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Bragança Paulista tem recebido uma atenção espe-
cial da Administração Municipal nos últimos anos, o 
que tem proporcionado incontáveis mudanças em 
diversos bairros da cidade. Destaque para a região 
do Taboão e Jardim São José, que também passou 
por melhorias que tanto tem beneficiado a comuni-
dade local.

São diversos trabalhos que mudaram o visual dos 
bairros, bem como melhoraram a qualidade de vida e 
conforto da população. Dentre os destaques das me-
lhorias feitas nesta região estão a reforma da Praça 
9 de Julho, a construção da Praça da Poesia Poeta 
Oswaldo de Camargo e do Terminal Urbano Turístico 

TABOÃO E JARDIM SÃO JOSÉ SEGUEM 
RECEBENDO MELHORIAS DA PREFEITURA

Manuel José Rodrigues. Além de tudo isso, o Lago do 
Taboão passou por incontáveis melhorias que o dei-
xaram ainda mais atrativo.

A educação continua tendo lugar de destaque entre 
as prioridades da Administração Municipal, que não 
hesitou em conquistar o prédio da E.M. Sylvia Ferraz 
Olmo (Antiga Colibri). O local tão logo passará por re-
formas, para melhorar sua infraestrutura e atender 
as crianças matriculadas na unidade de ensino.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/taboao-e-jardim-sao-jose-seguem-recebendo-melhorias-da-prefeitura
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FAIXA DE DUPLICAÇÃO DA AVENIDA ATÍLIO 
MENIN É LIBERADA PARA TRÁFEGO

Após anos de imbróglios e interrupções, final-
mente a duplicação da Avenida Atílio Menin já é 
uma realidade. A obra de duplicação da via era 
um sonho antigo da Administração Municipal, que 
tanto se empenhou para que os trabalhos fossem 
executados, bem como da população que há anos 
solicitava uma atenção para a avenida que, com o 
desenvolvimento e crescimento populacional, se 
tornou um dos principais acessos a bairros como 
Jardim Lago do Moinho, Jardim Águas Claras, 
Henedina Cortez, Residencial Vem Viver, Menin, 
entre outros.

Com a nova configuração viária, a avenida agora 
terá duas faixas de tráfego no sentido bairro/
Centro, assim como na direção oposta. A veloci-
dade da via permanece 50 km/h e a Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana estuda implantar 
lombadas em trechos para induzir a redução da 
velocidade dos veículos no local.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/faixa-de-duplicacao-da-avenida-atilio-menin-e-liberada-para-trafego
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PROGRAMA “EMPREGA BRAGANÇA 
NO BAIRRO” É LANÇADO NO CRAS 

ÁGUAS CLARAS

Com o objetivo de ajudar aqueles que estão à 
procura de um emprego, a Prefeitura de Bragan-
ça Paulista, por meio das Secretarias Municipais 
de Governo, Desenvolvimento Econômico e Ino-
vação e de Ação e Desenvolvimento Social (SE-
MADS), realizou na última segunda-feira (19/09), 
o lançamento do Programa “Emprega Bragança 
no bairro”, no Centro de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS) Águas Claras.

Através do programa, as vagas de emprego ofe-
recidas no Posto de Atendimento ao Trabalhador 
(PAT) serão levadas até os munícipes que resi-
dem na zona norte da cidade, fazendo com que 
a população local não precise se deslocar até o 

centro da cidade. O CRAS do bairro Águas Claras 
foi o primeiro a receber o serviço.

O atendimento está acontecendo das 8h às 16h. 
Os munícipes interessados em vagas de em-
prego, deverão comparecer ao local munidos 
dos documentos pessoais e comprovante de 
residência. O CRAS também estará ofertando 
serviços relacionados ao microempreendedor 
(SEBRAE) e atividades em parceria com o Banco 
do Povo.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/programa-emprega-braganca-no-bairro-e-lancado-no-cras-aguas-claras 
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PRAÇAS DO JÚLIO MESQUITA RECEBEM 
NOVO PAISAGISMO

A Divisão de Parques e Jardins, ligada à Secretaria 
Municipal de Serviços, tem cumprido o cronogra-
ma de paisagismo em próprios públicos, praças, 
canteiros centrais, rotatórias, ruas e avenidas no 
município. Na semana passada foram concluídos o 
paisagismo no entorno da Escola Municipal Prof. Joa-
quim Theodoro da Silva e na praça situada em frente 
às Secretarias Municipais de Serviços e Segurança e 
Defesa Civil, no bairro Júlio Mesquita.

Nessa semana, a Divisão de Parques e Jardim está 
iniciando o preparo de grama e mudas de flores para 
serem utilizados no paisagismo de vários pontos da 
cidade.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/pracas-do-julio-mesquita-recebem-novo-paisagismo 
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BRAGANÇA PAULISTA ESTÁ PRONTA 
PARA RECEBER A PRIMAVERA

A estação mais florida do ano teve início oficialmente 
às 22h04, de quinta-feira (22/09). Bragança Paulista 
se adequou para receber a primavera, através de 
investimentos no paisagismo das praças, jardins, 
parques, canteiros e rotatórias, utilizando mudas 
nativas, sementes oriundas de indivíduos arbóreos, 
flores ornamentais e hortaliças produzidas no Viveiro 
Municipal.

A cidade tem se destacado pelo visual florido 
e diferenciado nos quatro cantos da cidade, 
oferecendo beleza à toda comunidade e chamando 
atenção de turistas e visitantes.

A Secretaria Municipal de Serviços, através da 
Divisão de Parques e Jardins, realiza um trabalho 

MUNICÍPIO TEM SIDO DESTAQUE NO PAISAGISMO. 

diário no paisagismo da cidade, ficando atenta as 
flores, árvores frutíferas e hortaliças ideais para 
plantio em cada época do ano, com o objetivo de 
favorecer o desenvolvimento de espécies que 
apreciam as características da estação, como clima, 
umidade e incidência de luz, evitando perdas no 
jardim, horta e também no pomar.

Nesta semana, os serviços de paisagismo estão 
sendo realizados no jardim da rotatória da Praça dos 
Trabalhadores, com adubação de solo nos canteiros 
da Avenida D. Pedro I, no Taboão, com adubação 
e composto orgânico para receber as mudas; e 
nos jardins da E.M Haidée Marçal Serbin, no bairro 
Henedina Cortez.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
das Secretaria Municipais do Meio Ambiente e 
de Educação, conscientiza a população sobre 
a importância da preservação das árvores e 
seu papel fundamental para a vida no planeta.

Em 21 de setembro é comemorado o Dia da Ár-
vore no Brasil e, em Bragança Paulista, a data 
faz parte do Calendário de Datas Comemorati-
vas Ambientais instituído pela lei nº 4244, de 
20 de julho de 2011. A celebração desta data 
estimula a reflexão, o debate e as mudanças 
de atitude diante das questões ambientais.

Para comemorar a data, as escolas municipais 
sensibilizaram os alunos sobre a importância 
das árvores e os desafios ambientais da atu-
alidade. A E. M. Maria Erci Ramos Valle, E. M. 
Prof.ª Marisa Valério Pinto, E.M. Mons. Lélio 
Mendes Ferreira, E. M. Prof.ª Zitta de Melo 
Barbosa, Projeto Casulo e funcionários da Se-
cretaria do Meio Ambiente realizaram o plantio 
de mudas nativas, como: Cereja do Rio Grande, 
Ipê Amarelo, Pitanga, Pau-ferro e Sibipiruna 
sob a coordenação de Luís Rafael Bento Alves, 
chefe da Divisão de Desenvolvimento Urbano.

SAIBA MAIS: 

ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPAM DE AÇÃO 
EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ÁRVORE

https://braganca.sp.gov.br/noticias/escolas-municipais-participam-de-acao-em-comemoracao-ao-dia-da-arvore 
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ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARTICIPAM 
DE PROJETO DE INCENTIVO À LEITURA

Os alunos da educação infantil da Rede Municipal de 
Educação estão participando do Projeto “Da leitura 
de mundo, para o mundo da leitura”, implantado pela 
Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secre-
taria Municipal de Educação, para promover o incen-
tivo à leitura e formação de leitores, desde a creche 
com os bebês até o infantil V.

O projeto começou nesta segunda-feira (19/09), com 
a visita das crianças do infantil IV e V ao Centro Cul-
tural “Prefeito Jesus Adib Chedid”, onde participaram 
de uma sessão de contação de histórias com a con-
tadora Kelly Orasi, na Biblioteca Municipal “Dra. Alzira 

Bittencourt, com extensão do passeio ao Parque Luiz 
Gonzaga da Silva Leme (Jardim Público).

Ao todo, cerca de 3.400 crianças participarão do Pro-
jeto “Da leitura de mundo, para o mundo da leitura”, 
que tem como objetivo influir sobre propostas de 
leitura literárias para os bebês e crianças pequenas, 
criando situações que giram em torno da literatura 
infantil de qualidade, garantindo o acesso a bons 
livros e contação de histórias, com foco inicial no 
desenvolvimento da competência oral, visando à 
competência leitora e a escrita.
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CICLISTAS APROVAM A PRIMEIRA EDIÇÃO 
DO DESAFIO “CICLOTURISMO 580K – 

BRAGANÇA PAULISTA”

COM APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI, COMPETIÇÃO 
FOI INCLUÍDA NO CALENDÁRIO MUNICIPAL DE 
EVENTOS

Bragança Paulista é o destino perfeito para 
quem ama ciclismo e viver novas aventuras. 
Pensando nisso, a Prefeitura Municipal, por 
meio das Secretarias de Cultura e Turismo e 
Mobilidade Urbana e do Conselho Municipal 
de Turismo (COMTUR), promoveu entre abril e 
setembro de 2022 o desafio “Cicloturismo 580k 
– Bragança Paulista”.

Os ciclistas que embarcaram na aventura 
percorreram 580 quilômetros, divididos em 14 
rotas municipais mapeadas para cicloturismo. 
Os circuitos foram elaborados em três níveis 
de dificuldade: fácil, moderado e difícil, 
diversificando os trajetos e intensificando o 
desafio.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/ciclistas-aprovam-a-primeira-edicao-do-desafio-cicloturismo-580k-braganca-paulista 
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No último domingo (18/09), aconteceu a abertura do 
tão esperado Campeonato de Menores 2022. O cam-
peonato é uma realização da Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal da Juven-
tude, Esportes e Lazer (SEMJEL), em parceria com a 
Liga Bragantina de Futebol. 

Neste ano, 11 clubes disputam a competição, nas ca-
tegorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17, sendo 
eles: Ferroviários, Legionários, Vila Aparecida, Campo 
Novo Paulista, Real Brasil, Unidos, Penha, Sete Pon-
tes, São Lourenço, Vila Garcia e Santa Luzia.

GRANDES JOGOS MARCAM O INÍCIO DO 
CAMPEONATO DE MENORES 2022

Os jogos foram realizados no Estádio Municipal Cícero 
de Souza Marques, com as disputas entre as equipes: 

9h –   Sub-9 –  FERROVIÁRIOS 1 X 5  LEGIONÁRIOS 
10h – Sub-11 – FERROVIÁRIOS 1 X 0  LEGIONÁRIOS
11h –  Sub-13 – FERROVIÁRIOS 0 X 0 LEGIONÁRIOS 

NESTE ANO, 11 CLUBES DISPUTAM A COMPETIÇÃO

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/grandes-jogos-marcam-o-inicio-do-campeonato-de-menores-2022


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 11

No último sábado (17/09), a equipe da terceira idade 
da Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e La-
zer (SEMJEL), participou do XXI Jogos da Primavera, 
em Atibaia/SP. Os jogos foram disputados no Conjun-
to Esportivo do Trabalhador “Professor Antônio Car-
los Laureano” (Elefantão) e no Ginásio de Esportes Dr. 
José Aparecido Ferreira Franco. 

Bragança Paulista foi representada por 50 atletas, 
3 Técnicos (Prof. Marcos César de Lima, Profª Salete 
Campos, Prof. Eloi Schleder) e 2 monitores (Gustavo 
Mendes Soares e Suiane Pereira de Lima) e disputou 
diversas modalidades como: Bocha, Buraco, Tranca, 

Truco, Damas (masculino e feminino), Dominó, Nata-
ção (masculino e feminino), Tênis de Mesa (masculi-
no e feminino), Vôlei Adaptado (masculino e femini-
no) e Xadrez (masculino e feminino). 

O XXI Jogos da Primavera contou com a participação 
de São Bernardo do Campo, Suzano, Atibaia, Bra-
gança Paulista, Jaguariúna, Mairiporã, Campo Limpo 
Paulista e Paulínia. 

SAIBA MAIS: 

EQUIPE DA TERCEIRA IDADE DE 
BRAGANÇA PAULISTA CONQUISTA 

MEDALHAS NO XXI JOGOS DA PRIMAVERA

https://braganca.sp.gov.br/noticias/equipe-da-terceira-idade-de-braganca-paulista-conquista-medalhas-no-xxi-jogos-da-primavera 
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Na última terça-feira (20/09), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio do Fundo Social de 
Solidariedade do Município, recebeu 500 cestas 
básicas do Fundo Social de Solidariedade do Estado 
de São Paulo para a Campanha “Cestou”. Ao todo, 
6.394 cestas básicas já foram doadas pelo Estado ao 
Fundo Social de Solidariedade do Município.
Logo após o recebimento, foi realizado o 

armazenamento dos produtos alimentícios que 
serão distribuídos através de uma logística social às 
famílias em situação de vulnerabilidade do município.

SAIBA MAIS: 

CAMPANHA “CESTOU” RECEBE DOAÇÃO DE 500 
CESTAS BÁSICAS DO FUNDO SOCIAL DO ESTADO

https://braganca.sp.gov.br/noticias/campanha-cestou-recebe-doacao-de-500-cestas-basicas-do-fundo-social-do-estado 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Serviços, através da Di-
visão de Parques e Jardins (DPJ), e da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, gerencia o Viveiro 
Municipal, que está localizado na Avenida Dr. José 
Adriano Marrey Jr., s/nº – Portão 5, Bairro da Pe-
nha (atrás do Posto de Monta), onde produzem 
mudas nativas, seleção de sementes oriundas de 
indivíduos arbóreos, flores ornamentais e hortali-
ças, entre outros.

Os serviços que são realizados no Viveiro atra-
em a população e visitantes com os plantios 
em calçadas, bosques, áreas de recuperação 
ambiental, nos programas de florestas urbanas, 
além daquelas oriundas dos Termos de Ajuste de 

Conduta (TACs) e Termos de Compensação Am-
biental (TCAs).

A Divisão de Parques e Jardins fica atenta às flo-
res, às árvores frutíferas e às hortaliças ideais 
para plantar em cada época do ano e tem um 
objetivo simples: favorecer o desenvolvimento 
de espécies que apreciam as características da 
estação, como clima, umidade e incidência de 
luz; e evitar perdas no jardim, na horta e também 
no pomar.

SAIBA MAIS: 

MAIS DE 20 MIL MUDAS SÃO 
PRODUZIDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL

https://braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-20-mil-mudas-sao-produzidas-no-viveiro-municipal 
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10º FESTIVAL DA LINGUIÇA ATRAI MILHARES DE 
VISITANTES AO LONGO DE OITO DIAS DE EVENTO

A Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de 
Cultura e Turismo e de Desenvolvimento dos Agrone-
gócios, em parceria com os produtores de linguiça, 
promoveu nos dias 7 a 11 e 16 a 18 de setembro o 10º 
Festival da Linguiça de Bragança Paulista.

Nesta edição, oito produtores de linguiça apresen-
taram a iguaria em diferentes formatos, como sushi 
de linguiça, penne à la copa com linguiça, nhoque de 
linguiça, paella de linguiça, entre outras combinações 
que deixaram a população com água na boca.

O evento também ofereceu uma vasta programação 
para agradar crianças, jovens e adultos com apre-
sentações musicais, encontro de Autos Antigos, área 
kids, campeonato de velocross, feira de artesanato, 
celeiro do terror e aulas de spinning, funcional, alon-
gamento e dança.

SAIBA MAIS: 

FESTIVAL RESSALTA AS CARACTERÍSTICAS CULTURAIS E 
GASTRONÔMICAS DO MUNICÍPIO E FORTALECE A ECONOMIA LOCAL.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/10-festival-da-linguica-atrai-milhares-de-visitantes-ao-longo-de-oito-dias-de-evento
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PESSOAS QUE SE DESTACARAM NA 
PROMOÇÃO DE BRAGANÇA PAULISTA 
RECEBERAM AS COMENDAS IGNÁCIA 

DA SILVA PIMENTEL E ANTÔNIO 
PIRES PIMENTEL

São diversas as ações que a Administração Mu-
nicipal promove com o objetivo de homenagear 
pessoas físicas e instituições que se destacam nos 
serviços prestados ao município. A entrega das 
comendas Ignácia da Silva Pimentel e Antônio Pi-
res Pimentel é uma delas. A sessão solene ocorreu 
no dia de ontem (22/09), no Teatro Carlos Gomes, 
no Centro Cultural Prefeito Jesus Adib Abi Chedid. 
 

Nesta ocasião, receberam as Comendas: artista, 
escritora, empresas, entidade de proteção civil, 
produtor rural, servidores públicos e empresários. 
SAIBA MAIS: 

A SOLENIDADE OCORREU NA NOITE DESTA QUINTA-FEIRA (22/09), 
NO CENTRO CULTURAL PREFEITO JESUS ADIB ABI CHEDID

https://braganca.sp.gov.br/noticias/pessoas-que-se-destacaram-na-promocao-de-braganca-paulista-receberam-as-comendas-ignacia-da-silva-pimentel-e-antonio-pires-pimentel
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CARNAPRAÇA FORA DE ÉPOCA ANIMA 
DOMINGO NA PRAÇA DA POESIA

Quem não gosta de uma festividade fora de época? 
Para toda população e principalmente aos apreciado-
res das boas e tradicionais marchinhas de Carnaval, 
a Prefeitura de Bragança Paulista realizará neste 
domingo (25/09), das 11h às 15h, na Praça da Poesia, 
o CarnaPraça.

O agito ficará por conta da banda “Show de Me-
tallum”, com um repertório repleto de marchinhas 
animadas para fazer todo mundo dançar e se divertir. 
O evento será o destino final do Passeio Ciclístico da 
Primavera 2022, em que ciclistas de todas as idades 
celebrarão a chegada da estação mais florida do ano.

Durante a festividade serão realizados sorteios de 
bikes, acessórios e diversos brindes. Também haverá 
premiações aos participantes do Passeio Ciclístico 
nas categorias: grupo mais numeroso uniformizado, 
ciclista mais novo, ciclista com mais idade, bicicleta 
mais original (com o tema Primavera) e a bike mais 
incrementada.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/carnapraca-fora-de-epoca-anima-domingo-na-praca-da-poesia 
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SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO TEM FOCO 
EM MOTOCICLISTAS E PREFEITURA PROMOVE 

GRANDE EVENTO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secre-
taria Municipal de Mobilidade Urbana, promove entre 
os dias 23 e 25 de setembro, no Parque de Exposições 
Dr. Fernando Costa (Posto de Monta), ações para 
motociclistas, para conscientizar a sociedade sobre 
a necessidade de um trânsito mais seguro, dentro 
da Semana Nacional de Trânsito. Na sexta-feira, o 
evento será das 13h às 19h, e no sábado e domingo, 
das 8h às 19h.

Serão oferecidos: curso de pilotagem com o piloto 
Leandro Mello, piloto de testes do Programa Auto Es-
porte e Revista Duas Rodas; shows de wheeling com 
o piloto profissional Luquinha; check up de motos; e 
troca de capacete, você leva o seu antigo e ganha um 
novo de ótima qualidade. Além disso, ao final de cada 

curso de pilotagem, será realizado um “desafio final 
do dia”, no qual os quatro melhores serão seleciona-
dos para a grande final que será realizada no domingo 
(25/09). O grande vencedor será presenteado com 
uma motocicleta 0 km.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana foi possível apurar nas mídias locais a ocor-
rência de 40 acidentes gravíssimos envolvendo mo-
tociclistas. Dentre os quais 15 resultaram em óbitos, 
somente no período de janeiro a junho deste ano. 

SAIBA MAIS: 

DURANTE O EVENTO, SERÃO OFERECIDOS GRATUITAMENTE CURSOS 
DE PILOTAGEM, SHOWS DE WHEELING, TROCA DE CAPACETE E 

ENTREGA DE MOTO ZERO KM.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/semana-nacional-de-transito-tem-foco-em-motociclistas-e-prefeitura-promove-grande-evento 
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PREFEITURA ENTREGA TERMO DE APROVAÇÃO 
DE VISTO PRÉVIO PARA UM DOS MAIORES 

LOTEAMENTOS DA ZONA NORTE

Na última quarta-feira (21/09), a Prefeitura de Bra-
gança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de 
Planejamento, realizou a entrega do termo de apro-
vação de visto prévio para o Loteamento Pérolas de 
São José, de propriedade da empresa Haras Pérolas 
de São José Empreendimentos Imobiliários LTDA, lo-
calizado na Avenida Atílio Menin, no bairro do Agudo.

O loteamento é um dos maiores da zona norte, con-
tendo 357 lotes, sendo 279 residenciais multifamilia-
res e 78 lotes de uso misto (comerciais e residenciais 
multifamiliares). Além disso, o empreendimento é 
um dos primeiros a receber o documento após a 

promogação do Plano Diretor e o descongelamento 
do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que en-
globava a Zona Norte da cidade, chamado de ‘TAC da 
Zona Norte’.

Agora, as tratativas serão realizadas com o Governo 
do Estado, na GRAPROHAB, para posterior aprovação 
final na Prefeitura.

SAIBA MAIS: 

É UM DOS PRIMEIROS LOTEAMENTOS A RECEBER O DOCUMENTO APÓS 
O DESCONGELAMENTO DO ‘TAC DA ZONA NORTE 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-entrega-termo-de-aprovacao-de-visto-previo-para-um-dos-maiores-loteamentos-da-zona-norte
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FORÇAS DE SEGURANÇA REALIZAM 
OPERAÇÃO BAIRRO SEGURO NA REGIÃO DO 

MATADOURO 

A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar (PM), 
através do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), em 
conjunto com o Secretaria Municipal de Ação e De-
senvolvimento Social (SEMADS), por meio do Centro 
POP, realizaram na última sexta-feira (16/09), a ope-
ração Bairro Seguro nas imediações do Matadouro. 
A ação se fez necessária após o aumento nas 
denúncias e reclamações de furtos e tráfico de 
entorpecentes na região dos bairros Lavapés, 
Matadouro e Jardim São Lourenço. Conhecendo a 
área e a demanda de pessoas em situação de rua 
e vulnerabilidade, os profissionais do Centro POP 

acompanharam as equipes realizando abordagens. 
As ações deste cunho são muito importantes, pois 
muitas vezes indivíduos foragidos se infiltram no 
meio de pessoas em situação de rua e seguem sem 
cumprir suas respectivas penas.  Na ocasião, foram 
abordados 17 indivíduos, que foram averiguados pela 
Polícia Militar. Após a pesquisa todos foram liberados, 
tendo em vista que estavam sem restrição judicial.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/forcas-de-seguranca-realizam-operacao-bairro-seguro-na-regiao-do-matadouro


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA20


