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ESTRADA BRAGANÇA/MORUNGABA COMEÇA 
A RECEBER OBRAS DE RECUPERAÇÃO

A Estrada Municipal Benedito Olegário Chiovatto, 
que liga Bragança Paulista a Morungaba, começou 
a receber serviços de recuperação funcional 
nesta semana. Os trabalhos são coordenados pelo 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), 
dentro do Programa Novas Estradas Vicinais, do 
Governo do Estado de São Paulo.

O programa prevê obras para recuperação da pista, 
pavimentação de estradas em terra e melhorias em 
sinalização e sistema de drenagem. Os trabalhos 
vão atender 16 km da Estrada Municipal Benedito 
Olegário Chiovatto. O prazo estimado é de 12 meses     
R$ 21,2 milhões.

Além dessa obra, Bragança Paulista terá mais 
estradas recuperadas. A Estrada Velha de Bragança, 

no trecho que liga o município a Atibaia, receberá 
asfalto em extensão de 4,5 km e investimento 
aproximado de R$ 7 milhões, será realizada por meio 
do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Outra obra é da Estrada Municipal Agostinho Salarolli 
Sobrinho, conhecida como a Estrada do Biriçá, e 
que faz ligação de Bragança Paulista a Atibaia/
Jarinu, passando pela Fazenda Santa Cristina e Vale 
Eldorado. A Estrada receberá a obra por meio do 
programa Novas Estradas Vicinais e serão investidos 
nos 4,6 km de via, cerca de R$ 6.835.273,65.

SAIBA MAIS: 

OS TRABALHOS VÃO ATENDER 16 KM DA ESTRADA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/estrada-bragancamorungaba-comeca-a-receber-obras-de-recuperacao 
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ÁREAS VERDES CONTINUAM SENDO
RECUPERADAS NO MUNICÍPIO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Serviços, através da 
Divisão de Parques e Jardins (DPJ), está dando 
continuidade às ações de recuperação dos 
Parques e Praças da cidade. Nesta semana, a 
equipe de servidores municipais está realizando 
ações de limpeza, roçada de grama, poda baixa de 
árvores, poda de arbustos e plantio e replantio de 
mudas de forração, além de eliminação de cupins 
e formigas.

No início da semana foi realizada limpeza, 
recuperação e manutenção no Portal do 
Guaripocaba, na Rotatória que dá acesso à 
Rodovia Capitão Barduíno. No Lavapés, além da 
limpeza nos jardins, o replantio de gramas. No 
bairro do Matadouro, na Praça Central, a equipe 
está recuperando o gramado e eliminando 
cupins e formigas. Na Praça Hafiz Abi Chedid, 

recuperação do gramado. Na Avenida Alberto 
Diniz, recuperação e adubação das Palmeiras e 
na Escola Municipal Henedina Rodrigues Cortez, 
plantio de gramas e flores. Na próxima semana, a 
DPJ estará no Jardim Público, com limpeza, corte 
de gramas e plantio de flores.

A Secretaria Municipal de Serviços, através da 
Divisão de Parques e Jardins, tem dado toda 
atenção ao paisagismo da cidade, recuperando 
áreas verdes e preparando para o plantio e 
o período de florescimento ou frutificação, 
escolhendo as espécies, principalmente ao 
semear as flores e hortaliças.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-continua-recuperando-areas-verdes-do-municipio
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PREFEITURA INICIA PAVIMENTAÇÃO NA 
ESTRADA MUNICIPAL VEREADOR ÁLVARO 

ALESSANDRI, NO CAMPO NOVO

A Prefeitura de Bragança Paulista tem investido 
incansavelmente em infraestrutura e melhorias 
tanto na zona urbana quanto na zona rural do 
município. O bairro que está sendo contemplado 
é o Campo Novo, com serviços de pavimentação 
asfáltica na Estrada Municipal Vereador Álvaro 
Alessandri.

Os trabalhos começaram na última terça-feira 
(25/01), e estão sendo executados pela Secretaria 
Municipal de Serviços. Devem ser asfaltados 7.250 
metros lineares. Além da pavimentação, o bairro 
está recebendo melhorias no escoamento de águas 
pluviais, limpeza e podas de galhos.

A Estrada Municipal Vereador Álvaro Alessandri já 

havia recebido PMVP (Programa de Melhorias de Vias 
Públicas) e agora recebe a pavimentação definitiva, 
através do Programa Estrada Legal, o maior 
investimento da história da Prefeitura de Bragança 
Paulista para melhorias das estradas rurais.

O programa tem como principal objetivo melhorar 
as condições das estradas, colaborando com o 
escoamento da produção agrícola, maior segurança 
dos motoristas e permitindo mais qualidade de vida 
para os moradores do campo.

No bairro Campo Novo, o programa Estrada Legal já 
contemplou a Estrada Municipal Antônio Moreno e 
ruas próximas a estrada do Luz e Paz.
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Graças ao investimento de cerca de R$ 
49,5 mil, o local já recebeu serviços como 
pintura interna e externa, manutenção 
hidráulica e elétrica, instalação de portas, 
janelas e  drywall, substituição de pisos, 
dentre outros trabalhos. Cabe destacar, as 
obras foram realizadas com verba recebida 
anualmente pela Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), 
oriunda do Fundo a Fundo, com recursos do 
Fundo Nacional de Assistência Social, através 
do Cofinanciamento Federal do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS). Os 
valores disponibilizados são destinados aos 
cuidados com os espaços e equipamentos de 
Assistência Social.

SEMADS INVESTE NA REFORMA DO 
CRAS ÁGUAS CLARAS

Com a verba investida, foi possível realizar 
muitas melhorias na infraestrutura do CRAS 
Águas Claras. Diante disso, buscando dar 
continuidade aos trabalhos realizados no 
local para garantir um melhor atendimento 
a comunidade, a Prefeitura, em breve, 
investirá na ampliação da unidade com 
a construção de um galpão que servirá 
como um espaço de apoio nas atividades 
oferecidas, em reuniões com a população, 
dentre outras atividades. O mesmo deverá 
acontecer no CRAS Anchieta.

SAIBA MAIS: 

MAIS UM IMPORTANTE EQUIPAMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO 
RECEBEU MELHORIAS. O CENTRO DE REFERÊNCIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO BAIRRO JARDIM ÁGUAS CLARAS, 
PASSOU POR REFORMAS E ESTÁ PARCIALMENTE RENOVADO PARA 

A COMUNIDADE ASSISTIDA.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/semads-investe-na-reforma-do-cras-aguas-claras
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CRAS VOLANTE PRESTA SERVIÇOS DE 
PROTEÇÃO BÁSICA ÀS FAMÍLIAS DA 

ZONA RURAL

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS), tem como uma das principais 
prioridades o atendimento social às famílias 
mais carentes do município, prestando serviços 
de Proteção Social Básica, tanto na zona urbana 
como na zona rural.

Através dos Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS), as famílias em risco social ou em 
situação de vulnerabilidade, recebem os servi-
ços de proteção básica e atendimento integral 
(PAIF), sendo atendidas por uma equipe técnica 
que acolhe, orienta, acompanha e encaminha as 
famílias para os serviços, programas e projetos 
ofertados pela Administração Municipal, que são 

adaptados às condições locais específicas, desde 
que respeitem seus objetivos, cadastrando novas 
famílias e realizando as atualizações necessárias 
de cadastros existentes.

Por meio da unidade volante (CRAS Volante), as 
famílias da zona rural e de locais de difícil acesso, 
recebem todas as orientações necessárias para 
serem incluídas no Cadastro Único, para acesso 
aos benefícios de Proteção Especial e para servi-
ços de outros setores, nos âmbitos Municipal, Es-
tadual e Federal. Na oportunidade, as famílias que 
atendem aos requisitos necessários recebem um 
auxílio-alimentação (cesta básica).

O CRAS Volante tem a finalidade de levar informa-
ções como também realizar pré-atendimentos 
assistenciais, a ser complementados na unidade 
de CRAS, com o intuito de facilitar o acesso da 
população aos serviços de assistência.

SAIBA MAIS: 

DE MAIO DE 2021 A JANEIRO DE 2022, O 
CRAS VOLANTE REALIZOU 750 ATENDI-
MENTOS E 331 NOVAS INSCRIÇÕES NO 
CADÚNICO, ENTREGARAM 826 AUXÍLIOS 
ALIMENTOS E 07 KITS BEBÊ.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/cras-volante-presta-servicos-de-protecao-basica-as-familias-da-zona-rural
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ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RECEBERAM MAIS DE 
2 MILHÕES DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS EM 2021

Haverá também programação no MiniMis, com 
exibição de filmes às quartas-feiras
Tem início neste sábado (28/01), o Festival de Verão 
2022 em Bragança Paulista. E a primeira atração 
organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo são os passeios gratuitos de pedalinho e 
caiaque no Lago do Taboão. Além dessa atividade 
esportiva e recreativa, haverá também a exibição de 
filmes no MiniMis, sempre às quartas-feiras.
Os passeios de caiaque e pedalinho no Lago do 
Taboão estarão disponíveis à população aos sábados 
e domingos, das 10h00 às 16h00. Importante 

ressaltar que os equipamentos são higienizados 
antes da retirada e após o uso.
Na programação inicial do Festival de Verão 2022 
está a exibição de filmes no MiniMis (Casinha 
do Lago), às quartas-feiras, a partir das 18h30. 
No dia 09/02, será exibido “Pica-Pau, o filme” 
(classificação Livre); no dia 16/02 estará em 
cartaz o filme Star Trek” (indicação 12 anos); e no 
dia 23/02 será a vez de “A Origem dos Guardiões 
(classificação Livre).
Demais atrações serão divulgadas nas próximas 
semanas.

O FESTIVAL DE VERÃO 2022 COMEÇA NESTE SÁBADO COM PASSEIOS 
GRATUITOS DE PEDALINHO E CAIAQUE NO LAGO DO TABOÃO

Mesmo em tempos de pandemia e com a 
frequência facultativa dos alunos em 2021, a 
Prefeitura de Bragança Paulista forneceu mais 
de 2 milhões de refeições nas escolas municipais.
O início das aulas no ano passado ocorreu em 
meados de março, com a frequência facultativa 
dos alunos, o que levou a uma média de 40% a 
50% dos estudantes presentes e recebendo a 
merenda escolar.
Para o ano letivo de 2022, com 100% da 
frequência escolar, a expectativa da Secretaria 
Municipal de Educação é servir, em média, 3 
milhões de refeições aos estudantes da Rede 
Municipal de Ensino.
A preocupação da Prefeitura com a educação 
tem sido não apenas com a qualidade do ensino e 

Expectativa é a Prefeitura 
fornecer cerca de 3 milhões 

de refeições em 2022

avanços pedagógicos, mas também em oferecer 
espaços adequados, realizando reforma e 
adequação dos prédios escolares e ainda com o 
bem-estar e saúde das crianças, que recebem na 
merenda escolar uma alimentação balanceada, 
acompanhada por nutricionistas.
SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/alunos-da-rede-municipal-receberam-mais-de-2-milhoes-de-refeicoes-nas-escolas-em-2021 
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PREFEITURA RECEBE R$1,2 MILHÃO ATRAVÉS DE 
EMENDA PARLAMENTAR

Na última terça-feira (25/01), a Prefeitura de Bragan-
ça Paulista realizou uma transferência no valor de 
R$1,2 milhão para o Complexo Hospitalar Santa Casa. 
Os recursos serão utilizados para os atendimentos de 
média e alta complexidade.
Os recursos são oriundos de emendas parlamenta-
res.
“Uma importante verba, que vai ajudar muito no 
combate ao Covid-19, amenizando os altos gastos 

 

e melhorando cada vez mais os serviços à popula-
ção”, ressalta o Provedor da Santa Casa, João José 
Marques.
Os atendimentos de média e alta complexidade, 
segundo definição do Ministério da Saúde, exigem 
profissionais especializados e tecnologia de maior 
complexidade para a realização de diagnósticos e 
tratamentos. Também englobam atendimentos de 
urgência e emergência.

SISTEMA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS DO 
SAÚDE DIGITAL PASSA POR MUDANÇAS

Paciente deve acessar o site www.bragancasau-
de.com.br e clicar no botão “Entrar na fila virtual”
O sistema de consultas on-line pelo Saúde Digital, 
serviço de telemedicina oferecido gratuitamente 
pela Prefeitura de Bragança Paulista por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde aos pacientes do 
SUS, passou por reformulação no agendamento.
A partir de agora, os pacientes entram em uma 

“fila de espera virtual” e assim que um médico 
fica disponível, já é iniciada a vídeo consulta. O 
atendimento ocorre todos os dias da semana, 
das 8h às 20h. 
SAIBA MAIS: 

O VALOR FOI 
REPASSADO PARA O 

COMPLEXO HOSPITALAR 
SANTA CASA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/sistema-de-agendamento-de-consultas-do-saude-digital-passa-por-mudancas 
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PATRULHA AGRÍCOLA EXPANDE O ATENDIMENTO 
AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento dos Agronegócios (SMDA) 
continua investindo na melhoria dos ser-
viços aos produtores rurais do município 
com o Programa Patrulha Agrícola, que 
oferece, agora, mais dois serviços para 
o produtor rural: práticas de conservação 
de solo e recomendação de adubação.

O Programa Patrulha Agrícola é realizado 
por meio de um contrato com o produtor, 
analisado pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento dos Agronegócios, para 
posteriormente dar a ordem de serviços. 
Ao longo dos últimos anos, tem ajudado 
centenas de produtores do município, 
ao oferecer serviços de preparo e manu-
tenção de solo, por meio de maquinários 
agrícolas.

Atualmente, a Patrulha é composta por 
um coordenador, um Engenheiro Agrô-
nomo, uma atendente, uma estagiária 
de Engenharia Agronômica e dois opera-
dores de máquinas. Possui maquinários 
como: trator, motoniveladora, retroes-
cavadeira, grade aradora e niveladora, 
sulcador, subsolador e aplicadores de 
semente e de adubo.

Com isso, a Secretaria de Desenvolvimen-
to dos Agronegócios decidiu expandir o 
enfoque de suas atividades e a análise 
de solo é o primeiro passo para uma boa 
produtividade das lavouras.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/patrulha-agricola-expande-o-atendimento-aos-produtores-do-municipio 
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UNIDOS F.C É CAMPEÃO DA COPA 
BRAGANÇA DE FUTEBOL

O jogo da grande final aconteceu na manhã do 
último domingo (23/01), no Estádio Municipal 
Cícero de Souza Marques, a equipe do Unidos F.C 
ficou com o título ao vencer a equipe do Santos 
de Pouso Alegre, por 3 x 2. A partida foi apitada 
pelo árbitro da CBF, Flávio Guerra.

Como se esperava foi uma partida muito dis-
putada, o Unidos abriu o placar, mas o Santos 
de Pouso Alegre conseguiu empatar o jogo no 
final do primeiro tempo. A partida foi decidida no 
segundo tempo, Unidos fez 2 a 1 e em seguida o 
Santos de Pouso Alegre empatou o jogo em 2 a 2 
com uma cobrança de pênalti, no final da partida 
o Unidos conseguiu o gol da vitória e do título.

O TIME DO UNIDOS F.C É O MAIS NOVO CAMPEÃO DA COPA BRAGANÇA DE 
FUTEBOL, REALIZADA PELA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA, POR 

MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 
(SEMJEL), EM PARCERIA COM A LIGA BRAGANTINA DE FUTEBOL (LBF).

Após a partida, foi realizada a cerimônia de 

premiação com a entrega de troféus para o 

campeão e vice-campeão, para o artilheiro da 

competição e também para o goleiro menos va-

zado, sendo o atleta da Vila Edna, Bruno De Assis 

Freitas Pereira eleito com 11 gols o artilheiro do 

campeonato e goleiro Gabriel De Oliveira Ferraz 

Paulino do Unidos, como o goleiro menos vazado, 

além da entrega de medalhas para os jogadores.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/unidos-fc-e-campeao-da-copa-braganca-de-futebol
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BIKE PATRULHA AUMENTA SEGURANÇA 
NAS ÁREAS DE LAZER DA CIDADE

A segurança da população é prioridade para a 
Administração Municipal, que têm buscado in-
vestir na segurança do município, principalmen-
te em equipamentos para a Guarda Civil Munici-
pal (GCM), bem como em capacitações para os 
agentes das forças de segurança.

O uso de bicicletas nos patrulhamentos da GCM 
tem se tornado muito comum na cidade, tudo 
isso graças à facilidade de acesso a determi-
nados locais e a agilidade que os equipamentos 
apresentam. Atualmente, a Bike Patrulha tem se 
intensificado na região do Lago do Taboão, Lago 
do Orfeu e Lago dos Padres, trazendo mais se-
gurança à população que frequenta esses locais.

As bicicletas possuem bateria de lítio, com mo-
tor de 350 watts e carregador bivolt. Sua auto-
nomia é de 40 km sem pedalar, podendo chegar 
a 25/30 km por hora. Além disso, elas são meios 
de transporte de baixo custo, sustentáveis e de 
fácil locomoção, auxiliando os agentes da GCM a 
abranger uma área maior na qual as viaturas, por 
exemplo, não têm acesso.

Saiba mais: 

PATRULHAMENTO TEM SE 
INTENSIFICADO NA REGIÃO DO 

LAGO DO TABOÃO, LAGO DO ORFEU 
E LAGO DOS PADRES, TRAZENDO 
MAIS SEGURANÇA À POPULAÇÃO 
QUE FREQUENTA ESSES LOCAIS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/bike-patrulha-aumenta-seguranca-nas-areas-de-lazer-da-cidade
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CASTRAMÓVEL DEVE ATENDER ATÉ 6 MIL ANIMAIS 
EM 2022 E SAMUVET RECEBERÁ NOVA AMBULÂNCIA

O trabalho na área de bem-estar animal será 
intensificado em 2022, com a meta de castrar 
até 6 mil cães e gatos pelo Castramóvel e a aqui-
sição de uma nova ambulância para o SAMUVET 
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
Veterinária).

A Secretaria do Meio Ambiente está realizando 
o processo de contratação da empresa que 

AÇÕES DE BEM-ESTAR ANIMAL GANHARÃO REFORÇO
fará a campanha do Castramóvel este ano (PP 
04/2022) e também o pregão presencial para 

a aquisição de nova ambulância (PP 016/2022).

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/castramovel-deve-atender-ate-6-mil-animais-em-2022-e-samuvet-recebera-nova-ambulancia 
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Inscrições abrirão nesta terça-feira (25/01).  A 
iniciativa é uma parceria do município com o 
Governo do Estado de São Paulo

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do 
Fundo Social de Solidariedade, a partir desta 
terça-feira (25/01), abrirá nova fase de inscrições 
para o programa Bolsa-Trabalho.

A iniciativa é uma parceria do município com 
o Governo do Estado de São Paulo e tem como 
objetivo proporcionar qualificação profissional 
e oportunidades em diversas áreas para a 
população desempregada e em situação 
de vulnerabilidade. Além das capacitações 
oferecidas, os participantes recebem uma bolsa-
auxílio de cerca de R$ 540.

Nesta nova etapa, no município serão 
disponibilizadas 120 vagas, destinadas a cidadãos 
desempregados, maiores de 18 anos que não 
sejam beneficiários de Seguro-Desemprego ou 
qualquer outro programa assistencial, com renda 

per capita de até meio salário mínimo e residir 
no Estado de São Paulo a no mínimo 2 anos. 
Apenas uma pessoa por núcleo familiar poderá se 
candidatar ao programa.

A duração do programa é de 5 meses, não 
prorrogáveis, e os critérios de seleção priorizam 
mães e mulheres arrimo de família, com 
maiores encargos familiares e maior tempo de 
desemprego.

SAIBA MAIS: 

PROGRAMA BOLSA-TRABALHO OFERECERÁ 120 VAGAS PARA 
MORADORES DE BRAGANÇA PAULISTA

Entrou em fase final a obra da praça que 
será implantada na Rua Capitão Antônio 
Fonseca, no Jardim São Miguel. O novo 
equipamento público será um espaço físi-
co para a prática de esportes e atividades 
físicas, bem como uma área de convivência 
da comunidade bragantina.

Na nova praça já foi realizado o muro de 
arrimo completo, concretados a calçada, 
a área da academia ao ar livre e a quadra 
de futsal. No momento, está em fase de 
finalização a pintura da quadra, o plantio 
de grama e o guarda-corpo.

A praça ganhará uma quadra poliesportiva, 
além da instalação de uma academia ao ar 
livre, paisagismo, passeios em bloquetes 
intertravados, iluminação de LED, refleto-
res para a quadra poliesportiva, rampas e 
escadas que contemplam a acessibilidade, 
entre outros.

O projeto foi desenvolvido pelos profissio-

COM OBRA EM FASE FINAL, NOVA PRAÇA NO JARDIM SÃO 
MIGUEL SERÁ MAIS UM ESPAÇO DE ESPORTE E LAZER PARA A 

COMUNIDADE BRAGANTINA

nais da Secretaria de Obras. O trabalho está sendo executado 
pela empresa MBG Engenharia, com recursos oriundos de verba 
parlamentar, destinados pelo ex-deputado federal Missionário 
José Olímpio.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/programa-bolsa-trabalho-oferecera-120-vagas-para-moradores-de-braganca-paulista
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/com-obra-em-fase-final-nova-praca-no-jardim-sao-miguel-sera-mais-um-espaco-de-esporte-e-lazer-para-a-comunidade-bragantina
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