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As obras de construção de bacia de retenção da 
Avenida Alberto Diniz (“Piscinão”) estão em fase 
avançada e no momento estão em andamento a 
escavação para a colocação dos gabiões, que é o 
processo mais importante de um piscinão.

A obra completa prevê ainda a construção de ala para 
galeria e pavimentação completa. O reservatório terá 
como função principal evitar as enchentes ao longo 
do Ribeirão Lavapés. A empresa responsável pelos 
serviços é a Rual Construções e Comércio LTDA.

PISCINÃO DA ALBERTO DINIZ É UMA DAS PRINCIPAIS 
OBRAS PARA PREVENÇÃO DE ENCHENTES

A Prefeitura de Bragança Paulista, nestes últimos 
anos, vem implementando diversas ações voltadas 
ao combate às enchentes, englobando a implantação 
de infraestrutura de drenagem e pavimentação 
em diversos locais, com a execução de sistema de 
captação de águas pluviais, redes, construção de 
guias, galerias, sarjetas e pavimentação asfáltica.

SAIBA MAIS: 

A Prefeitura realiza ainda outras ações voltadas ao combate a 
enchentes e pontos de alagamentos

https://braganca.sp.gov.br/noticias/piscinao-da-alberto-diniz-e-uma-das-principais-obras-para-prevencao-de-enchentes 
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GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ESTÁ 
PASSANDO POR MANUTENÇÃO

A Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria Municipal de Juventude, 
Esporte e Lazer (SEMJEL), segue trabalhando 
para promover melhorias nos equipamentos 
esportivos do município. Dentre estas 
benfeitorias está a modernização do Estádio 
Municipal Cícero de Souza Marques, que desta 
vez está passando por trabalhos de manutenção 
e reparo no gramado.

As atividades estão sendo executadas pela 

empresa Campanelli-Gramados Esportivos e 
Implantação de Áreas Verdes Eirelli. No local, na 
primeira etapa dos trabalhos, foram realizados 
serviços como a roçada e o controle de pragas 
e fungos do gramado. Para finalizar essa fase, 
recentemente foi feito o processo de adubação.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/gramado-do-estadio-municipal-esta-passando-por-manutencao
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Os investimentos na área da saúde não param. 
Na última sexta-feira (20/08), a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, realizou a entrega da reforma 
da unidade básica de saúde Biriçá do Valado "Dr. 
José Leme Rosas" à população.

Na ocasião, estiveram presentes os filhos do 
homenageado Heloisa Pignatari Rosas Magrini, 
Maria Carolina Pignatari Rosas Magrini, José Paulo 
Pignatari Rosas, Silvia Pignatari Rosas, a esposa 
Aurora Pignatari Rosas, o neto Francisco Pignatari 
Rosas Manprin e o caseiro da família Ismael.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, houve 
troca dos pisos, construções de farmácia, 
banheiro acessível, pintura total, construção de 
novo acesso entre os prédios, colocação de telas 
mosqueteiras, readequação do portão de entrada 
e acessibilidade em todo o prédio. O valor total da 
reforma foi de R$ 118.351,39.

UNIDADE DE SAÚDE BIRIÇÁ DO VALADO É 
ENTREGUE REFORMADA À POPULAÇÃO

ESSA É A 32ª OBRA DE 
SAÚDE ENTREGUE PELA 

PREFEITURA
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Os parques, praças, bosques e jardins de 
Bragança Paulista estão sendo reformados 
e remodelados pelas Secretarias Municipais 
de Meio Ambiente e de Serviços, em todas as 
regiões do município, com plantas que são 
cultivadas no Viveiro Municipal da Prefeitura, 
procurando preservar as espécies da flora e a 
manutenção das características ambientais.
Há manutenção diária, com serviços de 
corte de grama, limpeza, bem como poda 
de árvores, plantação e cultivo de mudas 
de flores, além de revisão e atividades de 
combate a pragas em todos os canteiros da 
cidade. Há ainda planejamento e execução de 
projetos paisagísticos por meio das secretarias 
municipais envolvidas, além de apoio às ações 
sociais, como hortas comunitárias, entre outras.
Com a implantação de ciclovias, rotatórias e 
novos espaços verdes, são criados canteiros em 
diversos locais. As plantas serão fornecidas pelo 
Viveiro Municipal, da Prefeitura, com o objetivo 

BRAGANÇA PAULISTA ESTÁ MAIS FLORIDA COM 
CANTEIROS DE FLORES E MUDAS ORNAMENTAIS

de aperfeiçoar o paisagismo e urbanismo.
A Prefeitura tem dado todo respaldo com mão 
de obra e equipamentos para que os serviços 
possam ser realizados obedecendo as normas 
do meio ambiente.

A manutenção é constante e 
as mudas são cultivadas no 

Viveiro Municipal



INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA6

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Mobilidade Urbana, iniciou a 
sinalização horizontal e vertical no trecho da 
ciclovia entre a Avenida Juscelino Kubitschek 
e o Fórum, que consiste na pintura de linhas 
de bordo brancas, faixas seccionadas ama-
relas separando as duas pistas, e faixas de 
travessia de pedestres em diversos pontos.

Além disso, são pintados os cruzamentos da 
ciclovia com as pistas veiculares, pictogra-
mas e legendas de alerta, e colocação das 
placas de sinalização.

INICIADA SINALIZAÇÃO DE NOVO TRECHO 
DA CICLOVIA

As obras da ciclovia estão em andamento e 
a nova etapa contemplará a obra entre o Fó-
rum e o Lago do Taboão. Este trecho da ciclo-
via terá 3,6 km, com início no entroncamento 
da Av. Juscelino Kubitscheck com a travessa 
Tamoio, e término no Lago do Taboão.

Com o avanço das obras, o ciclista passará 
a ter uma área exclusiva e mais segura para 
trafegar, não precisando dividir o espaço 
com os motoristas.
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Secretarias Municipais de Planejamento e de Go-
verno, Desenvolvimento Econômico e Inovação, 
realizou nesta quinta-feira (26/08), a formaliza-
ção da aprovação final do novo empreendimento 
do Convém Supermercados.

A empresa receberá da Prefeitura a unificação 
das áreas para a construção do novo super-
mercado, que será construído na Avenida dos 
Imigrantes, com a expectativa de gerar 150 em-
pregos diretos e 100 indiretos, através das lojas 
satélites que serão instaladas no supermercado.

Com a unificação das áreas, o terreno onde será 

construído o supermercado terá 17.209,37 m². A 
área está no nome de Moldava Empreendimentos 
e Participações S/A. 

De acordo com dados do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (CAGED), Bragança 
Paulista fechou o primeiro semestre de 2021 com 
saldo positivo de empregos, no total de 758. Além 
disso, foi registrada a abertura de 2.326 novas 
empresas entre janeiro e junho de 2021, segundo 
dados do Mapa de Empresas, ferramenta do Go-
verno Federal. 

PREFEITURA FORMALIZA APROVAÇÃO FINAL DE NOVO 
EMPREENDIMENTO NO MUNICÍPIO

A expectativa é gerar cerca de 250 novos empregos.

Mais um grande projeto da Administração Municipal 
na área da Educação começou a ser colocado em 
prática. O “Programa Bragança Paulista Conectando 
Aprendizagens” visa modernizar o ensino municipal e 
incluir estudantes no mundo digital.

Na tarde de quinta-feira (26/08), a Prefeitura as-
sinou Ordem de Serviço com a Faz Educação e Tec-
nologia Ltda., empresa que será responsável pela 
implantação do programa, que é inédito na região. 
A solenidade ocorreu no Auditório da Secretaria Mu-
nicipal de Educação e contou com a participação do 
Vice-Prefeito Amauri Sodré, do Secretário Municipal 
de Educação Adilson Condesso, do Deputado Estadu-
al Edmir Chedid, dos representantes da empresa, de-
mais secretários municipais, vereadores e imprensa.

O projeto tem como objetivo principal prover tecnolo-
gias digitais e educacionais nas escolas, inclusive as 
ações em sala de aula junto aos professores e alunos, 
disponibilização de iPad’s, conteúdos e aplicativos 
para o incentivo à aprendizagem, atendendo assim 
as competências gerais previstas na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC).

Todo o equipamento é de propriedade e responsabili-
dade da empresa (serão cerca de 1000 iPad’s). Além 
disso, haverá monitores contratados pela empresa 
para auxiliar professores em sala de aula para uso 

EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DE QUALIDADE: 
PREFEITURA INICIA IMPLANTAÇÃO DO “PROGRAMA 

BRAGANÇA PAULISTA CONECTANDO APRENDIZAGENS"
Projeto beneficiará cerca de 9 mil alunos de 41 escolas do 

Ensino Fundamental
das tecnologias e dos conteúdos digitais no contexto 
didático/pedagógico. Os educadores também rece-
berão formação.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/educacao-com-tecnologia-de-qualidade-prefeitura-inicia-implantacao-do-programa-braganca-paulista-conectando-aprendizagens
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https://cutt.ly/mQDah2C
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaZ22fiGG3bP6rpPbgpYwJ37zUyZuHb-1cOC7Gynkg_ho2Sg/viewform
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Em alusão ao mês da conscientização pelo fim da 
violência contra a mulher “Agosto Lilás”, a Prefeitu-
ra de Bragança Paulista, por meio da Coordenadoria 
de Políticas Públicas para Mulheres, traz visibilidade 
ao tema com o objetivo de ampliar os conhecimen-
tos sobre a legislação, modos de auxiliar as vítimas 
e fomentar debates sobre os direitos femininos e a 
igualdade de gênero.

Agosto foi escolhido, pois é o mês em que a Lei nº 

AGOSTO LILÁS - PREFEITURA TRAZ VISIBILIDADE AO MÊS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

11.340, de 7 de agosto de 2006, também conhecida 
como Lei Maria da Penha, foi sancionada. A violência 
contra a mulher deve ser combatida diariamente, 
pois atinge a sociedade como um todo, sendo um 
assunto de grande prioridade.

SAIBA MAIS: 

ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 
DE VIGIA NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 

É ASSINADA
Nesta segunda-feira (23/08), a Prefeitura de Bragan-
ça Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Segu-
rança e Defesa Civil, assinou a Ordem de Serviço para 
a execução de trabalhos de vigia para atender os pró-
prios públicos e serviços municipais. Ao todo, 60 vigias 
foram contratados e atuarão em 19 próprios públicos.
A contratação do serviço tem por objetivo reforçar a 
segurança com a vigilância dos prédios e praças, além 
de prestar orientação aos usuários dos serviços públi-
cos e controlar entrada e saída de pessoas nesses es-
paços. A preservação do espaço público garante uma 
melhor prestação de serviço aos munícipes.
Os 19 postos que os vigias atuarão, são: Terminal Ro-
doviário Municipal; Almoxarifado da Saúde; Secretaria 
Municipal de Serviços (Garagem); Paço Municipal; Al-
bergue Municipal; UPA Bom Jesus; UPA Vila Davi; Merca-

do Municipal; Máquina Asfáltica; Cemitério Municipal; 
Secretaria de Cultura e Turismo; Centro Bragantino 
de Tecnologia e Inovação (CBTI); Base Cavalaria GCM; 
Secretaria de Meio Ambiente; Secretaria de Ação 
e Desenvolvimento Social (SEMADS); Centro Dia do 
Idoso; Secretaria de Esportes (SEMJEL), Secretaria de 
Educação (SME) e ECOA.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/agosto-lilas-prefeitura-traz-visibilidade-ao-mes-de-conscientizacao-pelo-fim-da-violencia-contra-a-mulher
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MUNICÍPIO ADERE A 
PROJETO CASA DA 

MULHER

Na tarde desta quinta-feira (26/08), o Deputado 
Estadual Edmir Chedid comunicou ao Prefeito Jesus 
Chedid e ao Vice-Prefeito Amauri Sodré, a conquista 
de R$ 1 milhão em verba parlamentar para Bragança 
Paulista. O recurso será utilizado para a implantação 
do Centro de Referência à Saúde do Idoso.

O anúncio ocorreu durante uma visita às obras dos 
Centros de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, 
na Praça da Fraternidade, no Jardim São Lourenço, 
local onde também será construído o Centro de 
Referência à Saúde do Idoso.

O Centro de Referência à Saúde do Idoso será 
destinado aos cuidados à saúde da população da 
3ª idade que apresente perda funcional e agravo à 
saúde, como Parkinson e Alzheimer.

Além dos Centros de Atenção à Saúde da Mulher, da 
Criança e do futuro Centro de Saúde do Idoso, a Praça 
da Fraternidade, no Jardim São Lourenço, contará 
com um auditório que começou a ser construído 

Entre os serviços previstos 
estão atendimento 

psicológico, social e jurídico

na data de hoje, numa parceria com a Universidade 
São Francisco (USF). Também, há poucos metros 
dali, próximo ao CILES do Jardim São Lourenço, a 
Prefeitura está concluindo a reforma do Espaço do 
Adolescente.

Com isso, Bragança Paulista contará, numa mesma 
região (no Jardim SãoLourenço), com um núcleo 
de atendimento à saúde de toda a população 
bragantina.

Na  última  segunda-feira  (23/08), o 
Governo do Estado de São Paulo realizou 
o lançamento do projeto Casa da 
Mulher, ação desenvolvida para apoio 
às políticas públicas de atendimento, 
proteção e acolhimento das mulheres 
em todo estado. A Prefeitura de 
Bragança Paulista participou do 
lançamento, representada pelo 
Assessor Coordenador de Convênios, 
José Augusto Francisco Urbini, 
demonstrando interesse no convênio 
a ser firmado.

A iniciativa do Governo de São Paulo 
prevê investimento total de R$ 14,5 
milhões em 20 unidades regionais 
apenas na primeira fase. Os futuros 
equipamentos oferecerão serviços de 
acolhimento, inclusão e atendimento, 
com enfoque multisetorial.

SAIBA MAIS:

 BRAGANÇA PAULISTA RECEBERÁ R$ 1 MILHÃO DE 
EMENDA PARLAMENTAR PARA A IMPLANTAÇÃO DO 

CENTRO DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-adere-a-projeto-casa-da-mulher
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A Prefeitura de Bragança Paulista tornou 
obrigatória a vacinação contra a Covid-19 
dos servidores públicos municipais. O 
Decreto nº 3.714 foi publicado na segun-
da-feira (23/08), na Edição nº1.135 da Im-
prensa Oficial do município. 

SAIBA MAIS: 

VACINAÇÃO: PREFEITURA PUBLICA DECRETO 
QUE OBRIGA A IMUNIZAÇÃO DE SERVIDORES 

MUNICIPAIS CONTRA A COVID-19

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria de Saúde, através da Divisão de Vigilância 
Epidemiológica, vacinou mais de cem por cento da 
população com 18 anos ou mais com a 1ª dose e re-
gistra mais de 193,9 mil doses aplicadas na cidade.

Do total de doses aplicadas, mais de 100% da popula-
ção com 18 anos ou mais recebeu a 1ª dose (130.934) 
e mais de 48% está com a Imunização Completa 
(58.374), além da aplicação de 4.653 doses da Jans-
sen (única dose). Bragança Paulista vacinou mais 
que a população de São Paulo (33,71% – imunização 
completa) e mais que a população geral do Brasil 
(59,19% – 1ª dose).

É importante destacar, que os números da 2ª dose 
levam um tempo para serem alterados devido ao seu 
intervalo, ou seja, as vacinas da Fiocruz/Astrazeneca 
e Pfizer precisam cumprir o intervalo de 12 semanas 
para poder ser aplicada a 2ª dose. A Coronavac, o in-
tervalo preconizado é de 28 dias. Já a Janssen, é feita 
apenas com uma dose.

Quem faz parte dos públicos-alvo da Campanha 
também deve fazer o pré-cadastro no site Vacina Já 
(https://vacinaja.sp.gov.br/), do Governo do Estado. 
Além disso, é possível acompanhar o cronograma de 
vacinação para as próximas faixas etárias no site ht-
tps://vacinaja.sp.gov.br/diadaesperanca/.

O município conta com mais de 4 mil servidores 
públicos municipais.

BRAGANÇA PAULISTA VACINA MAIS DE 100% DA 
POPULAÇÃO COM 18 ANOS OU MAIS 

CONTRA COVID-19

https://braganca.sp.gov.br/noticias/vacinacao-prefeitura-publica-decreto-que-obriga-a-imunizacao-de-servidores-municipais-contra-a-covid-19 
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A Prefeitura da Estância de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
através da Divisão de Vigilância Epidemiológica 
e Controle de Doenças, iniciou nesta semana, 
a intensificação das ações de controle do 
Aedes aegypti. As ações ocorrerão até o 
mês de setembro e visam a orientação, bem 
como o combate do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Durante as ações, os agentes de endemias 
intensificarão as ações em Ponto Estratégicos, 
que são locais com maior probabilidade de se 
ter criadouros (borracharias, ferros-velhos, 
rodoviárias, cemitérios, entre outros) e Imóveis 
Especiais (escolas, shopping center, presídios, 
clubes, hospitais, etc). Além disso, no entorno 
desses pontos estratégicos haverá a ação ‘casa 
a casa’.

Como parte das ações, também ocorrerá no 
próximo sábado (28/08), o Arrastão de Limpeza 
nos bairros Jardim Novo Mundo, Parque Brasil, 
Vila Garcia, Vila Santana, Jardim Aracati, Vila 
Bernadete, Vila Edna, Vila Flora, Santa Libânia, 
Lavapés, Vila Gato, Vila Mota e Jardim São 
Cristovão. Para que o serviço ocorra de forma 
eficaz, a Administração solicita aos moradores 
que coloquem os materiais inservíveis e 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA INICIA INTENSIFICAÇÃO 
DAS AÇÕES DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI

As ações visam a orientação, bem como o combate do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e Chikungunya

entulhos ensacados, em frente às suas casas, na 
noite em que antecede o arrastão de limpeza, ou 
seja, na sexta-feira, para que sejam recolhidos 
no dia da ação.

SAIBA MAIS:

https://braganca.sp.gov.br/noticias/vigilancia-epidemiologica-inicia-intensificacao-das-acoes-de-controle-do-aedes-aegypti
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A Prefeitura de Bragança Paulista divulgou nesta 
quarta-feira (25/08), na edição 1.137 da Imprensa 
Oficial do município o Edital Para Concurso Público 
nº 01/2021 e o Edital Para Concurso Público nº 
02/2021, para contratação de profissionais para 
o cargo de Operador de Máquina Jr, Guarda Civil 
Municipal (GCM) e de Agente da Autoridade de 
Trânsito, respectivamente.

As inscrições serão realizadas no período de 30 
de agosto a 30 de setembro, exclusivamente 
no site do Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal (IBAM), através do link: (https://
www.ibamsp-concursos.org.br/site/). A taxa de 
inscrição para o cargo de Operador de Máquina 
Jr é de R$ 67,00, já para os cargos de Agente da 
Autoridade de Trânsito e GCM é de R$ 74,00.

Para a vaga de GCM e Agente de Trânsito, os 
candidatos devem ter como nível de escolaridade 
mínimo exigido o Ensino Médio completo. 
Além disso, os participantes devem atender a 
requisitos como possuir Carteira Nacional de 

ABERTAS INSCRIÇÕES DE CONCURSOS PÚBLICOS 
PARA GCM, AGENTE DE TRÂNSITO E OPERADOR 

DE MÁQUINA JR.

Habilitação (CNH) categoria “AB”, ter no mínimo 
18 anos até a data da nomeação, ter a altura 
mínima de 1,65 (homem) e 1,60 (mulher). Já para 
o cargo de Operador de Máquina Jr, a escolaridade 
exigida é o Ensino Fundamental Completo e CNH 
categoria “D”.

SAIBA MAIS: 

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Finanças, entregou na segunda-feira, 
dia 23 de agosto, ofício com as estimativas das 
receitas para o exercício de 2022. O total de receita 
corrente líquida é estimado em R$ 594.577.874,00.

O Secretário Municipal de Finanças fez a entrega 
do documento à Presidente da Câmara Municipal. 
A projeção das receitas é fundamental na 
determinação das despesas, pois é a base para a 
fixação destas na Lei Orçamentária Anual e para 
determinação das necessidades de financiamento 
do município. Além disso, é fundamental sua análise 
para que o orçamento possa ser corretamente 
executado.

A estimativa da receita bruta é de R$ 626.966,874,00 
e a receita líquida de R$ 594.577.874,00. A projeção 
de Fontes de Recursos é de que 74,13% sejam 
Recursos Próprios (R$ 440.762.500,00); 16,01% 

 OFÍCIO É ENTREGUE À CÂMARA COM AS ESTIMATIVAS 
DE RECEITAS PARA ORÇAMENTO DE 2022

Projeção é a base da Lei Orçamentária Anual

sejam Recursos Estaduais (R$ 95.220.870,00); 
8,85%de Recursos Federais (R$ 52.648.504,00); 
0,51% Fundos Especiais (R$ 3.031.000,00); 0,40% 
Outras Fontes (R$ 2.405.000,00) e 0,09% de 
Operações de Crédito (R$ 510.000,00).

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-abre-inscricoes-de-concursos-publicos-para-gcm-agente-de-transito-e-operador-de-maquina-jr
https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-entrega-oficio-a-camara-com-as-estimativas-de-receitas-para-orcamento-de-2022 
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No começo da semana, representantes 
da Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (SABESP), se reuniram 
com membro do Poder Executivo para 
reforçar as ações do programa “Sempre 
Separados” no município.

O programa é uma parceria entre a 
Prefeitura de Bragança Paulista e a SABESP, 

que consiste em vistoriar e garantir que o 
lançamento irregular de esgoto em águas 
pluviais (da chuva), bem como do contrário 
não ocorra. Caso seja identificada alguma 
ligação incorreta, o munícipe responsável 
será notificado, solicitando a regularização 
das instalações dos imóveis.

Em 2020, após mais de uma década com o 
contrato expirado, a Prefeitura assinou um 
novo contrato junto à SABESP, regularizando 
a situação do município e iniciando um 
conjunto de melhorias.

Grande parte da cidade conta com redes de 
captação de esgoto. Com o novo contrato 
em vigor, bairros que ainda não possuem o 
serviço em breve passarão a ter. Serviços 
esses que fazem parte das cobranças de 
saneamento básico e são devidamente 
discriminados na conta entregue 
mensalmente aos munícipes.

SAIBA MAIS:  

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade, está divulgando o Programa 
Bolsa Trabalho, do Governo do Estado de São Paulo. 
As inscrições começaram no dia 24/08 e seguem 
até 29/08.

Bragança Paulista aderiu ao programa, que faz 
parte do Bolsa do Povo. Serão aceitas inscrições de 
moradores do Estado de São Paulo, desempregados, 
maiores de 18 anos e com renda familiar de até 
R$ 550 por pessoa (equivalente a meio salário 
mínimo). Os cidadãos elegíveis devem se inscrever 
no portal do Bolsa do Povo até 29 de agosto: www.
bolsadopovo.sp.gov.br. A seleção ocorrerá até 4 de 

 DIVULGADAS INSCRIÇÕES PARA O 
BOLSA TRABALHO

AS VAGAS SÃO PARA DESEMPREGADOS, COM P
RIORIDADE PARA MULHERES

setembro e a convocação será feita por meio de 
publicação no Diário Oficial do Estado.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-e-sabesp-reforcam-acoes-do-programa-sempre-separados-no-municipio 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-divulga-inscricoes-para-o-bolsa-trabalho
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Na manhã da última sexta-feira (20/08), a 
Prefeitura de Bragança Paulista e a Universidade 
São Francisco (USF) assinaram o Termo de 
Cooperação para construção de auditório anexo 
ao Centro de Atenção à Saúde da Mulher e ao 
Centro de Atenção à Saúde da Criança.

O auditório terá 153m² de área construída, com 
estrutura multiuso e planejada para proporcionar 
conforto térmico e acústico, bem como oferecer 

PREFEITURA E UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO 
ASSINAM TERMO DE COOPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO 

DE AUDITÓRIO ANEXO AO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE 
DA MULHER E DA CRIANÇA

Desde janeiro deste ano, os bragantinos têm acesso 
à internet gratuita pelo programa “Bragança 
Digital”. E agora ficou mais fácil identificar os locais 
onde pode ser conectado o Wi-Fi. A Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de 
Governo, Desenvolvimento Econômico e Inovação, 
pela Divisão de Tecnologia e Inovação, instalou placas 
de identificação nos pontos, informando os cidadãos 
sobre o serviço.
Os Pontos de Acesso Públicos (PAP’s) fazem parte 
do programa Cidade Digital, fruto de convênio 
de R$ 1.001.069,34, com o Governo do Estado de 
São Paulo, por meio do Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos 
(DADETUR).
O “Bragança Digital” visa a disponibilização de 
internet gratuita sem fio, por meio de antenas 
instaladas em locais de fluxo de pessoas, permitindo 
o acesso a conteúdos em plataformas on-line para 
trabalho, lazer ou outras finalidades. Este projeto 
possibilita uma série de benefícios para o município e 
para a população, como maior vínculo social, inclusão 
digital, democratização do acesso à informação, 
produção de dados para a gestão pública e 
aquecimento das atividades oferecidas.
SAIBA MAIS: 

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
“BRAGANÇA DIGITAL” SÃO INSTALADAS

SÃO 32 PONTOS DE 
INTERNET GRATUITA, EM 28 

LOCAIS PÚBLICOS 

tecnologias necessárias para o desenvolvimento 
da educação e saúde na comunidade e 
educação permanente em saúde. Ao término 
da construção, prevista em 150 dias, o prédio já 
mobiliado e equipado será doado à Prefeitura.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-e-universidade-sao-francisco-assinam-termo-de-cooperacao-para-construcao-de-auditorio-anexo-ao-centro-de-atencao-a-saude-da-mulher-e-da-crianca 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/placas-de-identificacao-do-braganca-digital-sao-instaladas 
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