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B O L E T I M  I N F O R M AT I V O

EM AÇÃO
Ed. 63 | 1.OUT.2022

Neste domingo, dia 2 de outubro, 
acontecem as eleições de 2022, por 
conta disso, a Justiça Eleitoral solicitou 
interdição na avenida Manoel Tavares 
da Silva, do nº 197 ao nº 539, durante 
sábado, 1, das 5h às 13h e no domingo, 
2, das 16h às 20h - o local estará 
restrito à circulação dos transportes 
das urnas eletrônicas, sendo somente 
permitido o fluxo dos servidores do 
Cartório Eleitoral, colaboradores e 
dos juízes e promotores eleitorais.

Atenção: as escolas que serão 
usadas como sedes eleitorais, terão 
o retorno das aulas normalmente na 
próxima segunda, 3.

Domingo é dia de eleição
Confira mudanças no trânsito 

para acesso aos colégios eleitorais

Fica a dica: está com dúvidas, 
entre no site do TSE 

CLIQUE AQUI

https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/eleicoes-2022
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E X P E D I E N T E
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Av. Adherbal da Costa Moreira, 255
Campo Limpo Paulista - Centro

( 11 4039-8304
comunicacaocampolimpopaulista@gmail.com

CLIQUE 
PARA 

ACESSAR

Amanhã acontece Segunda 
etapa do Circuito de DVR- TRAIL

Amanhã, a partir das 8h, acontece 
em Campo Limpo Paulista a  2ª etapa 
do Circuito de DVR-TRAIL - de corrida 
de trilha. O DVR-TRAIL trata-se de 
um circuito desenvolvido por atletas 
profissionais, visando levar uma 
maior experiência sobre a modalidade 
outdoor (corrida de rua) aos 
participantes, colocando-os em contato 
direto à natureza e proporcionando 
uma experiência única.

Percurso: A largada e chegada 
acontecem no Sítio Colina do 
Pontal, na rua Domingues Maiole, 
500, o início da prova tanto para 
as distâncias de 05km quanto na 
distância de 10km acontece às 8h, 
com um intervalo de 10 minutos 
para cada distância, evitando um 
possível tumulto nas largadas.

1 Compras
2 Regulação de Vagas
3 Vigilância em Saúde

Secretaria Municipal de Saúde 
Ramais de atendimento 

11 4863-0187
4 Farmácia Municipal
5 Medicamentos Alto Custo
6 Atenção Básica

SIGA NO INSTAGRAM

DVR-TRAIL

https://www.instagram.com/dvrtrail
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MAP leva troféu da 1ª Divisão do 
Amador de Campo Limpo Paulista

O MAP F.C (Meninos Atlético 
Paulista), time fundado em 2017, se 
sagrou como campeão do Amador 
da 1ª Divisão Amador pela primeira 
vez em sua história. O  título que foi 
conquistado em cima do seu principal 
rival, Pernilongos F.C, veio após a 
vitória nas duas partidas das finais 
pelo placar agregado de 2 a 0. 

A segunda partida da final, 
aconteceu no último domingo (25), no 

É CAMPEÃO

Estádio Municipal, e contou com muitas 
famílias nas arquibancadas e as torcidas 
cantando o tempo todo. O evento teve 
ainda, contou com a  presença do Prefeito 
Dr. Luiz Braz e demais autoridades de 
Campo Limpo Paulista.

Quem perdeu o jogo que teve 
transmissão ao vivo, ainda pode assistir 
a partida no Youtube da Prefeitura de 
Campo Limpo Paulista.



4

O segundo dia do Torneio Municipal 
Escolar que aconteceu no último 
sábado, 24, reuniu seis escolas do 
município no Estádio Municipal para 
a competição da modalidade de 
atletismo com salto em distância e 
arremesso de peso nas categorias 
sub-13 e sub-15. 

Os alunos da escola Emef. 
Oswaldo Grandizoli, se tornaram os 
protagonistas, após conquistarem 
quatro troféus, sendo três de primeiro 
lugar e um de segundo.

O terceiro e último dia de competição, 
está marcado para o dia 22 de outubro, 
onde serão disputadas partidas de 
handebol no Ginásio Nenezão do centro 
esportivo municipal.

No dia 28 de outubro, foi comemorado 
o Dia do Escritor Campo-Limpense. Para 
celebrar a data, 17 autores de Campo 
LImpo Paulista se reuniram no último 
sábado, 24, para a realização da 1ª Feira 
Literária. Os participantes falaram sobre 
impasses enfrentados ao escrever e 
publicar um livro.

Na oportunidade, estiveram presentes 
os autores: Anna Grego, Andréa Larrubia, 
Ben - Hur Macedo, César Gonçalves, 
Daniela Tertuliano, Débora Niklaus, Jessé 
Ulisses, Jhonatan Alves, Josiane Steck, 
Maria Helena Ferreira, Rita Foelker, 
Sebastião Marcos, Simone Nasar, Tássia 
Coelho, Thalita Moura, Tiago Pinheiro e 
Ulisses Ribeiro.

Com emoção, segundo dia do 
Torneio Municipal Escolar

Inédito: Feira Literária homenageia 
escritores da cidade
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Sabendo que Setembro 
é o mês de conscientização 
da prevenção do suicídio, a 
Prefeitura de Campo Limpo 
Paulista criou uma programação 
dedicada à discussões, rodas de 
conversas e reflexões. Durante 
todo o mês, palestras foram 
realizadas nas escolas estaduais 
e nas Unidades Básicas de 
Saúde da cidade, falando sobre 
automutilação e tentativas de 
suicídio.

Além disso, mães de alunos 
da rede municipal assistiram 
ao documentário ‘Suicídio - 
precisamos falar sobre isso’. 
Na oportunidade, psicólogos 
do CAPS também orientaram 
as mães e pediram atenção 
aos sinais que a criança e/ou 
adolescente dão com relação ao 
comportamento, entre outros.

Setembro Amarelo motiva ações 
de prevenção e acolhimento

A Prefeitura de Campo Limpo Paulista, 
em parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência Social e 
Gestão de Esportes, promove entre os dias 
3 e 7 de outubro, a Semana do Idoso - com 
ações voltadas para este público como 
caminhadas e palestras sobre prevenção, 
cuidados e demais orientações.

O Dia Internacional do Idoso é 
comemorado hoje, 1º de outubro. A data 
tem o objetivo de sensibilizar a sociedade 
para as questões do envelhecimento e 
da necessidade de proteger e cuidar da 
população idosa.

Comemorações da Semana do Idoso 
começam nesta segunda, 3

Acesse o cronograma completo

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/desenvolvimento-social/semana-do-idoso-e-celebrada-com-diversas-atividades.html
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Juventude Vive é uma campanha em 
parceria entre a Divisão de Juventude 
da Prefeitura de Campo Limpo Paulista 
e a Colsan, de Jundiaí, com o objetivo 
de aumentar os números de doadores 
de sangue.

Para doar, basta comparecer ao Colsan 
de Jundiaí, a partir desta segunda-feira (3) 
até o dia 7 de outubro, das 7h30 às 12h30. 
No local, informe o nome da campanha 
que terá uma senha especial.

Para saber quem pode e não pode 
realizar a doação de sangue, acesse o site 
do Consan de Jundiaí, lá constam todas 
as informações.

DOE SANGUE

Viviane Trevisan, Chefe 
da Divisão da Juventude 

“Engajar a Juventude nessa ação 
é uma forma de encorajar outras 
pessoas a praticar um ato de amor 
ao próximo, a ideia é que possamos 
fazer uma corrente do bem e alcançar 
o maior número de pessoas”.

Acesse o site do
Colsan de Jundiaí

https://www.colsan.org.br/site/doador/requisitos-para-doacao/
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EM CENA

Professores da rede municipal de 
ensino na última terça-feira (27), 
foram até o espaço Nipo Brasileiro 
da cidade, para participar de 
diversas atividades circenses, como 
teatro, ginástica e malabarismo. 
O objetivo é promover essas 
atividades para as crianças.

O prefeito recebeu, 
nesta semana, a visita 
da Corte da Festa das 
Orquídeas 2022 de 
Várzea Paulista, que 
acontece nos dias 07, 
08 e 09 de outubro.

OFICINA CIRCENSE
PARA PROFESSORES

VISITA ESPECIAL

O vice-prefeito, Paulo Fávaro e 
demais membros da equipe técnica 
da Prefeitura receberam, esta 
semana, a visita do Consultor de 
Relacionamento da CPFL, Fernando 
Nascimento Monteiro. O objetivo é 
estreitar relacionamentos e garantir 
melhorias na cidade.

A unidade CRAS centro de Campo 
Limpo Paulista está de casa nova. 
Agora, a unidade está na rua João 
XXIII - Jardim Paulista, Nº 27. O 
atendimento começa na próxima 
segunda-feira, 26. Já no antigo prédio, 
vai funcionar agora uma unidade do 
CREAS, na rua Borba Gato,156.

REUNIÃO CPFL CRAS CENTRO 
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Na última segunda-feira (26), 
Campo Limpo Paulista recebeu 
mais um ônibus para o transporte 
de alunos da rede municipal.

NOVO ÔNIBUS ESCOLAR
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PREFEITURA

https://www.facebook.com/prefeituradecampolimpopaulista
https://www.instagram.com/prefeituradecampolimpopaulista/
http://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCmq-A4qO5txe0lxoKz4vDCg

