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PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA ENCERRA 
2021 COM GRANDES REALIZAÇÕES

Bragança Paulista avançou muito em 2021, mesmo 
diante do cenário de pandemia de Covid-19. A 
Prefeitura entregou centenas de obras, realizou 
melhorias, implantou programas que beneficiaram 
empresas e moradores, colaborou com a geração 
de emprego, com a ampliação da segurança e com a 
qualidade na oferta de serviços de Saúde e Educação. 

Houve investimentos em obras e projetos que 
beneficiaram a população

Foram muitas as realizações para levar mais 
qualidade de vida para os bragantinos e separamos 
as principais delas.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-encerra-2021-com-grandes-realizacoes
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MAIS RUAS DO JARDIM EUROPA RECEBEM 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Oito ruas do Jardim Europa e duas do Chácaras 
São Conrado estão recebendo esta semana o 
recapeamento asfáltico. Já foram recapeadas a 
Travessa Oslo, Rua Virgílio Antônio Di Nizo e Rua Dr. 
Jorge Queiroz de Moraes. Devem receber também 
a melhoria as Travessas Haia, Viena, Berlim, Roma, 
Paris, Madri e Lisboa. No total, serão recapeados 
9.472 metros quadrados. Com essa ação, todas 

Trabalho continua nos próximos dias
as ruas do Jardim Europa estarão recapeadas (as 
demais ruas já haviam recebido a pavimentação).
O investimento em recapeamento tem sido realizado 
constantemente pela Prefeitura de Bragança 
Paulista. As obras no Jardim Europa foram possíveis 
graças à renovação do contrato com a Sabesp, que 
prevê contrapartida em benefícios para o município.
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INSCRIÇÕES PARA O PRÊMIO “OS 
MOVIMENTOS DAS CIDADES” SEGUEM 

ABERTAS ATÉ O DIA 31/12

As inscrições para o prêmio “Os Movimentos 
das Cidades”, que selecionará iniciativas que 
apontem as melhores soluções para os desafios 
de dez municípios, entre eles, Bragança Paulista, 
estão abertas. O prêmio é idealizado pela agência 
Virtù em parceria com o Centro de Liderança 
Pública (CLP), e apoio do Grupo CCR.

O estudo “Os Movimentos das Cidades” mostrou 
que Bragança Paulista avança na produção 
sustentável. O levantamento identificou 
também que o município tem pontos a serem 
melhorados. Agora, a Virtù, CLP e CCR premiará 
com consultoria e mais R$ 10 mil para a iniciativa 
que indicar as melhores soluções para os 

Será premiada com consultoria e mais R$ 10 mil 
a iniciativa que indicar a melhor solução para os 

desafios de Bragança Paulista.

desafios locais.

O “Prêmio Os Movimentos das Cidades” conta 
com conteúdo multimídia, com podcasts, 
infográficos e vídeos apresentados pelo 
jornalista Marcelo Tas para mobilizar empresas 
e entidades públicas e privadas, o Terceiro 
Setor e moradores dos municípios de Campinas, 
Sorocaba, Osasco, Barueri, Louveira, Tatuí, Águas 
da Prata, Avaré, Itapeva e Bragança Paulista.

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/inscricoes-para-o-premio-os-movimentos-das-cidades-seguem-abertas-ate-o-dia-3112
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ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS
É REALIZADA

A fim de proporcionar melhor qualidade de 
vida à população, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria de Saúde, 
entregou na última quarta-feira (22/12), no 
auditório Paulo Freire, anexo a Secretaria 
Municipal de Educação, 169 aparelhos 
auditivos para 86 pacientes da rede 
municipal de saúde.
A Secretaria de Saúde informou que desde 
2017 até o presente momento, 413 pacientes 

receberam as próteses auditivas, com 
investimento de R$ 660.221,00 mil. Já 
para as entregas de órteses, próteses e 
cadeiras de rodas, de 2017 até a presente 
data, 270 receberam os equipamentos, com 
investimento de R$ 2.762.750,50.
Ao todo são 683 pessoas beneficiadas 
com investimento total de 3.422.971,50 
em cadeiras de rodas, de banho, órteses, 
próteses auditivas.
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PREFEITURA ALERTA SOBRE A 
PROIBIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO 

COM RUÍDOS ELEVADOS

Com a chegada do final do ano é comum as pes-
soas soltarem fogos de artifícios para comemo-
rarem a chegada de um novo período. Porém, 
a Prefeitura de Bragança Paulista relembra a 
população sobre a Lei Municipal nº. 4.678/ 2019, 
que proíbe a utilização de fogos de artifício e 
artefatos pirotécnicos que causem poluição so-
nora e que emitam som acima de 65 decibéis. A 
proibição se aplica a locais fechados e abertos e 
também a áreas públicas e privadas.

O som forte produzido por esse artefato pode 
causar danos irreparáveis ao sistema auditivo 
dos indivíduos, principalmente nas crianças e 
nos bebês. Em crianças que possuem Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), o barulho excessivo 
desencadeia diversas crises.

No caso dos animais, fogos com altos teores ex-
plosivos os fazem se assustarem e entrarem em 
desespero. Com isso, eles podem acabar tendo 
sérios problemas de saúde ou até mesmo fugir, o 
que pode resultar em acidentes fatais.

Por isso, no réveillon, opte por fogos de artifício 
silenciosos e que não causem poluição sonora. É 
possível garantir o aspecto visual sem incomodar 
os idosos, crianças, pessoas com deficiência e ani-
mais de estimação.

Em caso de descumprimento, será aplicada ao 
infrator multa de 400 (quatrocentas) Unidades de 
Valor Municipal - UVAMs, dobrada em caso de rein-
cidência. Em caso de denúncia, disque 153 (Guarda 
Civil Municipal). 



INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 7

Dando sequência a mais um concurso fotográ-
fico realizado pelo município, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio das Secretarias 
Municipais do Meio Ambiente e Educação, em 
parceria com o Centro de Educação Ambiental 
Sala Verde Pindorama, divulga o vencedor do 2º 
Concurso Fotográfico com o tema “A natureza 
em minha casa”.

Nessa segunda edição, a temática teve como 

DIVULGADO VENCEDOR DO 2º CONCURSO 
FOTOGRÁFICO COM O TEMA “A NATUREZA 

EM MINHA CASA”

objetivo despertar o olhar para as belezas que 
nos cercam e ressignificar esta conexão que 
pode ter se perdido com a rotina cotidiana, além 
de valorizar novos talentos da fotografia profis-
sional e amadora.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-divulga-vencedor-do-2-concurso-fotografico-com-o-tema-a-natureza-em-minha-casa
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PREFEITURA E HOSPITAIS 
ALERTAM E ORIENTAM A 

POPULAÇÃO SOBRE O SURTO DE 
GRIPE NO ESTADO E NA CIDADE

Na manhã desta terça-feira (28/12), 
a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria de Saúde, em 
conjunto com o Complexo Hospitalar 
Santa Casa, Hospital Novo Bragantino, 
Hospital Universitário São Francisco 
e Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência, realizou transmissão ao 
vivo pelo Facebook da Prefeitura, 
com o objetivo de alertar e orientar a 
população sobre o surto de gripe no 
Estado e na cidade.

Em Bragança Paulista, a UPA Vila Davi 
realizou na 1ª semana de dezembro 
1.404 atendimentos, 2.485 na 2ª 
semana, 2.791 atendimentos na 3ª 
semana e 3.013 na 4ª semana. Já 
a UPA Bom Jesus apresentou 250 
atendimentos na 1ª semana, 526 

na 2ª semana, 428 atendimentos 
na 3ª semana e 534 na 4ª semana 
de dezembro. Através dos dados, é 
possível identificar o crescimento dos 
números de atendimento semanal em 
ambas as UPA’s.

Como medida, a Prefeitura de Bragança 
Paulista autorizou a contratação de 
mais 02 profissionais enfermeiros, 
16 técnicos de enfermagem, além de 
mais 02 médicos. Assim, a UPA Vila 
Davi passará a contar com 3 médicos 
(Clínico Geral) e 1 médico (Urgência e 
Emergência) e a UPA Bom Jesus com 01 
Clínico Geral a mais.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-e-hospitais-alertam-e-orientam-a-populacao-sobre-o-surto-de-gripe-no-estado-e-na-cidade 
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FORÇAS DE SEGURANÇA REALIZAM 
“OPERAÇÃO FORÇA TOTAL” 

Na última segunda-feira (27/12), em continuidade 
às celebrações do 36º aniversário do 34º Batalhão 
da Polícia Militar do Interior (BPM/I), as forças de 
segurança pública se reuniram e realizaram mais 
uma “Operação Força Total”.

A iniciativa contou com a participação de equipes da 
Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar (PM), 
visando aumentar a seguridade, a prevenção e o 
combate à prática de infrações penais, buscando 
promover maior sensação de segurança à população.

A ação foi realizada simultaneamente nas cidades de 
Bragança Paulista, Joanópolis, Vargem, Pedra Bela, 
Pinhalzinho, Tuiuti, Amparo, Socorro, Lindóia, Águas 
de Lindóia, Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Atibaia, 
Piracaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/forcas-de-seguranca-realizam-operacao-forca-total 
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DEFESA CIVIL DÁ DICAS DE PREVENÇÃO PARA 
EVITAR AFOGAMENTOS

Durante as férias, muitas crianças, jovens 
e adultos aproveitam o tempo livre para se 
divertir em piscinas, praias, lagos ou rios. No 
entanto, para curtir a diversão com segurança, 
alguns cuidados devem ser observados para 
evitar acidentes. A Defesa Civil de Bragança 
Paulista dá dicas e reitera os cuidados que a 
população deve ter nos momentos de lazer.

CONFIRA:

Para os bebês:  nunca devem ficar sozinhos 
na banheirinha ou perto de qualquer área ou 
recipiente que contenha líquidos.

Para as crianças:  deve-se estimulá-las 
a assumirem responsabilidades para a 
sua própria segurança. Elas necessitam 
aprender a nadar e a boiar e compreender 
que não se deve entrar em águas perigosas e 
desconhecidas. Sempre que possível, devem 

estar acompanhadas de adultos ao entrar em 
piscinas, praias, lagos ou rios;

O uso de braçadeiras em crianças e, sempre 
que se justifique, o uso de coletes por 
adultos; garantir espaços seguros para as 
crianças, limitando o acesso a locais com 
água (ex. Poços, piscinas e tanques); prevenir 
mergulhos, brincadeiras e outras potenciais 
situações que podem representar perigo.

Para os adultos: não se deve entrar na água sob 
efeito de bebidas, principalmente se estiver 
sozinho. Nunca nadar contra a corrente, mas 
sim em diagonal. Caso não consiga se livrar do 
perigo, chame por ajuda.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/defesa-civil-da-dicas-de-prevencao-para-evitar-afogamentos
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FIQUE ALERTA COM A TEMPORADA 
DE CHUVAS

O verão é a estação mais quente, que ocorre no 
período entre 21 de dezembro e 20 de março. 
Além do intenso calor e dos dias mais longos, 
outra característica marcante dessa estação 
são as fortes chuvas que a acompanham. 
Muitas pessoas não sabem como agir durante 
e após uma forte chuva.

Diante desse fato, são necessárias algumas 
precauções e cuidados para evitar entrar em 
contato com áreas com águas acumuladas 
(possíveis focos de enchente) e enxurradas 
(correnteza).

Neste período, algumas recomendações devem 
ser seguidas como, por exemplo, evitar contato 
com águas acumuladas, não se abrigar embaixo 

de árvores e postes, assim como em locais 
descampados e muito abertos; não manusear 
água de torneira, dentre outras medidas.

Acompanhar e se manter informado sobre as 
condições climáticas pode ajudar o cidadão. 
Além disso, a Defesa Civil costumeiramente 
encaminha SMS (mensagens de textos) para 
a população conforme a sua região, com 
alertas sobre possibilidade de chuvas intensas, 
temporais, raios, dentre outros.

SAIBA MAIS: 

O Período chuvoso chegou,preserve sua 
segurança e de sua família

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/fique-alerta-com-a-temporada-de-chuvas
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