REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO
PADRE ALDO BOLINI

Em continuidade aos trabalhos de manutenção,
adequação e reforma dos prédios públicos, na
tarde da última sexta-feira (21/05), foi realizada
a entrega das obras de reforma e revitalização
da Escola Municipal Maria Lucia Carvalho de
Camargo Serralvo, no bairro Padre Aldo Bolini. A
unidade é a 60ª escola revitalizada no município.
No local, foram executados os seguintes
serviços: pintura interna e externa, reparos
elétricos e hidráulicos, reparos em portas,
janelas e pisos, limpeza das calhas, tratamento
e impermeabilização da laje, limpeza e corte de
mato, troca de mobiliário, brinquedos novos
para o playground, troca de lâmpadas de led e
substituição de toda fiação elétrica externa,
inclusive com a instalação de novo padrão de
energia. A reforma e revitalização foi realizada
pela empresa Projinste Construções Ltda-EPP, no
valor de R$ 405.395,84.
Além disso, a unidade recebeu obras de
acessibilidade, sendo: nova rampa de acesso,
banheiro adaptado para deficientes e pisos
podotácteis. Os serviços foram executados pela
empresa Tera Incorporadora e Construtora Ltda.,
no valor de R$ 216.708,37.
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GAVETÁRIOS SEGUEM
EM CONSTRUÇÃO
NO CEMITÉRIO DA
SAUDADE
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio
da Secretaria Municipal de Serviços, segue
realizando a construção de mais 120 gavetários
verticais no Cemitério da Saudade. No ano
passado, o cemitério já havia sido contemplado
com 80 gavetários, aumentando a vida útil do
local, dando a necessária rotatividade para
novos sepultamentos.
Os gavetários estão sendo construídos
utilizando peças pré-moldadas em concreto,
desenvolvidas especificamente para esse fim,
que se encaixam formando lóculos sobrepostos

de fácil e rápida montagem. No momento, estão
sendo realizados os serviços de fechamento
lateral e impermeabilização dos gavetários. As
peças estão adequadas para receber o sistema
de filtragem de gases conforme exigências do
CONAMA.

INICIADAS OBRAS
NA RUA GENTIL
PINIANO
Mais uma obra de infraestrutura urbana foi
iniciada pela Prefeitura de Bragança Paulista.
Desta vez a via contemplada é a Rua Gentil
Piniano, no bairro Chácaras Alvorada. Os
trabalhos foram iniciados nesta semana.
A Ordem de Serviço à empresa Gestor Engenharia
Ltda., vencedora da licitação, foi dada em 12 de
maio último. A obra de infraestrutura urbana
contempla a implantação do sistema de
drenagem e captação de águas pluviais, bem
como guias, sarjetas, bocas de lobo, poços de
visita, calçadas e a pavimentação asfáltica.
Serão investidos R$ 1.430.898,30, recursos
do Fundo de Saneamento Básico, em razão da
renovação do contrato entre a Prefeitura e a
Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo (SABESP).
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OBRA DE MELHORIAS
NA CONFIGURAÇÃO
VIÁRIA NO LAGO
DO TABOÃO AVANÇA
Iniciados no começo do mês, os trabalhos de
melhorias viárias avançam na rotatória São
Francisco, no Lago do Taboão. A obra está sendo
executada com o intuito de melhorar a segurança viária, bem como reduzir expressivamente a
fila de veículos que se forma principalmente nos
horários de pico.
Até o momento já foram realizados no local,
serviços como o alargamento da Avenida Dom
Pedro I, no sentido Portal/ Rodovia Fernão Dias

(BR-381). Concomitante, a equipe de serviços
semafóricos está fazendo a parte estrutural dos
semáforos.
Dentre as melhorias estão: a alteração geométrica, com a implantação de duas faixas adicionais (uma na Avenida Dom Pedro I, no trecho
entre a rotatória São Francisco no sentido à
Variante do Taboão, e outra no sentido oposto
em direção à rotatória), além da instalação de 3
grupos de semáforos.

PREFEITURA REALIZA LIMPEZA DE
TERRENO DISPONÍVEL PARA ESTUDOS DE
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio
da Secretaria Municipal de Habitação, em
continuidade às ações para melhorias na
cidade, está elaborando estudos e tratativas
para a construção de novas moradias
populares para os cidadãos.
A área selecionada e que será analisada
por uma equipe da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
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Estado de São Paulo (CDHU), está localizada
no Conjunto Habitacional Adilson Leitão
Xavier (Bragança F2), em um espaço de
aproximadamente 80 lotes.
Na última segunda-feira (24/05), foi iniciado
o trabalho de limpeza e terraplanagem do
local, pelas equipes da Secretaria Municipal
de Serviços. Com o local limpo e adequado,
em breve as análises serão realizadas.
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ESCOLA RURAL DO BIRIÇÁ DO CAMPINHO É
A 61ª UNIDADE ENTREGUE REFORMADA E
REVITALIZADA

Na tarde de quinta-feira (27/05), a Prefeitura de
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal
de Educação, realizou a entrega da reforma,
revitalização e obras de acessibilidade da 61ª unidade
de ensino, a Escola Municipal Rural Eugênia de Souza
Camargo, no Biriçá do Campinho.
A Administração Municipal tem um olhar sensível
para a educação no município. Entregar mais uma
unidade em condições plenas é motivo de muito
contentamento para nós.
Na escola, a equipe de Manutenção da Educação
realizou melhorias como reparos no telhado, revisão
das instalações hidráulicas e elétricas, iluminação
em LED, mobiliário e playground novo, construção
de sala para armazenamento de equipamentos,
construção do suporte para caixa d’água, instalação
de toldo, pintura interna e externa, limpeza e corte de
mato, dentre outros.
A Rede Municipal de Ensino conta com cerca de 15
mil estudantes matriculados, sendo que a E.M.R
Eugênia de Souza Camargo atende 245 alunos, entre
a Educação Infantil IV e V, assim como do Ensino
Fundamental, do 1º ao 5º ano. Desde 2017, as escolas
municipais vêm passando por importantes obras de
reforma e revitalização realizadas com o intuito de
deixar o ambiente escolar com toda infraestrutura
necessária.
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BRAGANÇA PAULISTA SEDIA CAMPEONATO
BRASILEIRO DE ATLETISMO SUB-20
Nos dias 21, 22 e 23 de maio, foi realizado o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-20, na sede da
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), em
Bragança Paulista. A competição contou com apoio
institucional da Prefeitura de Bragança Paulista.
Ao todo, o torneio reuniu cerca de 650 atletas de 123
clubes, de 22 Estados e do Distrito Federal e teve
suas normas adaptadas para o atendimento aos protocolos de enfrentamento da COVID-19. A competição
teve como principal objetivo a busca de índice para
atletas disputarem o mundial da categoria, que será
em Nairobi, no Quênia, e para os Jogos Pan-Americanos, que serão disputados em Santiago, no Chile.
A equipe de Atletismo de Bragança Paulista, ABRA/
SEMJEL, foi representada pelos atletas Matheus
Gomes Passos, que ficou em 13º lugar no salto em
distância e Igor Prudêncio, que na prova dos 400
metros com barreiras terminou a competição na 11°
colocação.
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MAIO CULTURAL: ÚLTIMA SEMANA
DE EVENTO ENALTECE DIVERSAS
LINGUAGENS ARTÍSTICAS
Durante todos os finais de semana do mês de
maio, tivemos diversos encontros que proporcionaram muito conhecimento, cultura, diversão e lazer a todos nós. Agora o “Maio Cultural”
está chegando ao fim, e para encerrar o evento
com chave de ouro, a Prefeitura de Bragança

Paulista, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma programação especial para
você se divertir em casa.
SAIBA MAIS:
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BRAGANÇA PAULISTA REGISTRA MAIS DE
15 MIL PESSOAS CURADAS DA COVID-19
Bragança Paulista ultrapassou a marca de mais de
15 mil pessoas curadas da Covid-19, que representa
cerca de 83% dos casos confirmados no município.
Além disso, num comparativo entre os meses de abril
e maio, houve queda no número de internações, óbitos
e contaminações.
O número de pessoas curadas é cinco vezes maior
que o número de casos ativos na doença, que
hoje são 2.584 pessoas, que são os pacientes em
acompanhamento médico, que estão em isolamento
domiciliar. E o número de internados positivados para a
doença é menor que 1% do total de casos confirmados.
SAIBA MAIS:

“CAMPANHA CESTOU”: ENTIDADES
RECEBEM PRODUTOS DA BAUDUCCO

Na última quarta-feira (26/05), a Prefeitura
de Bragança Paulista, por intermédio do Fundo
Social de Solidariedade do Município (FSSM),
distribuiu caixas de produtos alimentícios da
empresa Pandurata Alimentos (Bauducco) para
13 entidades que realizam trabalhos sociais
no município. A ação faz parte da “Campanha
Cestou”.
Cada entidade recebeu 40 caixas de produtos
alimentícios, são elas: Casulo, ECOA, AMADAS,
Lar da Benção, Pescadores de Cristo,
8

Formiguinha, Escoteiros Jaguary, Escoteiros
GEBRAPA, Projeto Green Park, Projeto Marisa
Lima, Bombeiros Ajudam, Projeto Levando a Vida
e Igreja São Benedito.
As distribuições acontecem através das
entidades sociais que são parceiras das ações
sociais do Município e dependem da colaboração
de empresários, comerciantes e comunidade
bragantina para atender as famílias mais
necessitadas.
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ASSINADO DECRETO QUE
PERMITE USO DE IMÓVEL
PELO PROJETO CASULO
Na manhã da última sexta-feira (21/05), foi realizada a solenidade para assinatura do Decreto
Municipal nº 3.601/2021, que viabiliza à Associação Comunitária Santo Expedito (ACOSE), o uso
do imóvel localizado na Rua Francisco Rodrigues
Dias, 80, no Conjunto Habitacional Mauro Baúna
Del Roio, no Uberaba. Com a autorização, o local passará a abrigar as atividades do Projeto
Casulo.
A ACOSE é uma organização da Sociedade Civil
(OSC), sem fins lucrativos que mantém um projeto social e dispõe de um Termo de Fomento junto
ao município, para pessoas com deficiência.

Mensalmente a Prefeitura de Bragança Paulista,
por meio da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), repassa cerca
de R$ 16 mil à entidade.
A mudança para o local proporcionará às pessoas atendidas pelo Projeto Casulo um espaço
adequado, que permitirá que realizem da melhor
maneira as suas atividades. Atualmente, a capacidade de atendimento do Casulo é de 30 jovens
e adultos.

CAMPANHA DO AGASALHO ESTÁ SENDO
INTENSIFICADA EM BRAGANÇA
Está sendo realizada em Bragança Paulista a
Campanha do Agasalho 2021, que tem a finalidade de arrecadação de agasalhos e cobertores para serem distribuídos às pessoas de
comunidades vulneráveis que sofrem com as
baixas temperaturas no período do inverno.
A comunidade bragantina tem apoiado as
campanhas sociais promovidas pelo Fundo
Social de Solidariedade do Município (FSSM), e
num gesto de amor ao próximo, fazem as suas
doações.
Todo material arrecadado é encaminhado para
um local de recebimento, onde um grupo de
servidores e voluntários separam as peças
conforme tamanho da vestimenta e identidade
de gênero, verificando se estão em bom estado
e limpos para depois colocarem à disposição
da coordenadoria que distribuirá às pessoas
cadastradas nos projetos sociais ou nos casos
emergenciais.
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ATENDIMENTO DO CRAS VOLANTE
SEGUE NA MÃE DOS HOMENS

Atendimento do CRAS Volante segue na Mãe
dos Homens
Está sendo realizado no Bairro da Mãe dos
Homens, a segunda edição do CRAS Volante,
programa de auxílio à população criado
pela Prefeitura para atender moradores em
situação de vulnerabilidade do município
moradores da zona rural.
O atendimento foi iniciado na quinta-feira

(27/05) e segue nesta sexta-feira (28) na
Unidade Básica de Saúde Farmacêutico
Felício Lonza, na Mãe dos Homens.
Servidores da Secretaria Municipal de
Ação e Desenvolvimento Social (Semads)
atendem a população para realização do
Cadastro Único. Além dos moradores da Mãe
dos Homens, são atendidos moradores do
Bairro da Usina e Atibaianos.

PRORROGADA FASE DE TRANSIÇÃO E MEDIDAS
DE QUARENTENA NO MUNICÍPIO
A Prefeitura de Bragança Paulista, divulgou nesta
sexta-feira (28/05) o Decreto Municipal 3.608/2021,
que prorroga as medidas de quarentena no município, bem como as ações pertinentes a “Fase de Transição”, do Plano São Paulo de Retomada Econômica
e Enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), até o dia
14 de junho.
SAIBA MAIS:
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ASSINADA ORDEM DE SERVIÇO PARA
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VERDE DA
VILA ESPERANÇA

Na última sexta-feira (21/05), a Prefeitura as-

caminhada e ciclismo, sistema de drenagem de

sinou a ordem de serviço para implantação e

águas pluviais, sinalização viária, sistema de ilu-

infraestrutura do Parque Verde Planejada Vila

minação da via e do parque, execução de calçada

Esperança, localizado no bairro Vila Esperança. A

em todo entorno, plantio de grama, plantio de ár-

obra proporcionará à população mais um espaço

vores ornamentais, piso podotátil para acessibi-

de lazer e entretenimento, bem como de preser-

lidade, guias para jardim, implantação de acade-

vação ambiental.

mia ao ar livre, instalação de bebedouros triplos,

No local serão executados trabalhos como a ca-

playground infantil com brinquedos de madeira,

nalização do córrego local, instalação de caixa

pista de skate e uma pista de Pump Track.

de inspeção na galeria, abertura de via, pista de
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BRAGANÇA PAULISTA
ATINGE MAIOR
CLASSIFICAÇÃO EM
ÍNDICE QUE COMPROVA
SAÚDE FINANCEIRA
Prefeitura melhorou o rating do município e atingiu
a maior classificação pela primeira vez em 10 anos
Bragança Paulista atinge maior classificação em
índice que comprova saúde financeira
A Prefeitura de Bragança Paulista atingiu a maior
classificação no rating do município, indicador
do Tesouro Nacional, ficando com a nota A,
demonstrando saúde financeira das contas públicas
municipais. É a maior nota já alcançada em 10 anos.

Em 2021, Bragança Paulista alcançou o rating A,
com as medidas austeras tomadas nos últimos
anos. O rating atual tem os seguintes dados dos três
indicadores avaliados:

Desde 2017, a Prefeitura vem trabalhando para
melhorar o rating. A Secretaria Municipal de Finanças
trabalhou entre 2017 e 2020 focada na melhoria do
rating do município perante a Secretaria do Tesouro
Nacional.
O rating é o indicador de que o município tem saúde
financeira suficiente para adesão aos programas
de financiamento junto ao Governo Federal e sua
variação máxima é A. A apuração é sempre com
base no ano anterior e o histórico indica os seguintes
ratings:

A classificação evidencia que a Prefeitura atingiu uma
das mais importantes metas para a cidade de Bragança
Paulista, recuperando o crédito. A cidade tem como
meta ainda a melhoria de todos os serviços à população,
que são apurados pelos indicadores fiscalizados pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP
através do Índice de Efetividade da Gestão Municipal
- IEGM da Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo
– AUDESP, assim como consequência desses trabalhos,
a manutenção do indicador rating para busca de novos
investimentos para a população bragantina.
Na prática, a nota A do rating abre maiores
possibilidades de crédito para investimento no
município, com melhores condições de taxas de
financiamento.
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PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO-DESEMPREGO
E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL RECEBEU
3.333 INSCRIÇÕES
PROGRAMA CRIARÁ ATÉ 1.500 BOLSAS-AUXÍLIO DE R$ 1.000,00 CADA.
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS),
recebeu até o dia 25 de maio (data limite), 3.333 inscrições para o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego e Qualificação Profissional.
Como o total de inscritos é maior que o total de bolsas
disponíveis, será usado critério de desempate previsto
no Edital publicado na edição nº 1.055-A da Imprensa
Oficial do Município. Conforme o edital, a preferência
para participar do programa será definida mediante

aplicação, pela ordem, dos seguintes critérios: maior
encargo familiar (quantidade de dependentes); mulher, arrimo de família; maior tempo de desemprego;
maior idade.
O Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego e
Qualificação Profissional, lançado pela Prefeitura de
Bragança Paulista, visa a concessão de bolsa auxílio
para mulheres e homens desempregados em razão da
pandemia e proporcionar a ocupação, renda e qualificação profissional.
SAIBA MAIS:

MEIO AMBIENTE OFERECE CURSO DE BRIGADISTA
PARA MORADORES DA SERRINHA
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria
com a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa
Civil, com apoio do Corpo de Bombeiros e com o grupo
Amigos da Serrinha, realizará o primeiro curso de
“Brigadistas da Serrinha” para a comunidade do bairro
rural da Serrinha e cidadãos interessados em colaborar
em situações futuras. O curso é gratuito e acontecerá
neste sábado (29/05), das 8h às 12h, no Galpão Busca
Vida, localizado na Estrada Serrinha, s/n, no km 3.

A iniciativa está sendo realizada com o intuito de
preparar pessoas para que estejam aptas para
situações de combate a incêndios em áreas de mata
e pastagem, locais que geralmente são assolados no
período de estiagem pelo fato de se tornarem alvo de
incêndios acidentais e criminosos.
SAIBA MAIS:
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