESENTAR A 

CAMPANHA “CESTOU” 

Recentemente foram concluídos os trabalhos 
de infraestrutura urbana em ruas do Conjunto 
Habitacional Bragança L.U, no Jardim Águas Claras. 
Com as melhorias concluídas, foi observada em 
um dos trechos de grande fluxo entre as avenidas 
Oito de Maio x Rosa Raffanti Cecchettini/João 
Rubens Valle, a necessidade da implantação de 
uma rotatória.

Nos últimos dias tiveram início os trabalhos de 
construção da rotatória na área, de modo que 
beneficiará a comunidade local que trafega 
entre as vias do bairro. Os trabalhos devem ser 
encerrados nos próximos dias pela empresa 
Gestor Engenharia Ltda, responsável pelos 

INICIADA IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA NA CONFLUÊNCIA 
ENTRE A AVENIDA OITO DE MAIO X ROSA RAFFANTI 

CECCHETTINI
trabalhos de infraestrutura urbana, executados 
no Bragança L.U. Nas proximidades, uma outra 
rotatória foi instalada na confluência entre as 
avenidas Oito de Maio e Herculano Augusto de 
Toledo.

Em breve as ruas e avenidas receberão toda 
sinalização viária necessária, para segurança 
de pedestres e motoristas. Diversas obras de 
infraestrutura urbana, manutenção e zeladoria 
seguem sendo executadas e concluídas por 
toda cidade, demonstrando mais uma vez o 
comprometimento da Administração Municipal 
com a população e o município, tornando-a 
adequada e confortável de se viver.
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Na terça-feira (20/04), a Associação das 
Prefeituras das Cidades Estância do Estado 
de São Paulo (Aprecesp) e o Movimento 
Supera Turismo reforçaram a campanha 
“Prefeito Amigo do Turismo”. A intenção do 
encontro foi coletar assinaturas dos Prefeitos 
para que todos participem desse movimento. 

APRECESP E MOVIMENTO SUPERA TURISMO REFORÇAM 
CAMPANHA “PREFEITO AMIGO DO TURISMO” 

O Prefeito Jesus Chedid aderiu ao programa 
em março de 2021.

A campanha é um conjunto de compromissos 
assumidos para todo o mandato, capaz de 
criar alternativas, ampliar receitas, gerar 
desenvolvimento local e assegurar mais 
autonomia ao seu município.

O Movimento Supera Turismo Brasil busca 
sensibilizar Prefeitos e Vereadores para 
que apostem na forma mais rápida de gerar 
emprego e renda nos seus municípios. O 
Turismo representa 8% do PIB nacional, gera 
7 milhões de empregos e mexe com toda 
a cadeia produtiva – bares, restaurantes, 
hotéis, pousadas, transportes, comércio 
em geral e uma lista enorme de serviços 
relacionados.

Saiba mais: 

Na manhã da quinta-feira (22/04), fo-
ram entregues no Complexo Esportivo Dr. 
Lourenço Quilici (Lourenção), 415 cestas 
básicas doadas ao município para a Cam-
panha “Cestou”. As doações foram feitas 
pelos empreendedores responsáveis pelas 
empresas Marbepar Empreendimentos, R. 
Sperendio, Caramaschi, João Rubens Valle, 
TD Construtora/Cem Dez e Consterra, in-
termediadas pela Secretaria Municipal de 
Planejamento.

EMPREENDEDORES 
DA REGIÃO DOAM 415 

CESTAS BÁSICAS PARA 
CAMPANHA “CESTOU” 

A campanha tem como objetivo incentivar 
a solidariedade através das arrecadações 
de cestas básicas, a fim de atender as 
necessidades das famílias em vulnerabi-
lidade social, afetadas pela pandemia. Os 
empreendedores se reuniram e fizeram as 
doações em um ato solidário, sensibilizados 
com o intuito da campanha de arrecadação.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/aprecesp-e-movimento-supera-turismo-reforcam-campanha-prefeito-amigo-do-turismo 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
do Fundo Social de Solidariedade do Município 
(FSSM), em parceria com o Sebrae, está ofe-
recendo gratuitamente à população cursos 
de capacitação técnica e empreendedora, 
através do Programa Empreenda Rápido.

A iniciativa tem como objetivo oferecer con-
dições de aprendizagem e aperfeiçoamento 
em diversos segmentos, podendo orientar e 

PREFEITURA DISPONIBILIZA CURSOS GRATUITOS 
DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA E EMPREENDEDORA EM 

PARCERIA COM SEBRAE
ofertar novos horizontes para aqueles que 
desejam iniciar uma nova carreira, assim 
como para aprimorar o conhecimento daque-
les que já empreendem.

O curso “Seja um Jardineiro Profissional” 
acontecerá no período de 17 de maio a 1º de 
junho, das 14h às 18h. Já os cursos “Seja um 
Especialista em Aromaterapia” e “Seja um 
Especialista em Reiki”, serão realizados de 
07 de junho a 18 de junho, das 18h às 22h. As 
vagas são limitadas e os cursos oferecidos 
acontecerão presencialmente no Centro Cul-
tural Geraldo Pereira, situado na Rua Peru, 26, 
no Matadouro.

Saiba mais: 

Na manhã desta quinta-feira (22/04), a Prefeitura 
Municipal de Bragança Paulista prestigiou a abertura 
do serviço de Radioterapia do Hospital Universitário 
São Francisco na Providência de Deus (HUSF), inédito 
na Região Bragantina.

O Poder Executivo foi representado pelo Vice-
Prefeito Amauri Sodré e pela Secretaria Municipal 
de Saúde Marina de Oliveira. A cerimônia contou 
ainda com as presenças do Vice-governador Rodrigo 
Garcia, do Secretário de Estado da Saúde Jean 
Gorinchteyn, do Deputado Estadual Edmir Chedid, 
dos Deputados Federais Vanderlei Macris e Herculano 

Passos, e da Presidente da Câmara de Bragança 
Paulista, Gislene Bueno.

O projeto faz parte do Plano de Expansão de 
Radioterapia idealizado pelo Ministério da Saúde, 
com a construção e fornecimento de equipamentos. 
O serviço trará mais qualidade de vida às pessoas 
que lutam contra o câncer na Região Bragantina, 
impedindo longos deslocamentos para outros 
centros.

Saiba mais: 

ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL ACOMPANHA 

INAUGURAÇÃO 
DO SERVIÇO DE 

RADIOTERAPIA DO HUSF  

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-acompanha-inauguracao-do-servico-de-radioterapia-do-husf 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-disponibiliza-cursos-gratuitos-de-capacitacao-tecnica-e-empreendedora-em-parceria-com-sebrae 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, informa 
à população que as aulas presenciais na Rede 
Municipal de Ensino retornam na próxima se-
gunda-feira (26/04).

Diante da classificação de todo Estado na 
“Fase de Transição” do Plano São Paulo de 
retomada econômica e enfrentamento do 
Covid-19, as unidades de ensino poderão 
atender até 35% dos alunos matriculados, o 
que significa atender cerca de 4 alunos (ber-
çário) e, no máximo, 10 alunos (5º ano) por 
turma, dependendo da idade e ano em que a 
criança estuda.

Além das questões de cunho pedagógico, 
uma vez que 19% dos alunos não acessaram 
as atividades online e não retiraram nas es-
colas as atividades impressas, também se faz 

AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL 
RETORNAM NA  PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

necessário oferecer urgentemente a alimen-
tação escolar, nesse momento de séria crise 
sanitária e econômica, além da constatação 
pela Secretaria da Saúde da redução dos índi-
ces de síndromes gripais no município.

As escolas respeitarão o distanciamento 
seguro entre os alunos e manterão todo o 
protocolo sanitário de prevenção ao Corona-
vírus, conforme determina o Plano São Paulo. 
Em todas as escolas foram instalados totens 
com álcool em gel, tapetes sanitizadores, 
dispensers de álcool gel, além da disponibili-
zação de máscaras de proteção, Face Shields 
para os profissionais da educação e material 
de limpeza para manutenção de condições 
sanitárias seguras. A Rede Municipal conta 
com 72 unidades de ensino, distribuídas em 
todas as regiões da cidade.

Saiba mais:

O retorno presencial é facul-
tativo, ficando a critério dos 
pais e responsáveis a opção 
de manter o aluno nas ativi-
dades remotas ou aderir às 
aulas presenciais. Em caso 
de dúvidas, os interessados 
podem entrar em contato com 
a pasta de Educação pelo tele-
fone (11) 4035-7211.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/aulas-presenciais-da-rede-municipal-retornam-na-proxima-segunda-feira
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e 
Lazer, tem investido em diversas iniciativas em 
prol do incentivo à prática esportiva. Desta vez, o 
Ginásio Agostinho Ercolini, equipamento de grande 
importância para o município, é o que vem sendo 
contemplado com melhorias.

O ginásio é palco de grandes competições e eventos 
esportivos, além de ser utilizado por atletas e pela 
população tanto em treinos, quanto no lazer. No 
momento, o local está passando por serviços de 
substituição da cobertura, sendo trocadas as telhas 
metálicas simples por telhas termoacústicas. Na 
sequência será executada a iluminação interna do 
ginásio.

Ao todo, as obras no ginásio incluem o reforço da 
estrutura da cobertura, substituição do telhado, 
instalação de calhas e rufos, novo sistema de 
iluminação lateral, manutenção da parte elétrica, 
dentre outros trabalhos.

GINÁSIO AGOSTINHO ERCOLINI VEM 
PASSANDO POR REFORMAS

Em continuidade às medidas previstas na 
“Fase de Transição” do Plano São Paulo de 
Retomada Econômica e Enfrentamento 
do Coronavírus (Covid-19), a partir 
deste sábado (24/04), retomam ao 
atendimento presencial estabelecimentos 
como restaurantes e similares, salões de 
beleza e barbearias, atividades culturais 
e academias. 

Conforme instituído nesta fase, 
restaurantes, lanchonetes, pizzarias, 
sorveterias, lojas de conveniências, 
buffets e similares, voltam a atender 
presencialmente o seu público. Estes 
estabelecimentos deverão obedecer 
o distanciamento entre mesas, sendo 
vedado o atendimento de clientes em pé. 

Saiba mais: 

CONFIRA OS SEGMENTOS QUE RETOMAM AS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS A PARTIR DESTE 

FINAL DE SEMANA 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/confira-os-segmentos-que-retomam-as-atividades-presenciais-a-partir-deste-final-de-semana


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 15



INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA16


