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BRAGANÇA PAULISTA PARTICIPA DE 
LANÇAMENTO DA PLATAFORMA DIGITAL 

“NOVA FROTA SP NÃO PARA”

Nesta terça-feira (22/02), o Governo do Estado 
de São Paulo lançou a plataforma digital “Nova 
Frota SP Não Para”, que vai auxiliar os municípios 
paulistas nas solicitações de mais de 3 mil veículos e 
maquinários essenciais para a prestação de serviços 
aos cidadãos.
Por meio do novo canal, os prefeitos dos 645 
municípios poderão solicitar, ao Estado, máquinas 
e outros veículos. O site disponibiliza diversas 

A SOLENIDADE ACONTECEU NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, EM SÃO PAULO

opções como ambulâncias, vans, caminhões de 
coleta seletiva e caminhões pipa, além de máquinas 
pesadas como tratores, motoniveladoras, triturador 
de galho, retroescavadeiras, entre outras.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-participa-de-lancamento-da-plataforma-digital-nova-frota-sp-nao-para 
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PREFEITURA CONTINUA REVITALIZANDO 
PRAÇAS E JARDINS DA CIDADE

Durante todo o ano, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
de Serviços, através da Divisão de Parques 
e Jardins (DPJ), revitaliza os parques, praças, 
canteiros, bosques e jardins do município, 
com plantios de gramas e flores, adubação e 
reflorestamento.

Na Secretaria Municipal da Ação e 
Desenvolvimento Social (SEMADS) e no 
Ginásio Municipal de Esportes Rubens 
Batazza, a equipe da DPJ está plantando e 
adubando a grama do espaço verde e na 
Escola Municipal Henedina Cortez está sendo 
implantado jardim.

As mudas nativas, sementes, mudas de 
árvores (arbóreos), folhagens e flores, são 
gerenciados pela Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente, no Viveiro Municipal, que 
fica localizado no Parque de Exposições Dr 
Fernando Costa (Posto de Monta). O local 
conta com milhares de mudas de espécies 
diferentes para atender a demanda dos 
locais onde estão sendo revitalizados e 
implantados canteiros na cidade, além dos 
bosques, calçadas e áreas de recuperação 
ambiental, programas de florestas urbanas 
e atendimentos aos plantios dos Termos 
de Ajuste de Conduta (TACs) e Termos de 
Compensação Ambiental (TCAs), dentre 
outros.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-continua-revitalizando-pracas-e-jardins-da-cidade 
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TRÁFEGO DE CAMINHÕES PESADOS 
ESTÁ PROIBIDO NA ESTRADA MUNICIPAL 

ANTÔNIO MORENO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Mobilidade Urbana, informa 
que está proibido o tráfego de caminhões 
pesados na Estrada Municipal Antônio Moreno, 
conhecida como "Estrada do Lixão", no Campo 
Novo.

A medida foi tomada diante da constatação de 
que a estrada municipal destinada para trânsito 
de veículos leves está sendo utilizada como rota 
de caminhões pesados, principalmente para 
burlar a proibição de trânsito de caminhões na 
Avenida dos Imigrantes e Avenida Alberto Diniz 
em horários específicos.

Na segunda-feira (21/02), por exemplo, uma 
carreta com 37,5 toneladas de óleo, vinda do 
Pará, quebrou e acabou bloqueando toda a 
pista, impedindo o tráfego na via e danificando 
o pavimento.

A Secretaria de Mobilidade Urbana instalou faixas 
de comunicação e placas de regulamentação 
informando a proibição. Também será instalado 
no dia 08 de março, um equipamento eletrônico 
para fiscalizar a proibição do tráfego de 
caminhões na via. A proibição será de 24 horas, 
durante todos os dias da semana, diferente 
da restrição já existente em outros trechos do 
município.

SAIBA MAIS:

https://braganca.sp.gov.br/noticias/-trafego-de-caminhoes-pesados-esta-proibido-na-estrada-municipal-antonio-moreno 
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Desde o dia 09 de fevereiro é exigida 
a apresentação de comprovante de 
esquema vacinal contra a Covid-19 em 
estabelecimentos dos segmentos de 
restaurantes, lanchonetes, bares,  buffets  e 
similares em Bragança Paulista. A medida 
instituída pela Prefeitura, por meio do 
Decreto Municipal nº 3.841/2022, foi 
considerada importante pela Justiça, ao ser 
negado pedido liminar para a suspensão da 
exigência.

Na segunda-feira (21/02), o juiz Dr. Rodrigo 
Sette Carvalho, da 4ª Vara Civil de Bragança 
Paulista, indeferiu um pedido liminar 
ajuizado por um advogado e um bancário do 
município, em processo contra o chamado 
“passaporte da vacina”, instituído por meio 

JUSTIÇA CONFIRMA 
IMPORTÂNCIA DO 

“PASSAPORTE 
DA VACINA” EM 

BRAGANÇA PAULISTA

do Decreto Municipal.

O Ministério Público já havia se manifestado 
de forma contrária ao pedido de liminar e o 
juiz considerou, em sua decisão, que “não 
se vislumbra ilegalidade evidente no ato 
administrativo que exige a comprovação 
do esquema de vacinação para ingresso 
nos estabelecimentos comerciais, por ser 
providência que visa conter o avanço da 
pandemia e disseminação das novas cepas 
do coronavírus, medida de interesse público 
que se sobrepõe à liberdade de locomoção”.

SAIBA MAIS: 

Pedido liminar foi 
negado e foi mantida 

a obrigatoriedade 
de comprovante 
de vacinação em 

bares, restaurantes, 
lanchonetes 
e similares

https://braganca.sp.gov.br/noticias/justica-confirma-importancia-do-passaporte-da-vacina-em-braganca-paulista  
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Na manhã da última sexta-feira (18/02), a Se-
cretaria Municipal de Saúde participou da 244ª 
reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saú-
de – CMSA, na Escola Bragantina de Formação e 
Aperfeiçoamento (EBRAFA),  que também ocor-
reu de forma virtual, a fim de apresentar a Pres-
tação de Contas do 3º Quadrimestre de 2021.
A reunião começou com a apreciação das pau-
tas e seguiu com a aprovação da ata da reunião 
anterior.
Na oportunidade, a apresentação da  Presta-
ção de Contas do 3º Quadrimestre foi feita pela 
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, e o 
Assessor de Gabinete do Secretário de Saúde, 
que abordaram as aplicações do recurso finan-
ceiro e oferta e produção de serviços.
Após a apresentação e explicação, a Secretária 
Municipal de Saúde Marina de Oliveira falou dos 
informes da pasta e sanou as dúvidas dos Con-

selheiros, que deliberaram e aprovaram a  Pres-
tação  de  Contas  do 3º Quadrimestre de 2021 da 
Secretaria Municipal de Saúde por unanimidade.
Na próxima quarta-feira (23/02), a Secretaria 
Municipal de Saúde irá Prestar Contas do 3º Qua-
drimestre na Comissão de Educação e Cultura, 
Esportes, Saúde, Saneamento e Assistência So-
cial, na Câmara Municipal de Bragança Paulista.

NESTE PRIMEIRO DIA, 70 CRIANÇAS 
RECEBERAM A IMUNIZAÇÃO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Saúde, iniciou na última terça-feira 
(22/02), a vacinação contra a Covid-19, referente a 
1ª dose em crianças de 05 a 11 anos na rede municipal 
de ensino, mediante a autorização dos pais. Na 
ocasião, 70 crianças receberam a imunização contra 
a Covid-19.
“Tivemos uma boa adesão por parte das famílias! A 
vacinação ocorreu com tranquilidade, os pais foram 
informados com antecedência e somente quem foi 
autorizado pelos responsáveis, recebeu a vacina”, 
contou a Diretora da Escola Municipal Dr. Jorge 
Tibiriçá, Érica Maria Magrini de Freitas.
A Secretaria de Saúde, informou que até o presente 
momento, o município já vacinou 9.535 crianças com 
a 1ª dose, o que representa 65,3% do público infantil. 
“É importante reforçar que todas as escolas, sejam 
elas municipais, estaduais ou particulares serão 
comunicadas de quando a vacinação ocorrerá em sua 
escola. Principalmente as instituições particulares 
de ensino devem ser comunicadas pela Diretoria 
Regional de Ensino e os pais devem providenciar as 
autorizações, que está disponível através do site da 
Prefeitura (https://bit.ly/3sdNwJu)”

CONSELHO DE SAÚDE APROVA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2021

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 É INICIADA 
NA REDE DE ENSINO DE BRAGANÇA PAULISTA

SAIBA MAIS:

https://braganca.sp.gov.br/noticias/vacinacao-contra-a-covid-19-e-iniciada-na-rede-de-ensino-de-braganca-paulista
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“CARNAVAL BRAGANTINO” É TEMA DE 
EXPOSIÇÃO NO CENTRO CULTURAL TEATRO 

CARLOS GOMES

Os foliões da região bragantina poderão reviver 
momentos marcantes do carnaval de Bragança 
Paulista através da exposição “Carnaval 
Bragantino”, em cartaz no Centro Cultural Teatro 
Carlos Gomes. A visitação é gratuita e pode ser 
realizada de segunda-feira a sexta-feira, das 
08h às 18h.

A mostra conta com diversas peças temáticas, 
entre fotos, troféus e objetos cedidos pelas 
agremiações carnavalescas da cidade. Há itens 
do Grêmio Recreativo Faculdade do Samba 
Dragão Imperial, Grêmio Recreativo Cultural 
Escola de Samba 9 de Julho, Grêmio Recreativo 
Acadêmicos da Vila, Grêmio Recreativo Escola 
de Samba Unidos do Lavapés, Escola de 
Samba Sociedade Cultural Fraternidade e Liga 
Independente das Escolas de Samba de Bragança 
Paulista (LIESB).

É importante frisar que permanecem proibidas 
quaisquer festividades carnavalescas, públicas 
ou privadas, tais como carnaval de rua, desfiles 
de escolas de samba e blocos, bem como bailes 
em clubes, casas noturnas, dentre outros devido 
a pandemia de Covid-19.

A atividade cumprirá as medidas previstas no 
Decreto Municipal nº 3.841/2022, publicado 
na Edição nº 1.243 da Imprensa Oficial da 
municipalidade, disponível em: (https://dosp.
com.br/exibe_do.php?i=MjI0ODI2). 

SAIBA MAIS:

Mostra ficará disponível gratuitamente no 
salão de exposições do prédio

https://braganca.sp.gov.br/noticias/carnaval-bragantino-e-tema-de-exposicao-no-centro-cultural-teatro-carlos-gomes
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ESTADO DE SÃO PAULO INVESTIRÁ R$ 550 MILHÕES 
EM TURISMO EM 2022

MUNICÍPIO PARTICIPOU DA REUNIÃO DA APRECESP, EM SÃO ROQUE
No último sábado (19/02), Bragança Paulista 
participou da 1ª Reunião Ordinária de Prefeitos da 
Associação das Prefeituras das Cidades Estância 
do Estado de São Paulo (APRECESP) no Centro 
Educacional, Cultural e Turístico Brasital, em São 
Roque – SP.

De acordo com a Secretaria de Turismo e Viagens 
do Estado de São Paulo, é preciso entender a 
transversalidade do turismo para atender outros 
setores afetados por esse esforço, porque o tu-
rismo vem da economia e necessidades dos vi-
sitantes. Este ano,terá um investimento recorde 
de R$550 milhões nos municípios turísticos pau-
listas. Com isso, os municípios paulistas poderão 
desenvolver os seus programas, possibilitando a 

promoção e planejamento dos destinos.

A reunião também contou com o lançamento do 
Termo de Cooperação Técnica entre APRECESP e 
Destinos Inteligentes e lançamento do novo for-
mato do portal da APRECESP/Turismo Paulista.

Também foi apresentado as ações da associação, 
como a participação na 36ª Feira de Negócios Tu-
rísticos – Feira Ugart, no 5º Conexidades – UVESP, 
e na FESTURIS 2022, e divulgação da capacitação 
Conexão Gramado. 

SAIBA MAIS:  

https://braganca.sp.gov.br/noticias/estado-de-sao-paulo-investira-r-550-milhoes-em-turismo-em-2022
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ATIVIDADES E TREINOS SÃO RETOMADOS E 
MOVIMENTAM GINÁSIOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS

O trabalho de incentivo ao esporte vai muito além 
da construção e reforma dos espaços. Passa pela 
utilização pelos mais diversos públicos, das mais 
variadas idades. E a Prefeitura de Bragança Pau-
lista, por meio da Secretaria Municipal de Juven-
tude, Esportes e Lazer (SEMJEL), tem oferecido 
não só a infraestrutura de qualidade, como uma 
agenda de atividades variada.

Essa semana, a equipe da SEMJEL esteve nos 
diversos locais onde ocorrem as aulas e treinos 
esportivos oferecidos gratuitamente pela Pre-
feitura. 

As aulas, as atividades esportivas e os campe-
onatos oferecidos e realizados pela Prefeitura 
por meio da Secretaria Municipal de Juventude, 

Esportes e Lazer ficaram paralisadas por cerca 
de um ano e meio devido à pandemia de Covid-19. 
Há pouco mais de dois meses, as atividades 
começaram a ser retomadas nos mais diversos 
centros esportivos oferecidos pela Prefeitura à 
população.

Neste tempo em que foram suspensas todas as 
atividades esportivas, a SEMJEL trabalhou muito 
para reformar, revitalizar e modernizar os apare-
lhos esportivos da cidade, além de realizar servi-
ços como: limpeza, manutenção, reparos e obras.

SAIBA MAIS: 

Aulas e campeonatos também retornaram

https://braganca.sp.gov.br/noticias/atividades-e-treinos-sao-retomados-e-movimentam-ginasios-e-espacos-esportivos 
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CARNAVAL 2022: PREFEITURA OFERECE 
PROGRAMAÇÃO CARNAVALESCA ON-LINE

O maior carnaval do interior paulista está 
chegando em novo formato e com uma 
programação imperdível. Para aproveitar 
a folia com responsabilidade e seguran-
ça, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria de Cultura e Tu-
rismo, oferece nesta terça-feira (01/03), 
uma live de carnaval. 

Totalmente on-line, as apresentações 
serão transmitidas através das páginas 
oficias da Prefeitura de Bragança Paulista 
e da Secretaria de Cultura e Turismo no 
Facebook. Vale ressaltar que o evento não 
contará com a presença de público.  

É importante frisar que permanecem 
proibidas quaisquer festividades carna-
valescas, públicas ou privadas, tais como 
carnaval de rua, desfiles de escolas de 
samba e blocos, bem como bailes em clu-
bes, casas noturnas, dentre outros devido 
a pandemia de Covid-19.

No último fim de semana (19/02) e (20/02), teve 
início a programação esportiva do Festival de Ve-
rão 2022 de Bragança Paulista. O evento organiza-
do pela Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
das Secretarias da Juventude, Esportes e Lazer 
(SEMJEL) e Cultura e Turismo, oferece atividades 
esportivas gratuitas durante os finais de semana.

Diversos atletas estiveram presentes na quadra 
de Vôlei de Areia, e a pista de Pump Track, recém-
-construída, foi a grande atração do evento.

O Festival de Verão 2022 continua até o dia 20 
de março. Os professores da SEMJEL estão pre-
sentes nas quadras de Streetball, Vôlei de Areia 
e na pista de Pump Track, auxiliando os atletas, 
aos sábados das 15h às 18h, e aos domingos das 
9h30 às 12h30. Aos domingos também ocorrem 

PREFEITURA OFERECE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO 
FESTIVAL DE VERÃO 2022

campeonatos relâmpagos, com distribuição de 
medalhas para os campeões.

No próximo fim de semana, (26/02) e (27/02), 
não haverá atividades esportivas devido ao re-
cesso de carnaval.

FOLIA ACONTECERÁ ATRAVÉS DAS 
REDES SOCIAIS DA PREFEITURA 
DE BRAGANÇA PAULISTA
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BASE MÓVEL DA GCM ENTRA EM OPERAÇÃO E ESTÁ 
ATENDENDO DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO

Recentemente, mais um instrumento de 
segurança pública entrou em operação 
no município, a 1ª Base Móvel da Guarda 
Civil Municipal (GCM). O novo veículo que 
integra a frota da GCM é equipado com uma 
câmera de monitoramento e já está nas 
ruas prestando atendimento à comunidade 
bragantina.

Com o intuito de aumentar a segurança, a 
Base Móvel diariamente é deslocada para 
locais e áreas estratégicas, coibindo a cri-
minalidade em regiões próximas. A unidade 
móvel está atendendo em pontos fixos e 
de grande fluxo de pessoas como no Lago 
do Taboão, em diversos trechos; na Praça 
da Bíblia no Lavapés, na Avenida Virgílio de 
Carvalho Pinto, no Parque dos Estados; na 
Praça Raul Leme, no Centro; bem como na 
área em frente a E.M, Francisco Murilo Pin-
to, no Jardim Águas Claras.

Além do deslocamento diário, a Base Móvel 

também auxiliará no trabalho de proteção 
à população em ações como as que são re-
alizadas pelo Gabinete de Gestão Integrada 
(GGI), assim como em eventualidades futu-
ras.
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Durante o Carnaval, alguns serviços públi-
cos serão suspensos, mas a Prefeitura de 
Bragança Paulista manterá plantões em se-
tores essenciais. Segurança Pública mante-
rá o atendimento normal à população, assim 
como prontos-socorros e unidades de pron-
to atendimento da Saúde. A Defesa Civil es-
tará de plantão. A coleta de resíduos sólidos 
será feita normalmente, sem alterações.

SAIBA MAIS:  

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA MANTÉM 
SERVIÇOS ESSENCIAIS DURANTE O CARNAVAL

CRAS VOLANTE ENTREGOU 119 CESTAS BÁSICAS 
PARA FAMÍLIAS DO BAIRRO MÃE DOS HOMENS

Nos dias (21/02) e (22/02), o bairro Mãe dos Homens 
recebeu a ação do CRAS Volante, que presta serviços 
de assistência social às famílias que residem em 
áreas rurais. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de 
Bragança, por meio da Secretaria Municipal de Ação e 
Desenvolvimento Social (SEMADS).

Na oportunidade, os representantes da SEMADS ofer-
taram o Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
à Família (PAIF) e demais serviços de Proteção Social 
Básica; atualização cadastral das famílias no Cadas-
tro 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.

Na segunda-feira (21/02), foram realizados 59 aten-
dimentos, entregues 80 cestas básicas e 03 kits do 
projeto Arco Íris. Pelo CadÚnico foram atendidos 14 
pessoas, realizados 05 novos cadastros, 02 atualiza-
ções e 02 consultas. Já na terça-feira (22/02), foram 
realizados 37 atendimentos, entregues 39 cestas bá-
sicas e 01 kit do projeto Arco Íris. Pelo CadÚnico foram 
atendidos 13 pessoas, realizados 11 novos cadastros, 
02 atualizações e 13 consultas.

SAIBA MAIS: 

PRONTOS-SOCORROS E UNIDADES 
DE PRONTO ATENDIMENTO 
FUNCIONAM NORMALMENTE, ASSIM 
COMO A SEGURANÇA

https://braganca.sp.gov.br/noticias/cras-volante-entregou-119-cestas-basicas-para-familias-do-bairro-mae-dos-homens 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-mantem-servicos-essenciais-durante-o-carnaval


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 13

CONHEÇA MANEIRAS CRIATIVAS E SEGURAS PARA 
APROVEITAR O FERIADO EM BRAGANÇA PAULISTA

Conhecida como “Capital Nacional da Linguiça 
Artesanal” e “Cidade Poesia”, Bragança Paulista 
também é conhecida pela cultura, clima e aventura 
na medida certa para todo perfil de turista. Seu clima 
ameno, temperatura agradável e a suas paisagens 
exuberantes, fazem da cidade o destino perfeito 
para viver momentos inesquecíveis durante as férias 

Roteiro é gratuito e abrange todas as regiões da cidade
ou finais de semana.
Confira alguns passeios gratuitos e seguros para 
fazer com a família durante o feriado prolongado. 

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/conheca-maneiras-criativas-e-seguras-para-aproveitar-o-feriado-em-braganca-paulista
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