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Na noite da última quarta-feira (28/07), foi iniciada 
a ação “Acolhendo com carinho”, realizada pela 
Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS) e Fundo Social de Solidariedade do 
Município (FSSM) e demais secretarias.

A ação consiste em acolher as pessoas em situação 
de rua e oferecer jantar, café da manhã, agasalho, 
cobertores e um local para poderem passar a noite 
durante o período de baixas temperaturas. Sendo 
assim, foi montado um abrigo temporário no Ginásio 

“ACOLHENDO COM CARINHO”: 25 PESSOAS 
FORAM ATENDIDAS NO PRIMEIRO DIA DE AÇÃO

de Esportes Agostinho Ercoline, no Jardim Recreio, 
para atender a população em situação de rua.

Nesta primeira noite de frente fria, a Abordagem 
Social registrou 25 pessoas, sendo 24 homens 
e 1 mulher. Além disso, 14 pessoas recusaram o 
acolhimento, assinando um termo.

Saiba mais: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/acolhendo-com-carinho-25-pessoas-foram-atendidas-no-primeiro-dia-de-acao 
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Seguindo com os trabalhos de infraestrutura 
urbana na Rua Gentil Piniano, no bairro Chácaras 
Alvorada, diversas melhorias já foram executadas 
no local e com avanço da obra em breve a via 
deixará no passado a poeira e a lama, oriundas das 
condições e adversidades climáticas.

No local já foram executados serviços como a 
terraplanagem. No momento está em andamento 
na via a implantação do sistema de drenagem de 

TRABALHOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 
AVANÇAM NA RUA GENTIL PINIANO

águas pluviais, bem como os serviços de guias e 
sarjetas. Nos próximos dias, devem ser iniciados 
os trabalhos de pavimentação, bem como de 
construção das calçadas na rua.

A Prefeitura está desempenhando um papel 
de cuidado e atenção com todos os setores 
do município, o que vem ao encontro com as 
principais metas para uma cidade mais bonita e 
desenvolvida.

Os trabalhos da 2ª fase de infraestrutura urbana 
no bairro Morada Campos Verdes seguem em 
execução. A 1ª fase contemplou as ruas 1, 2 e 4 
(trecho) com sistema de captação de águas pluviais, 
guias e sarjetas e pavimentação asfáltica. A 2ª fase 
beneficiará um trecho da rua 4 e a rua 3.

Neste momento, estão em andamento os serviços de 
implantação de calçada (que será de piso podotátil) 
e pavimentação na rua 3. Os trabalhos de drenagem 
e implantação de guias e sarjetas foram finalizados 
recentemente na via. As obras na rua 4 já foram 
todas finalizadas.

A empresa Enplan Engenharia e Construtora Ltda é 
a responsável pela execução dos trabalhos no local.

OBRAS DA 2ª FASE DE 
INFRAESTRUTURA URBANA 

NO MORADA CAMPOS VERDES 
SEGUEM EM ANDAMENTO
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio de 
um trabalho conjunto das Secretarias Municipais 
de Desenvolvimento dos Agronegócios, 
Educação e Meio Ambiente, vem desenvolvendo 
as hortas escolares e comunitárias no 
município. Muito além de espaços produtivos, 
as hortas promovem vivências educativas e de 
fortalecimento de vínculos comunitários.
Conforme informou o engenheiro agrônomo 
da Secretaria dos Agronegócios, Felipe 
Morais Del Lama, estão sendo preparados 
canteiros de escolas municipais e terrenos 
onde serão implantadas as hortas. Após a 

HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS 
CONTINUAM SENDO IMPLANTADAS NO MUNICÍPIO

revitalização, serão fornecidos adubos para o 
plantio de condimentos básicos, como salsinha 
e cebolinha, entre outros. O plantio contará com 
a participação dos “pequenos horticultores” e 
técnicos da Secretaria de Desenvolvimento dos 
Agronegócios. Nesses canteiros serão realizados 
a capacitação, implementação, monitoramento e 
acompanhamento do projeto.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/hortas-escolares-e-comunitarias-continuam-sendo-implantadas-no-municipio 
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O Lago do Taboão é o grande cartão-postal da 
cidade e um lugar bastante utilizado para a 
prática esportiva. O espaço conta com uma 
quadra de basquetebol “street”, academia 
ao ar livre, ciclovia e pista de caminhada. 
Recentemente, o local foi contemplado com 
mais dois espaços esportivos, sendo uma quadra 
de areia para a prática de vôlei e futevôlei e um 
platô de areia ao lado da quadra de basquetebol, 
utilizado para esportes como frescoball, 
freestylle, futevôlei, beach tênis e até mesmo 
para treinamento funcional.

NOVOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO LAGO DO TABOÃO JÁ 
ESTÃO DISPONÍVEIS PARA A POPULAÇÃO

Durante o fim de semana, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL), 
disponibilizou orientadores esportivos, para 
auxiliar e organizar os jogos nas quadras de areia 
e de basquetebol street, para que todos possam 
utilizá-las, respeitando as medidas e tomando os 
cuidados necessários contra a Covid-19.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/novos-espacos-esportivos-do-lago-do-taboao-ja-estao-disponiveis-para-a-populacao 
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FESTIVAL DE INVERNO

Penúltima semana de evento apresentou música 
caipira, workshop de literatura, espetáculo de 
dança, entre outros
Há 20 anos, um dos principais eventos do 
município de Bragança Paulista encanta e 
enriquece a cidade com atrações espetaculares 
e, neste ano, não seria diferente. Remodelado 
para garantir a segurança de todos, o “Festival 

4ª SEMANA AGITA CENA CULTURAL DE 
BRAGANÇA PAULISTA E REGIÃO 

de Inverno 2021” chegou na penúltima semana 
garantindo muita alegria e risada por todos os 
que prestigiaram as atividades. 

SAIBA MAIS:

  

Vanessa Jackson

Sarah Arruda e convidados

Cia. de Dança Magic Street DanceVioleiros do Rio Jaguari

Violeiros do Rio Jaguari

Diego Figueiredo, Derico Sciotti e convidados

https://braganca.sp.gov.br/noticias/festival-de-inverno-4-semana-agita-cena-cultural-de-braganca-paulista-e-regiao-
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 CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL 
COMEÇA A RECEBER MELHORIAS

Dando início a mais uma reforma e manutenção a um 
prédio próprio da Saúde, recentemente começaram a 
ser realizados os trabalhos no Centro de Reabilitação 
Municipal, localizado no bairro do Matadouro. O local 
é uma importante ferramenta na recuperação de 
pacientes do município atendidos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Inicialmente estão sendo executados no espaço a 
demolição do passeio externo, bem como no contra-
piso da sala da fonoaudiologia. Também começaram 
a ser feitas as manutenções no telhado. Os trabalhos 

estão sendo executados pela empresa Hebrom Cons-
trutora 7 Ltda.

A obra ainda prevê a pintura geral da edificação, 
revisão de portas e janelas, reparos em pisos e re-
vestimentos, manutenção das instalações elétricas 
e hidráulicas, a construção de um banheiro PNE para 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 
acessibilidade e todo equipamento de combate a 
incêndio (por exemplo: revisão de extintores e placas 
de sinalização).

SECRETARIA DE SAÚDE CONTINUA COM A BUSCA 
ATIVA DE PESSOAS QUE NÃO AGENDARAM A 2ª 

DOSE DA ASTRAZENECA
Com a baixa procura, a Prefeitura de Bragança Pau-
lista, por meio da Secretaria de Saúde, através da 
Divisão de Vigilância Epidemiológica, continua com 
a busca ativa de pessoas que não fizeram o agenda-
mento para vacinados até os dias 06 e 08 de maio, 
com a Astrazeneca.

Neste momento, não é possível informar o quantita-
tivo de pessoas que deixaram de agendar a 2ª dose 
da Astrazeneca, pelo fato de ainda estarem dentro 
da data preconizada. Posterior a data preconizada, 
o sistema informa.

A busca ativa consiste na verificação de pessoas que 
não receberam a 2ª dose para completar o esquema 
vacinal, por meio de ligação ou se deslocando até a 
residência da pessoa, para assim, garantir a eficácia 
do imunizante e a proteção contra a forma grave da 
doença.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio do Fundo Social de Solidariedade do 
Município (FSSM), realizou um mutirão de 
ações solidárias às famílias em situação de 
vulnerabilidade no bairro Paiolzinho.

Através do levantamento realizado no bairro 
pela líder comunitária Eliana de Souza, 
foram constatadas as dificuldades que os 
moradores vêm enfrentando neste período 
de pandemia. Após analisadas pelo Fundo 

FUNDO SOCIAL REALIZA MUTIRÃO DE 
AÇÕES NO PAIOLZINHO

Social, as famílias foram cadastradas e 
receberam diversos auxílios como cestas 
básicas do projeto “Cestou”, roupas, 
agasalhos e cobertores da “Campanha do 
Agasalho” e kits de proteção em combate ao 
covid-19 da ação “Força Tarefa”.

SAIBA MAIS: 

Na última quarta-feira (28/07), uma frente fria 
atingiu Bragança Paulista e região, derrubando as 
temperaturas. Além dos cuidados que as pessoas 
devem tomar para se proteger do frio, é preciso 
também dar atenção especial aos animais de 
estimação. A Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria de Meio Ambiente, dá algumas 
dicas importantes.

Segundo o CPTEC/INPE (Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos – Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais), na quinta-feira (29), a mínima 
deve ser de 3ºC e sexta-feira (30), 2ºC. E com o frio 
intenso é preciso alguns cuidados para manter os 
pets aquecidos.

Uma das atitudes mais importantes é manter os 
animais em local apropriado e com cobertores ou 
roupinhas (cabendo informar que este meio de 
aquecimento não é obrigatório, pois é uma espécie 

FRIO INTENSO EXIGE CUIDADOS TAMBÉM 
COM OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

ALGUMAS ATITUDES 
AJUDAM A PROTEGER CÃES 

E GATOS NO INVERNO

de auxílio, visto que a pelagem é um meio de 
aquecimento, por este motivo trocarem de pelagem 
em determinadas épocas do ano).

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/fundo-social-realiza-mutirao-de-acoes-no-paiolzinho 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/frio-intenso-exige-cuidados-tambem-com-os-animais-de-estimacao 
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Pensando no bem-estar animal, foi realizado 
nos dias 23, 24 e 25 de julho mais um mutirão do 
Castramóvel. A unidade esteve no bairro Vila Davi 
atendendo cães e gatos do local e adjacências, 
conforme agendamento prévio.
Ao todo, 296 animais foram atendidos, sendo 77 
na sexta (23), 104 no sábado (24) e 115 no domin-
go (25). Foram castrados 125 gatos e 171 cães. Os 
trabalhos de esterilização animal, realizados pelo 
município através das duas campanhas deste ano 
do Castramóvel terá como contribuição a diminui-
ção da média de nascimento de 2.231 animais pelo 
período de 6 meses.

MAIS DE 290 ANIMAIS DA REGIÃO FORAM BENEFICIADOS
O Castramóvel é um ônibus equipado com um 
centro cirúrgico, que realiza os procedimentos de 
esterilização de forma itinerante e gratuitamente 
pela cidade. A iniciativa visa o controle populacio-
nal de cães e gatos, evitando que esses animais 
se reproduzam de forma descontrolada e fiquem 
em situação de abandono pelas ruas da cidade.

SAIBA MAIS:  

CASTRAMÓVEL REALIZA 
ATENDIMENTO NO BAIRRO 
VILA DAVI

Seguindo as novas determinações insti-
tuídas no Plano São Paulo de Retomada 

MUNICÍPIO DECRETA NOVAS MEDIDAS ALINHADAS 
AO PLANO SÃO PAULO

Econômica e Enfrentamento do Corona-
vírus (Covid-19), anunciadas pelo Governo 
do Estado de São Paulo, na última quarta-
-feira (28/07), a Prefeitura de Bragança 
Paulista promulgou o Decreto Municipal 
3.697/2021, que entrará em vigor do dia 
1º ao dia 16 de agosto.

SAIBA MAIS:  

https://braganca.sp.gov.br/noticias/castramovel-realiza-atendimento-no-bairro-vila-davi
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/municipio-decreta-novas-medidas-alinhadas-ao-plano-sao-paulo
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Os trabalhos de manutenção têm se 
destacado em todo município. A região 
abrangida pela Zeladoria Norte tem 
recebido grande atenção, tanto em obras, 
quanto nos demais serviços realizados 
diariamente.

A Zeladoria Norte atende bairros como 
Chácaras Luzia Vicente, Hípica Jaguari, 
Conjunto Habitacional Henedina Cortez, 
Conjunto Habitacional Bragança LU, 

SERVIÇOS E OBRAS REALIZADOS NA REGIÃO 
DA ZELADORIA NORTE SÃO DESTAQUE

Residencial Vem Viver, Jardim Águas Claras, 
Jardim do Cedro, Jardim Morumbi, Jardim 
Lago do Moinho, Tanque do Moinho, Paturi, 
CDHU Saada Nader, São Lourenço, Parque 
Brasil, Santa Libânia, Lavapés (trecho), Vila 
Motta, Vila Gato, entre outros.

SAIBA MAIS: 

Recapeamento asfáltico de ruas do bairro Padre Aldo Bolini

Serviços de Zeladoria

Creche Henedina Cortez

Escola Henedina Cortez

Pavimentação ruas Bragança LU

https://braganca.sp.gov.br/noticias/servicos-e-obras-realizados-na-regiao-da-zeladoria-norte-sao-destaque  
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PREFEITURA ISENTA ENTIDADES FILANTRÓPICAS 
DE PAGAMENTO DE IPTU E TAXAS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Finanças, informa que as entidades filantrópicas 
e assistenciais do município têm direito a solicitar a isenção 
do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para o exercício 
de 2022. As entidades com isenção já em curso terão o 
benefício estendido automaticamente.

O Decreto nº 3.597, de 17 de maio de 2021, mantém para o 
exercício de 2022, as isenções em curso, concedidas por 
meio das Leis Complementares nº 32, de 31 de março de 
1992 (ex-integrantes da Força Expedicionária Brasileira e 
ex-combatentes da Revolução Constitucionalista de 1932); 
nº 33, de 31 de março de 1992 (entidades filantrópicas e 
assistenciais); e nº 397, de 03 de dezembro de 2003 (pessoas 
com deficiência), sem a necessidade de protocolo do 
requerimento anual.

Já as entidades filantrópicas e assistenciais que ainda não 
solicitaram o benefício, podem fazê-lo até 31 de agosto 
junto à Prefeitura, por meio de requerimento formulado pelo 
representante legal.

SAIBA MAIS: 

RENOVADA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 
JUNTO À RECEITA FEDERAL

Documento comprova a regularidade do 
município junto ao Governo Federal. 
A Prefeitura de Bragança Paulista renovou a 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de 
Débitos Relativos aos tributos federais e à Dívida 
Ativa da União. O novo documento tem validade 
até 16 de janeiro de 2022.
Essa certidão é um documento emitido pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
comprovando a inexistência de pendências da 
Prefeitura e também que o município não está 
inscrito na Dívida Ativa da União.
No caso da Prefeitura de Bragança Paulista, 
a certidão positiva com efeito de negativa 
significa que os débitos existentes estão com a 
exigibilidade suspensa ou são objeto de decisão 
judicial que determina sua desconsideração para 

fins de certificação de regularidade fiscal. O 
documento tem o mesmo valor de uma certidão 
negativa e comprova a regularidade do município.
SAIBA MAIS: 

TERRENOS DOADOS HÁ MAIS DE UMA DÉCADA 
SÃO REGULARIZADOS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Planejamento, realizou a 
regularização de terrenos doados há mais de uma 
década a três empresas do município. Dos três 
imóveis, dois estão situados no bairro do Uberaba e 
um no Distrito Industrial Santa Bárbara.
Nesta quinta-feira (29/07), o Prefeito Municipal 

assinou e entregou as escrituras para os 
representantes das empresas contempladas com a 
regularização.
SAIBA MAIS:
   

https://braganca.sp.gov.br/noticias/entidades-filantropicas-e-assistenciais-podem-solicitar-isencao-do-iptu-de-2022 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-renova-certidao-negativa-de-debito-junto-a-receita-federal 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-regulariza-terrenos-doados-ha-mais-de-uma-decada
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A Prefeitura de Bragança Paulista renovou a 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, com 
validade até 21 de janeiro de 2022, certificando 
que não está inserida no Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. Em outras palavras, 
não há dívidas trabalhistas da Administração 
Municipal.
A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 
contribui para o monitoramento, junto com a 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS 

TRABALHISTAS
É RENOVADA

Secretaria de Finanças, para que as certidões 
estejam em dia, permitindo a celebração de 
convênios. Receber as certidões demonstra a 
seriedade da Prefeitura nas suas obrigações 
judiciais.

SAIBA MAIS: 

CERTIDÃO MOSTRA QUE MUNICÍPIO 
NÃO CONSTA DO BANCO NACIONAL 

DE DEVEDORES TRABALHISTAS

Os interessados podem requisitar até sete 
incentivos, entre eles IPTU e ISSQN
A Prefeitura de Bragança Paulista, com o objetivo 
de fomentar o desenvolvimento econômico, tem 
reforçado os benefícios da Lei Complementar nº 
887, de 9 de dezembro de 2019, que cria o Programa 
de Incentivos ao Desenvolvimento Econômico 
e Fomento ao Emprego (PIDE) do município, 
conhecida como Pró-Indústria e Pró-Emprego. Novos 
empreendimentos econômicos que se instalarem no 

PRÓ-INDÚSTRIA E PRÓ-EMPREGO CONCEDE ISENÇÃO 
DE IMPOSTOS EM BRAGANÇA PAULISTA

município, assim como os empreendimentos já em 
atividade que ampliarem suas instalações podem 
solicitar as isenções previstas.
De acordo com o Secretaria Municipal de Finanças, os 
interessados podem requisitar até sete incentivos. 
Caso preencham todos os requisitos, podem solicitar 
todos os incentivos ao mesmo tempo.
SAIBA MAIS: 
 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-renova-certidao-negativa-de-debitos-trabalhistas
https://braganca.sp.gov.br/noticias/pro-industria-e-pro-emprego-concede-isencao-de-impostos-em-braganca-paulista
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento dos 
Agronegócios, vem desenvolvendo junto aos 
Produtores Rurais da região o Agro SP, que é uma 
plataforma criada pela Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo, com o 
objetivo de conectar o produtor diretamente ao 
consumidor.

O Engenheiro Agrônomo da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento dos Agronegócios, Felipe Morais 

Del Lama, explica que em razão da pandemia, 
muitos produtores têm enfrentado dificuldades 
para realizar o escoamento de suas mercadorias. 
Por meio dessa plataforma, são divulgados os 
perfis dos produtos hortifrutigranjeiros de uma 
forma que alcance o consumidor final.

SAIBA MAIS: 

A Prefeitura de Bragança Paulista tem intensificado 
as ações de combate a enchentes no município 
e tem dado continuidade a obras importantes 
de prevenção. Na Avenida Alberto Diniz está em 
andamento a construção de reservatório de 
detenção de cheias (piscinão) no Jardim Califórnia.
Os serviços em execução contemplam a construção 
de bacia de retenção da Avenida Alberto Diniz 
(“Piscinão”), construção de ala para galeria, gabião 
colchão, gabião caixa na bacia e pavimentação 
completa. O reservatório terá como função principal 
evitar as enchentes ao longo do Ribeiro Lavapés. 
A empresa responsável pelos serviços é a Rual 
Construções e Comércio LTDA.

COM INÍCIO DAS OBRAS DE “PISCINÃO CALIFÓRNIA”, 
PREFEITURA INTENSIFICA AÇÕES DE COMBATE 

A ENCHENTES

SAIBA MAIS: 
 

AÇÕES COMPLEMENTAM 
OBRAS JÁ REALIZADAS

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-realiza-inscricoes-de-produtores-rurais-para-a-plataforma-agro-sp 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/com-inicio-das-obras-de-piscinao-california-prefeitura-intensifica-acoes-de-combate-a-enchentes 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/pro-industria-e-pro-emprego-concede-isencao-de-impostos-em-braganca-paulista
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