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RUAS PAVIMENTADAS DO CHÁCARAS 
FERNÃO DIAS VÊM RECEBENDO CALÇADAS

A Prefeitura de Bragança Paulista continua com 
as obras de melhorias de todas as escolas da rede 
municipal e está em processo de licitação a obra 
de ampliação da Escola Municipal Rural Professora 
Therezinha de Lima Bellotto, localizada no bairro 
Mãe dos Homens. Com essa ampliação, a unidade 
será a primeira da zona rural a realizar atendimento 
de creche. 

A obra de ampliação contará com a construção de 

ESCOLA MUNICIPAL RURAL 
THEREZINHA DE LIMA BELLOTTO 

SERÁ AMPLIADA

fraldário, depósito, berçário, solário, nova sala dos 
professores, novas salas de direção, coordenação 
e secretaria. Haverá ainda a pintura geral do prédio, 
serviços de combate a incêndio e instalação de nova 
cisterna. O orçamento previsto é de R$ 385.417,93. 

As obras de infraestrutura urbana caminham 
para a finalização em duas ruas do bairro 
Chácaras Fernão Dias. Nas Ruas Ágata e Água 
Marinha os serviços de construção de calçadas 
estão em fase final. Está sendo implantado um 
piso tátil nas calçadas, para auxiliar as pessoas 
com deficiência visual.
Ao todo, as vias receberam outras melhorias 
que fazem parte da obra de infraestrutura 

urbana como a implantação do sistema de 
drenagem de águas pluviais, assim como a 
instalação de guias, sarjetas e bocas de lobo. A 
obra está sendo executada pela empresa Levig 
Engenharia Construção e Comércio Ltda.
Em breve a obra será finalizada e entregue, 
proporcionando mais qualidade de vida aos 
moradores da localidade.

COM AMPLIAÇÃO ESSA SERÁ A PRIMEIRA 
ESCOLA RURAL COM ATENDIMENTO DE 
CRECHE 
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A Rua Gentil Piniano, no bairro Chácaras 
Alvoradas segue em obras, recebendo trabalhos 
de infraestrutura urbana que trarão mais 
conforto e qualidade de vida aos moradores 
locais. No local está em execução a abertura 
de valas para implantação dos tubos que fazem 
parte do sistema de drenagem e captação de 
águas pluviais.

A obra na via ainda contempla a implantação de 
guias, sarjetas, bocas de lobo e poços de visita, 
além da pavimentação asfáltica e calçadas. A 
empresa responsável pelos trabalhos no local 
é a Gestor Engenharia Ltda. Vale frisar, que esta 
obra faz parte do Plano Anual de Aplicação de 
Recursos (PAAR) 2020/2021, com recursos 
oriundos do Fundo Municipal de Saneamento 
Básico.

MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
SÃO CONSTANTES

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Planejamento, pela Divisão de Resolo 
(Regularização de Parcelamentos do Solo), realizou 
na quarta-feira (23/6), fiscalização em dois bairros 
rurais e a instalação de placas informativas em 
loteamentos irregulares.

As equipes estiveram nos bairros Morro Grande 
da Boa Vista e Campo Novo e as placas foram 
colocadas em um loteamento irregular que já está 
embargado administrativamente.

De acordo com a Secretaria de Planejamento, 
a medida da Prefeitura, por meio da Divisão de 

PREFEITURA 
FISCALIZA 

PARCELAMENTO 
IRREGULAR NA ZONA 

RURAL

OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA NA 
RUA GENTIL PINIANO SEGUE EM EXECUÇÃO

Resolo, com ajuda da Secretaria de Serviços, visa 
coibir o parcelamento irregular no município. Essa 
fiscalização traz mais segurança aos munícipes ao 
adquirirem um imóvel.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-fiscaliza-parcelamento-irregular-na-zona-rural 
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A Prefeitura de Bragança Paulista realizou na 
última sexta-feira (18/06), a abertura de licitação 
para as obras de captação de águas pluviais em 
quatro ruas do município, sendo duas na região 
central e duas no Bairro Padre Aldo Bolini.

As ruas que passarão por obras são: Rua José 
Domingues e Travessa Araci, no Centro (Tomada 

REALIZADA LICITAÇÃO PARA OBRAS DE 
CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUAS DO 

CENTRO E NO PADRE ALDO

de Preço - TP 17/2021), e Avenida Djanira Brandi 
Bertolote e Rua Domingos Leite de Almeida, no 
Padre Aldo Bolini (Tomada de Preço - TP 18/2021).

Em ambos os locais serão realizados os serviços 
de drenagem, bocas de lobo e recomposição 
asfáltica. 

Trecho da Rua José Domingues Trecho da Travessa Araci

PREFEITURA DÁ ORDENS DE SERVIÇOS PARA DUAS 
OBRAS DE COMBATE ÀS ENCHENTES NO MUNICÍPIO

Na manhã desta sexta-feira (25/06), foi realizada a 
solenidade de assinatura das ordens de serviços para 
a construção de nova barragem no Lago do Orfeu e 
implantação de reservatório de detenção de cheias 
(piscinão) no Jardim Califórnia, na Avenida Alberto 
Diniz. As obras fazem parte do projeto de combate às 
enchentes no município.

No Lago do Orfeu, serão realizados serviços como 
limpeza superficial da camada de vegetação, 

terraplanagem, construção de estrutura da nova 
barragem no Lago do Orfeu, plantio de grama, 
construção de passarela sobre barragem no Lago 
do Orfeu, construção de galeria no Lago do Orfeu, 
construção de ala e muro de ala para galeria no Lago 
do Orfeu.

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-da-ordens-de-servicos-para-duas-obras-de-combate-as-enchentes-no-municipio
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20ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DE 
BRAGANÇA PAULISTA ACONTECE DE 03 A 

31 DE JULHO
O tradicional Festival de Inverno de Bragança Paulista 
chega à sua 20ª edição com muitas novidades e será 
celebrado em um formato especial. De 03 a 31 de 
julho, o público terá acesso a diversas atrações 
que apresentarão o que há de melhor na cultura 
municipal, regional e nacional.

O evento teste ocorrerá no Centro Cultural Teatro 
Carlos Gomes de modo híbrido, on-line e presencial, 
e será transmitido através das redes sociais da 
Prefeitura de Bragança Paulista e da Secretaria de 

Cultura e Turismo.

A programação artística do festival conta com 
atrações especiais que irão agitar e aquecer o mês 
de julho. Haverá oficinas gastronômicas, teatros, 
intervenções artísticas, concertos, shows musicais, 
recital de piano, workshop de literatura.

SAIBA MAIS.:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/20-edicao-do-festival-de-inverno-de-braganca-paulista-acontece-de-03-a-31-de-julho
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PREFEITURA 
REALIZA MAIS DE 

550 INSPEÇÕES 
NO ÚLTIMO FINAL 

DE SEMANA
Durante o fim de semana, a Prefeitura de Bragan-
ça Paulista, por meio da Vigilância Sanitária (VISA), 
com apoio das forças de segurança do município, 
através da Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia 
Militar, seguiu com diligências em diversos bairros 
do município fiscalizando e orientando estabeleci-
mentos, dispersando aglomerações e atendendo 
a denúncias de cidadãos. Entre sexta-feira (18) 
e domingo (20) foram realizadas 553 inspeções.

Para denunciar quaisquer irregularidades perti-
nentes, o cidadão poderá acionar a Polícia Militar 
pelo telefone 190, a Guarda Civil Municipal (GCM) 
pelo telefone 153 ou ainda no Disk Denúncia pelo 
WhatsApp (11) 4603-1880.

SAIBA MAIS: 

REFORMA DA UBS DO BIRIÇÁ DO VALADO 
ENTRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO

Desde 2017, a Prefeitura tem investido na 
reforma, revitalização e zeladoria das unidades 
de saúde. Na Unidade Básica de Saúde (UBS) 
do Biriçá do Valado, as obras de reforma e 
revitalização entraram em fase de finalização 
nos últimos dias.

Foram executados na unidade, serviços como 
pintura interna e externa, troca e pintura do 
forro em lambril de madeira, manutenção das 
instalações elétricas, substituição de portas 
de madeira e porta metálica de entrada, 
criação de corredor de interligação da UBS ao 
anexo, instalação de pisos e revestimentos, 
construção de abrigo para lixo, dentre outros 
detalhes. A empresa responsável pela obra é a 
BPS Elétrica e Construções Eireli.

Diversos prédios da saúde já foram entregues 
e outros seguem em andamento. Em breve 
os trabalhos na UBS do Biriçá do Valado serão 
concluídos e entregues para usufruto da 
população local.

A OBRA ESTÁ COM CERCA DE 95% DAS 
ATIVIDADES CONCLUÍDA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-realiza-mais-de-550-inspecoes-no-ultimo-final-de-semana 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade do Município (FSSM), firmou 
parceria com a escola Microcamp Tecnologia (Unida-
de Bragança Paulista) e está disponibilizando vários 
cursos de capacitação profissional on-line e gratuitos 
à população, nas áreas de tecnologia, administração 
e idiomas. As inscrições encerram no próximo dia 30 
de junho.

Estão sendo oferecidos cursos profissionalizantes de 
capacitação profissional, com aulas on-line, nas áreas 
de tecnologia, administração e idiomas, para todas as 
pessoas a partir de 14 anos de idade.

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade, firmou parceria para cursos 
de pós-graduação nas áreas de educação e saúde 
com o Sistema Educacional Brasileiro (SEBRAS) - Polo 
Bragança.

Na quarta-feira (23/6), a Presidente do Fundo Social, 
Francine Pereira, esteve em reunião com Roberto 
Guimarães e Debóra Miúra, gestores do (SEBRAS) - 
Polo Bragança, para firmar a parceria.

Conforme informou a gestora Débora Míúra, o SE-
BRAS disponibiliza cursos de pós-graduação lato-
-sensu e cursos de extensão com qualidade e lega-
lidade, e certificados de conclusão reconhecidos pelo 

INSCRIÇÕES PARA CURSOS GRATUITOS 
EM ESCOLA TÉCNICA ENCERRAM NA 

PRÓXIMA SEMANA

Entre os cursos disponíveis, seis são na área de tecno-
logia, sendo eles: Antivírus e como se proteger na inter-
net (6 horas); Criação de Jogos Digitais (6 horas); Digital 
Influencer (6 horas); Excel para o mercado de trabalho 
(6 horas); Informática Rápida (12 horas); e Introdução 
à Modelagem 3D (6 horas). Além disso, outros cursos 
oferecidos serão Inglês Rápido (15 horas) e Recursos 
Humanos (6 horas).

SAIBA MAIS: 

FUNDO SOCIAL FIRMOU PARCERIA COM A MICROCAMP BRAGANÇA

FUNDO SOCIAL FECHA PARCERIA PARA CURSOS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO COM O SEBRAS - POLO BRAGANÇA

CONVÊNIO É PARA CURSOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

MEC (Ministério da Educação).

Para mais informações sobre os cursos de pós-
-graduação e graduação Online do SEBRAS, os 
interessados devem comparecer à Rua Cel. Leme, 
140, Centro, Bragança Paulista, citando para os 
descontos especiais o nome do Fundo Social de 
Solidariedade.

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/inscricoes-para-cursos-gratuitos-em-escola-tecnica-encerram-na-proxima-semana 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/fundo-social-fecha-parceria-para-cursos-de-pos-graduacao-com-o-sebras-polo-braganca
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A Campanha “Vacinação Solidária”, realizada 
pela Prefeitura de Bragança Paulista por meio 
do Fundo Social de Solidariedade, Secretaria 
Municipal de Saúde e Secretaria Municipal Ação 
e Desenvolvimento Social, tem continuado com 
as arrecadações de alimentos não perecíveis, de 
forma voluntária, nas unidades de saúde onde 
são feitas as aplicações das vacinas contra o 
coronavírus.

As pessoas que estão recebendo os imunizantes, 
além de se proteger contra a doença, estão 
colaborando com as doações de alimentos que 
são distribuídos para pessoas em situação de 
vulnerabilidade, assistidas pelo município.

COMUNIDADE 
BRAGANTINA CONTINUA 

PRESTIGIANDO A 
CAMPANHA “VACINAÇÃO 

SOLIDÁRIA”

Até o momento já foram doados mais de 
9.569,496 quilos de alimentos, 111 produtos de 
higiene e 63 unidades de produtos de limpeza.

DOAÇÕES SÃO VOLUNTÁRIAS E PODEM SER 
FEITAS NOS POSTOS DE VACINAÇÃO

CASTRAMÓVEL ESTARÁ NO BAIRRO 
PLANEJADA NESTE FINAL DE SEMANA

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Meio Ambiente, realiza nesta sexta, 
sábado e domingo (dias 25, 26 e 27/6), castrações 
gratuitas de cães e gatos no bairro Planejada, por 
meio do Castramóvel.

A ação ocorrerá nos períodos da manhã e tarde, 
na Escola Municipal Antônio José da Fonseca (Rua 

CASTRAÇÕES ACONTECEM NA 
SEXTA, SÁBADO E DOMINGO PARA JÁ 
CADASTRADOS

Amazonas, S/N), para animais já cadastrados.
Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
a meta é realizar a cirurgia em 330 animais. A 
castração é importante para o controle de natalidade 
e ainda para a saúde do animal. A Secretaria tem um 
cronograma com os próximos bairros que receberão 
o Castramóvel, que será divulgado oportunamente.
SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/castramovel-estara-no-bairro-planejada-neste-final-de-semana 
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Com o objetivo de captar de empreendimentos 
amparados pelo Programa de Incentivos ao 
Desenvolvimento Econômico e Fomento ao Emprego, 
por meio do Programa Pró-Indústria e Pró-Emprego. 
Nesta quinta-feira (24/06), a Prefeitura de Bragança 
Paulista autorizou a abertura de chamamentos 
públicos para doação de 16 terrenos para instalação 
de indústrias e empreendimentos geradores de 
emprego. A expectativa é gerar, a médio prazo, mais 
empregos diretos e indiretos.

A autorização das licitações ocorreu em solenidade 
realizada na Sala de Atos do Centro Cultural (antigo 
Colégio São Luiz).

Foram abertos 16 chamamentos públicos que tem 
como objeto Procedimento de Manifestação de 
Interesse (PMI) para classificação de Projetos de 
Empresas Industriais que almejam o recebimento de 
doação de bem imóvel. Os editais foram publicados 
na Imprensa Oficial nº 1.094A (Edição Extra), de 
quinta-feira (24).

PREFEITURA DISPONIBILIZA 16 
TERRENOS PARA ATRAIR EMPRESAS E 

GERAR EMPREGOS

SERÃO DOADAS ÁREAS E A EXPECTATIVA É 
DE BOM AUMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL 
E A GERAÇÃO DE NOVOS EMPREGOS

São 6 áreas disponíveis no Distrito Industrial V Santa 
Bárbara, na Água Comprida – terreno da antiga 
Sagemuller; 9 áreas no Distrito Industrial IV, no Jardim 
da Fraternidade; e um no Distrito Industrial Rafael 
Diniz, na Penha. São áreas de 1.000m² a 15.000 m².

Qualquer empresa pode participar dos Chamamentos 
Públicos seja para implantação ou ampliação de 
atividade econômica no Município. As empresas 
devem iniciar as atividades de implantação em até 
12 meses, empregando, no mínimo, 80% de pessoas 
residentes no município.

É importante ressaltar que Bragança Paulista vem 
se preparando para receber os bons investidores. 
“Recuperou o nome” da cidade. Em 2017, por exemplo, 
a cidade tinha a nota D do rating de Capacidade de 
Investimento. Hoje essa nota é A, abrindo maiores 
possibilidades de crédito para desenvolvimento do 
município.

Mas, para o crescimento ordenado da cidade, para 
a vinda de novos investidores, Bragança Paulista 
precisava atualizar o seu Plano Diretor. Agora o 
município conta com uma lei atualizada, que permite 
a instalação de novos empreendimentos, em todas 
as áreas: seja no campo, na indústria, na área de 
serviços, no turismo, na saúde, educação. 
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Desde abril de 2020, a tradicional Feira Livre que era 
realizada no Bairro do Lavapés foi transferida para o 
Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de 
Monta). A mudança ocorreu em razão da pandemia 
do coronavírus.

No bairro do Lavapés as barracas ocupavam parte da 
Avenida dos Imigrantes, em local aberto. Atualmente 
no recinto do Posto de Monta, a feira livre funciona 
das 6h às 12h, num local amplo, arejado e com 
espaço suficiente para não haver aglomerações, 
oferecendo sanitários masculino e feminino. Em dias 

FEIRA LIVRE NO POSTO DE MONTA RECEBE 
APROVAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS E FREGUESES

de sol, as árvores oferecem sombras aos fregueses 
e permissionários.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento dos 
Agronegócios destaca que as barracas ficam em 
espaços controlados com espaçamentos, evitando 
aglomerações. O acesso ao recinto é controlado 
na portaria, com aferição de temperatura, por 
servidores municipais e a Guarda Civil Municipal.

SAIBA MAIS: 

O Banco do Povo Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Governo, Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, vem atuando na 
recuperação de valores, como é parte de seu 
programa de crédito.

São contatados para negociação os clientes 
inadimplentes que pretendem quitar os débitos 
e a maioria solicita propostas de renegociação. 
Os débitos podem ser parcelados em até 36 
meses no caso de pessoa jurídica e em até 

BANCO DO POVO 
REALIZA RECUPERAÇÃO 

DE CONTRATOS 
INADIMPLENTES

O FUNCIONAMENTO É DAS 6H ÀS 12H TODAS AS QUARTAS-FEIRAS

CLIENTES PODEM SOLICITAR A 
RENEGOCIAÇÃO

24 meses para pessoa física. Se pagos em até 
18 meses, o banco concede desconto de 50% 
na multa e juros. Se pagos de 18 a 36 meses, o 
desconto é de 25%.

Somente neste mês de junho (até 22/6), houve 
a recuperação de aproximadamente R$ 30 mil 
que estavam em situação vencida há mais de 
180 dias. Esse fato indica um movimento de 
crescimento da economia.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/feira-livre-no-posto-de-monta-recebe-aprovacao-dos-permissionarios-e-fregueses 
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O Centro de Abastecimento Dr. Paulo Eiti 
Takazaki (Ceasinha), é um dos principais 
responsáveis pelo fornecimento de variados 
alimentos frescos como frutas, legumes, 
hortaliças, dentre outros. No local, o consumidor 
poderá adquirir esses produtos em grandes 
quantidades direto com o produtor.

Desde junho de 2020, devido às obras de 
implantação do Mercado Municipal da Zona 
Norte, no local onde anteriormente funcionava 

CEASINHA FUNCIONA NO POSTO DE MONTA 
ÀS SEGUNDAS E QUINTAS

o Centro de Abastecimento, o Ceasinha passou 
a atender a população da cidade e da região no 
Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto 
de Monta), na Avenida Dr. Fernando Costa, 
800, na Vila Municipal, em uma área maior e 
com mais conforto para os permissionários e 
compradores.

SAIBA MAIS: 

Uma das prioridades da Prefeitura de Bragança 
Paulista é o trabalho de apoio aos produtores rurais, 
por meio da Secretaria de Desenvolvimento dos 
Agronegócios. Um dos trabalhos desenvolvidos 
é a Patrulha Agrícola, com a disponibilização de 
equipamentos e serviços destinados à conservação 
do solo e da lavoura.

O programa Patrulha Agrícola é realizado por meio 
de um contrato com o produtor, analisado pela 
Secretaria de Desenvolvimento dos Agronegócios, 
para posteriormente dar a ordem de serviços. O 
trabalho tem contribuído de forma decisiva para 
a agricultura de Bragança Paulista, oferecendo 

PRODUTORES RURAIS 
PODEM SOLICITAR 

SERVIÇOS DA PATRULHA 
AGRÍCOLA

orientação técnica para o pequeno e médio 
agricultor. O trabalho é feito a um custo inferior 
ao do mercado, referente ao deslocamento de 
máquinas, equipamentos e combustível, gerando 
uma economia de até 60% ao produtor.

SAIBA MAIS: 

CUSTO DO TRABALHO CHEGA A SER ATÉ 
60% MENOR QUE DO MERCADO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/ceasinha-funciona-no-posto-de-monta-as-segundas-e-quintas 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/produtores-rurais-podem-solicitar-servicos-da-patrulha-agricola 
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Incentivos Fiscais
Conheça a Lei 887/19

SAIBA MAIS:

https://leismunicipais.com.br/a2/sp/b/braganca-paulista/lei-complementar/2019/89/887/lei-complementar-n-887-2019-dispoe-sobre-o-programa-de-incentivos-ao-desenvolvimento-economico-e-fomento-ao-emprego-do-municipio-de-braganca-paulista-e-da-outras-providencias?q=Incentivo%20

