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PREFEITURA DÁ ORDEM DE SERVIÇO PARA 
INÍCIO DE MAIS 14 OBRAS IMPORTANTES PARA 
O DESENVOLVIMENTO DE BRAGANÇA PAULISTA

Investimentos em todas as áreas e em vários 
bairros da cidade, levando mais qualidade de 
vida para os bragantinos. Esse é o objetivo da 
Prefeitura de Bragança Paulista, com a assi-

A AMPLA CONCORRÊNCIA PERMITIU UMA ECONOMIA 
DE MAIS DE R$ 2 MILHÕES

natura das Ordens de Serviço da Concorrência 
Pública nº 003/2022 e da Concorrência Pública 
nº 007/2022, que integram o “Mega Pacote” de 
obras.

SAIBA MAIS: 

PELA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 003/2022, SÃO SETE GRANDES 
OBRAS: 
 
1. Construção do Centro de Referência à  
    Saúde do Idoso, Jardim São Lourenço       
2. Construção do CRAS Iguatemi/
    GreenPark 
3. Pavilhão de Eventos do Posta de  
     Monta – Obras Complementares 
4. Construção da UBS do Taboão 
5. Construção da Creche do 
    Jardim Cedro 
6. Construção da Minicidade de Trânsito  
7. Centro da Mulher - 2ª fase
8. Centro da Criança - 2ª fase

PELA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/ 
2022, SÃO SEIS GRANDES OBRAS: 

1.  Reforma da cobertura da E.M. Zitta  
     de Mello Barbosa, Penha 
2. Construção de quadra poliesportiva   
     coberta na E.M. Profª Creusa Gomes    
     de Azevedo, Santa Terezinha 
3. Execução de cobertura e construção 
     de vestiário na quadra do Ginásio 
     Mun. Dr. Lourenço Quilicci (Lourenção) 
4. Instalação de cobertura móvel na 
     arena do Lago do Taboão 
5. Reforma da cobertura da E.M. Antônio 
     Dorival M. de Oliveira, Jardim Iguatemi 
6. Reforma da cobertura da E.M. Profª Eliana 
     Peluso Sperandio, Jardim Anchieta

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-da-ordem-de-servico-para-inicio-de-mais-14-obras-importantes-para-o-desenvolvimento-de-braganca-paulista
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MUNICÍPIO É O ÚNICO DA REGIÃO A APARECER NO RANKING
Bragança Paulista tem apresentado cada vez 
mais qualidade de vida para seus moradores e 
prova disso é o resultado da pesquisa da Austin 
Rating, em parceria com a Editora Três. O muni-
cípio está entre os 50 melhores do país, ou seja, 
Bragança Paulista está em lugar de destaque 
dentre os 5.570 municípios brasileiros.

Com 177.6054 pontos, Bragança Paulista ficou na 
39ª posição entre os municípios de médio porte 
(entre 50 mil e 200 mil habitantes). O ranking 
destaca somente as 50 melhores e, na região, 
não há nenhum outro município classificado.

A pesquisa é considerada uma das mais amplas 

PESQUISA DA AUSTIN RATING APONTA BRAGANÇA 
PAULISTA ENTRE AS 50 MELHORES CIDADES DE 

MÉDIO PORTE DO BRASIL

e analisou indicadores de todos os municípios do 
país. Foram 281 indicadores, entre eles, fiscais 
(capacidade de arrecadação, execução de orça-
mento, aplicação na saúde e educação e capa-
cidade de pagamento), econômicos (padrão de 
vida, mercado de trabalho e comércio exterior), 
sociais (atenção ao jovem, educação, responsa-
bilidade social, habitação e qualidade de vida) 
e digitais (mobilidade digital e acesso digital ao 
conhecimento).

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/pesquisa-da-austin-rating-aponta-braganca-paulista-entre-as-50-melhores-cidades-de-medio-porte-do-brasil 
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TRIBUNAL DE CONTAS CONFIRMA QUE 
BRAGANÇA PAULISTA NÃO TEM OBRAS 

PÚBLICAS PARADAS OU ATRASADAS

Seriedade e comprometimento com o dinheiro 
público, além de respeito à população. O Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) atu-
alizou as informações sobre obras paralisadas 
ou atrasadas no Estado e Bragança Paulista não 
consta na lista dos municípios com problemas.

A Prefeitura de Bragança Paulista tem mantido 
os cronogramas de obras em dia, sem apresen-
tar qualquer impedimento ou empecilho aos 
investimentos em andamento, diferente do que 
ocorre em boa parte dos municípios.

Atualmente, o Estado de São Paulo possui 845 

obras paralisadas ou atrasadas, sob responsa-
bilidade do Governo Estadual ou dos municípios. 
Das obras com problemas de cronograma, 303 
estão atrasadas e 542 paralisadas.

As informações foram atualizadas pelo Tribunal 
de Contas em 27/06, e integram a base de da-
dos da plataforma “Painel de Obras Paralisadas 
ou Atrasadas”, disponível pelo link https://bit.
ly/30YpHuh

SAIBA MAIS: 

PAINEL DO ÓRGÃO MOSTRA TODAS AS OBRAS COM 
PROBLEMAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/tribunal-de-contas-confirma-que-braganca-paulista-nao-tem-obras-publicas-paradas-ou-atrasadas
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PROVOCAR QUEIMADAS É UM CRIME AMBIENTAL.
 O COMBATE AO FOGO E À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL É UMA 

RESPONSABILIDADE DE TODOS

O inverno é um dos períodos mais propícios para a 
ocorrência de queimadas, por fazer parte da cha-
mada época de estiagem (de abril a outubro). E 
isso requer maior atenção com relação aos focos 
de incêndio no município. A Prefeitura de Bragança 
Paulista alerta que provocar queimadas é crime, 
passível de multa.
As queimadas não provocam apenas danos ao meio 
ambiente, destruindo parte da flora existente, mas 
também podem ser responsáveis pela morte de ani-
mais silvestres e por sérios problemas de saúde para 
a população, especialmente crianças e idosos.
De acordo com os dados obtidos pela Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente foram registrados 52 focos 
de queimada em 2017; 38 focos em 2018; 49 focos em 

2019; 81 em 2020 e 59 focos de queimada em 2021.
Nos mapas referentes ao foco de calor elaborados 
pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nos anos 
de 2020 e 2021, três focos ocorreram em unidades 
de conservação.
O Art. 4 da Lei Municipal nº 4236 prevê que provocar 
queimadas acarreta aos infratores penalidade pe-
cuniária de no mínimo 250 UVAM (Unidade de Valor 
Municipal), dependendo da gravidade, dobrada em 
caso de reincidência.
 
SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/provocar-queimadas-e-um-crime-ambiental 
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PEÇA TEATRAL “FAUNO E FLORA: PROTEGENDO 
A NATUREZA” ENCANTA CRIANÇAS, JOVENS E 

ADULTOS NA TERRA DA MAGIA

A peça teatral “Fauno e Flora: Protegendo a Natureza” 
encantou crianças, jovens e adultos na tarde do dia 
26 de junho (domingo), na Terra da Magia, no Lago 
do Taboão.

A peça conta em sua história que, certo dia, um 
ser diferente chega desrespeitando a floresta e 
atrapalhando todo o trabalho existente. Uma peça 

educativa e repleta de informações importantes 
para a preservação do Meio Ambiente.

A ação foi organizada pela Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, 
em parceria com as Secretarias de Turismo e 
Cultura, e de Educação, representada pelo Centro de 
Educação Ambiental Sala Verde Pindorama.
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Com o apoio da Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria Municipal da Juventude, 
Esportes e Lazer (SEMJEL), será realizado o 
‘’Brincando na Praça’’. Esse é um evento esporti-
vo e de lazer que oferece atividades recreativas 
para o público infanto-juvenil e família.

O “Brincando na Praça” acontece neste sábado 
(09/07), no Campo de Futebol do Jardim Iguate-
mi, localizado na Rua Eduardo Cacossi, 111 - Jar-
dim Iguatemi, das 10h às 17h.

BRAGANÇA PAULISTA RECEBERÁ 
EVENTO ‘’BRINCANDO NA PRAÇA’’ NO 

JARDIM IGUATEMI

Esse é um evento 100% gratuito e contará com 
as seguintes atividades: vôlei, basquete, futebol, 
tênis, peteca, aula de zumba, jogos de tabuleiro, 
cama elástica e aferição de pressão arterial.

Com o intuito de levar mais lazer, entretenimen-
to e cultura para o município, o evento é realiza-
do por intermédio da Lei Federal nº11.438/2006, 
Lei de Incentivo ao Esporte, com empresas pa-
trocinando o evento e apoio da Prefeitura.
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CRIANÇAS DO PROJETO DE ADAPTAÇÃO AO 
MEIO LÍQUIDO PARTICIPAM DO 1º FESTIVAL DE 

NATAÇÃO ADAPTADA

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, por iniciativa 
da E.M. Abner Antônio Sperendio, realizou na últi-
ma terça-feira (05/07), o 1º Festival de Natação 
Adaptada. A atividade aconteceu na piscina da 
Escola Municipal Abner Antônio Sperendio.

No festival, cerca de 21 crianças com deficiên-

cias puderam nadar e mostrar aos familiares e 
professores o que aprenderam durante as aulas 
do Projeto de Adaptação ao Meio Líquido, do Nú-
cleo de Apoio à Aprendizagem (NAA).

O objetivo do evento foi promover a vivência es-
portiva. Todos os participantes foram premiados 
com medalhas de participação.

O OBJETIVO DO EVENTO FOI PROMOVER A 
VIVÊNCIA ESPORTIVA
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COMEÇA A SEMANA CULTURAL DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 
abriu na última segunda-feira (04/07), a primei-
ra edição da Semana Cultural da Rede Municipal 
de Ensino. O evento acontece no Teatro Carlos 
Gomes, localizado na Rua Conselheiro Rodrigues 
Alves, 251 – Centro. A entrada é livre, e o evento é 
aberto ao público.

A Semana Cultural faz parte da programação 
do Festival de Inverno 2022, e tem por objetivo 
a integração entre os estudantes das escolas 
municipais de tempo integral, além de terem a 
oportunidade de apresentar o que foi aprendi-
do durante as aulas de música, teatro, dança e 

artesanato, para seus familiares, comunidade 
acadêmica e público em geral.

Durante a abertura, os alunos da Escola Munici-
pal Prof. Abner Antônio Sperendio apresentaram 
o teatro “O fantástico mundo de Monteiro Loba-
to”, uma releitura do Sítio do Pica Pau, história 
que mostra a evolução da tecnologia nos últimos 
30 anos, envolvendo a arte musical, corporal e 
teatral. Em seguida, os alunos da Escola Munici-
pal Profª. Lúcia Helena Pugiali apresentaram um 
musical com o tema “A lenda da Mani mandioca”.

SAIBA MAIS: 

AO LONGO DE TODA A SEMANA, DE SEGUNDA (04/07) 
ATÉ SEXTA-FEIRA (08/07), DAS 17H30 ÀS 19H30, A 

PROGRAMAÇÃO INCLUI DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS 
COMO: TEATRO, MÚSICA E DANÇA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/comeca-a-semana-cultural-da-rede-municipal-de-ensino 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio das Se-
cretarias Municipais do Meio Ambiente, de Educação 
e de Segurança e Defesa Civil, em parceria com o 
Centro de Educação Ambiental Sala Verde Pindorama, 
realizou na última semana, na E.M.R. Maria José de 
Campos Dorigo e na E.M.R. Bº. Biriçá, o teatro “Diga 
NÃO à gaiola”.
Diante do elevado número de ocorrências relaciona-
das à apreensão de aves silvestres, as Secretarias 
Municipais se uniram para colocarem em prática o 
teatro. A vivência cênica é uma maneira de sensi-
bilizar as crianças de que as aves e outros animais 

ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS RECEBEM O 
TEATRO “DIGA NÃO À GAIOLA”

silvestres devem viver livres em seu habitat natural.
Para enriquecer ainda mais a ação, a Associação 
Mata Ciliar, que promove a reabilitação de animais sil-
vestres resgatados no município, alegrou as crianças 
com a soltura de gambás e maritacas, devolvendo 
esses animais à natureza em plenas condições de 
sobrevivência.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/escolas-municipais-rurais-recebem-o-teatro-diga-nao-a-gaiola
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Com o objetivo de conscientizar os alunos sobre 
a valorização do patriotismo, o civismo, o amor, o 
respeito à pátria e ao povo brasileiro, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação, através das escolas municipais, realiza 

semanalmente o Momento Cívico, com a execução do 
Hino Nacional Brasileiro e o Hino do Município.
Durante a solenidade, os valores cívicos são resga-
tados e os alunos se tornam cidadãos conscientes e 
atuantes na sociedade. 

MOMENTO CÍVICO NA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO É REALIZADO SEMANALMENTE EM 

BRAGANÇA PAULISTA
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A equipe de Abordagem Social, da Secretaria 
Municipal de Ação e Desenvolvimento Social 
(SEMADS), em conjunto com as Secretarias 
Municipais de Serviços e de Segurança e Defesa 
Civil, realizou na última semana, a oferta de serviços 
assistenciais para moradores em situação de rua e 
vulnerabilidade e um serviço de limpeza na pista de 
bocha da Vila Garcia. 

A ação foi realizada devido a demanda de usuários de 
rua na região e contou com a presença da Guarda Civil 
Municipal e de servidores da Secretaria Municipal de 
Serviços, da “Zeladoria Norte”. Em continuidade aos 
trabalhos, a equipe da abordagem social também 
esteve na pista de skate localizada no bairro do 

Lavapés. No total, 8 pessoas foram abordadas, no 
entanto nenhuma delas aceitou receber auxílios 
assistenciais e logo na sequência se evadiram dos 
locais.

Caso a população se depare com pessoas em 
situação de rua ou de vulnerabilidade social, pode 
entrar em contato com a SEMADS através dos 
telefones (11) 4032-6400 (Centro Pop), (11) 99578-
4869 (Abordagem Social) e (11) 4035-2785 (Albergue 
Municipal). 

SAIBA MAIS: 

ABORDAGEM SOCIAL OFERECE ASSISTÊNCIA ÀS 
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA VILA GARCIA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/abordagem-social-oferece-assistencia-as-pessoas-em-situacao-de-rua-na-vila-garcia 
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A primeira semana do “Festival de Inverno 2022 
de Bragança Paulista” começou a todo vapor e 
já animou milhares de bragantinos e visitantes 
durante três dias de evento.

A abertura oficial do festival, promovida no dia 1º 
de julho, no Teatro Carlos Gomes, contou com o 
show eletrizante da Big Time Orchestra animando 
o público com canções nacionais e internacionais, 
como “Vem quente”, “Meu Erro”, “Evidências”, 
“Twist And Shout”, “Crazy little thing called love”, 
“Happy”, entre outras composições.

O segundo dia do festival começou ao som de mú-
sica clássica com o ensaio aberto da Orquestra 
Jovem de Bragança Paulista, no Centro Cultural 
Teatro Carlos Gomes. Em seguida, foi a vez da 
arte invadir a cidade com a abertura da mostra 
“Brasis – Expedição Serrinha”, também no Centro 
Cultural.

SAIBA MAIS: 

CERCA DE 4 MIL PESSOAS PRESTIGIAM 
PRIMEIRO FIM DE SEMANA DO FESTIVAL 

DE INVERNO

DURANTE TRÊS DIAS DE EVENTO, O FESTIVAL MOVIMENTOU A 
CIDADE COM DIVERSAS ATRAÇÕES

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/-cerca-de-4-mil-pessoas-prestigiam-primeiro-fim-de-semana-do-festival-de-inverno 
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CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LONGEVIDADE 
ATIVA EM BRAGANÇA PAULISTA TEM PROJETO E 

DOCUMENTAÇÃO APROVADOS

A implantação de um Centro de Longevida-
de Ativa em Bragança Paulista está cada 
vez mais próxima. Na semana passada, 
o Grupo de Supervisão de Equipamentos 
Sociais e Centro de Vistoria e Obras (GSES/
CVO) do Governo do Estado realizou reu-
nião com representantes da Prefeitura 
para ajustes no projeto. Toda a documen-
tação necessária já está entregue.

Em março, o município foi contemplado, 
pelo Governo do Estado, com a constru-
ção da unidade do Centro de Longevidade 
Ativa. O Estado investirá R$ 850 mil, sendo 
R$ 700 mil na construção e R$ 150 mil em 
mobiliário. Haverá contrapartida da Pre-
feitura, por meio da Secretaria de Ação e 
Desenvolvimento Social, de aproximada-

mente R$ 400 mil.

O equipamento será construído na Rua 
Expedicionário José Franco de Macedo, no 
bairro da Penha.

O Centro de Longevidade Ativa faz parte do 
programa SP Amigo do Idoso. A finalidade 
é ofertar atendimento e inclusão social a 
pessoas acima de 50 anos em situação 
de vulnerabilidade do município. As ativi-
dades de convivência visam fortalecer os 
vínculos dessa população com seus fami-
liares, sociedade e demais participantes.

O prédio deverá contar com salão mul-
tiuso, escritório, cozinha experimental, 
espaço das artes, sanitários acessíveis, 
varanda, espaço digital e jardim sensorial.

ESPAÇO É VOLTADO AO ACOLHIMENTO, ATENDIMENTO E 
INCLUSÃO DE PESSOAS COM 50 ANOS OU MAIS
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VOLUNTÁRIOS REALIZAM CORTE DE CABELO 
EM PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA 

“ACOLHENDO COM CARINHO”

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social 
(SEMADS), continua realizando junto às pessoas em 
situação de rua ações do programa “Acolhendo com 
Carinho”. As atividades vêm sendo feitas no Ginásio 
Municipal de Esportes Agostinho Ercolini, no bairro 
Jardim Recreio. 

O espaço oferece às pessoas em situação de rua 
diversos serviços e orientações, incluindo local para 
banho, alimentação, espaço para guardar pertences, 
área para animais de estimação e o encaminhamento 
para as políticas públicas municipais existentes.

Na noite da última segunda-feira (04/07), 25 pesso-
as foram encaminhadas ao ginásio pela Abordagem 
Social. Dessas, 5 pessoas foram orientadas a voltar 
à residência de suas famílias. O Centro Pop encami-
nhou 4 pessoas, sendo que 3 delas eram de outros 
municípios e receberam passagem de ônibus para 
retornar a sua cidade de origem. Por fim, 5 pessoas 
não aceitaram ajuda, se evadindo do local onde foram 
abordadas. .

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/voluntarios-realizam-corte-de-cabelo-em-pessoas-atendidas-pelo-programa-acolhendo-com-carinho 
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Na última quarta-feira (06/07), mais uma Operação 
Sucata foi realizada no município. A ação conjunta, 
envolvendo a Guarda Civil Municipal (GCM) e fiscais 
da Vigilância Sanitária, bem como de Projetos e Pos-
turas, percorreu diversos ferros-velhos, sucatas e 
estabelecimentos do segmento. 

Durante a ação, 2 estabelecimentos foram averigua-
dos. Na ocasião, as equipes realizaram a orientação 
e verificação de produtos comercializados nos es-
tabelecimentos, assim como foram verificadas as 
documentações e exigências sanitárias obrigatórias 
para funcionamento. Ambos os locais apresentaram 

as documentações exigidas.

A Operação Sucata tem como intuito desencorajar 
os proprietários dos estabelecimentos a comprarem 
objetos de procedência duvidosa, bem como orientá-
-los. Tal ato serve como continuidade ao trabalho da 
Guarda Civil Municipal, que realiza patrulhamentos 
preventivos constantes, a fim de inibir atos ilícitos.

SAIBA MAIS: 

OPERAÇÃO SUCATA VOLTA A FISCALIZAR 
ESTABELECIMENTOS SOBRE MATERIAIS SEM 

PROCEDÊNCIA COMPROVADA

 

A OPERAÇÃO CONJUNTA VISA COIBIR A COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE PRODUTOS E 
MATERIAIS SEM PROCEDÊNCIA, QUE SÃO VENDIDOS EM FERROS-VELHOS, SUCATAS 

E ESTABELECIMENTOS SIMILARES

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/operacao-sucata-volta-a-fiscalizar-estabelecimentos-sobre-materiais-sem-procedencia-comprovada 
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A Administração Municipal continua empenhada com 
o cuidado e atenção com as vias de Bragança Paulis-
ta. Mais uma importante obra de recapeamento será 
realizada na maior via de circulação do município: a 
Avenida dos Imigrantes.

A partir da próxima quarta-feira (13/07), a Avenida 
começará a receber os trabalhos de recapeamento 
asfáltico, nos trechos entre a Praça Nove de Julho e a 
confluência com a Avenida Plínio Salgado.

Com o intuito de minimizar os transtornos aos usuá-
rios da via, ao comércio local, bem como a população 
da região, a obra será realizada no período das 20h 
às 7h, em uma faixa horária de menor fluxo viário. 
Os trabalhos serão executados por trechos, de modo 
que as pessoas possam seguir normalmente por vias 
paralelas.

Os trabalhos começarão no trecho da Praça Nove de 
Julho. Durante o período que os serviços estiverem 
sendo executados, os usuários da via poderão seguir 
pela Rua Tupi para acessar a Avenida José Gomes da 
Rocha Leal. Para o motorista que for acessar à Ro-
dovia Capitão Barduíno, na Avenida José Gomes da 
Rocha Leal, convergir à direita até o cruzamento com 
a Avenida Plínio Salgado ou com a Rua Doutor Cândido 
Fontoura da Silveira, para, por fim acessar a rotatória 
na Avenida dos Imigrantes e pegar a 3ª saída sentido 
bairro/Centro.

SAIBA MAIS: 

MAIOR VIA DE CIRCULAÇÃO DE BRAGANÇA PAULISTA 
GANHARÁ NOVA MALHA ASFÁLTICA

A AVENIDA DOS IMIGRANTES SERÁ RECAPEADA, NOS TRECHOS ENTRE A PRAÇA 
NOVE DE JULHO E A CONFLUÊNCIA COM A AVENIDA PLÍNIO SALGADO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/maior-via-de-circulacao-de-braganca-paulista-ganhara-nova-malha-asfaltica 
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Em breve, a população bragantina contará com mais 
um atrativo turístico no Lago do Taboão, atraindo 
moradores e visitantes ao cartão-postal de Bragança 
Paulista. Na última quinta-feira (07/07), o vencedor 
da Concorrência Pública nº005/2022 para instalação 
e exploração da atividade de restaurante/lanchone-
te no imóvel localizado às margens do Lago do Taboão 
recebeu as chaves do imóvel.

No local, será instalado um restaurante, denominado 
“Mirante do Lago”, beneficiando o turismo e contri-
buindo para a geração de emprego e renda no muni-
cípio. “É uma grande oportunidade poder se instalar 
neste cartão-postal de Bragança Paulista que é o 
Lago do Taboão, hoje, totalmente revitalizado. Nossa 

ideia é fomentar o turismo gastronômico na cidade, 
com a criação de um espaço agradável, que será um 
diferencial na cidade”, explicou o novo proprietário, 
Gabriel Cintra.

De acordo com o proprietário, a inauguração do res-
taurante está prevista para a última quinzena do mês 
de setembro. “Temos aproximadamente uns 60 dias 
para deixar o local adequado e pronto para receber a 
população”, completou, Gabriel.

SAIBA MAIS: 

NOVO RESTAURANTE DO LAGO DO TABOÃO 
FOMENTARÁ O TURISMO E IRÁ GERAR NOVOS 

EMPREGOS NO MUNICÍPIO

 

A ENTREGA DAS CHAVES DO RESTAURANTE “MIRANTE DO LAGO” 
ACONTECEU NA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA (07/07)

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/novo-restaurante-do-lago-do-taboao-fomentara-o-turismo-e-ira-gerar-novos-empregos-no-municipio 
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