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

EM AÇÃO
Ed. 64 | 8.OUT.2022

Como o Outubro Rosa é voltado 
para a prevenção e o diagnóstico 
contra o câncer de mama, a Prefeitura 
de Campo Limpo Paulista preparou 
um cronograma especial voltado 
à prevenção para as mulheres do 
município.

CONFIRA O CRONOGRAMA
Já é possível fazer o agendamento 

de mamografia ou ultrassonografia 
pelos enfermeiros e médicos nas 
unidades básicas de saúde para 
pacientes com indicação para 
realizar os exames.

Todas as terça-feiras do mês de 
outubro, das 13h às 16h na UBS 
Vera Regina, DIUs serão inseridos 
para quem fez solicitação ou tem 
indicação médica.

DIA D 
Já no dia 15, das 8h às 14h, acontece 

o DIA D nas UBSs do São José, 
Botujuru e Central. No dia terá um 
café de boas vindas, um acolhimento 
para mulheres com queixas 
ginecológicas, coleta de citologia 
oncótica (papanicolau), solicitações 
de ultrassonografia e mamografia e 
para finalizar, uma roda de conversa 
sobre prevenção do câncer de mama.

AULÃO NO GINÁSIO
Dia 19, a partir das 8h acontece 

um aulão de dança e ginástica no 
Ginásio Municipal. As participantes 
podem ir com roupas rosa em alusão 
à campanha.

Leia os depoimentos na página 2.

MULHERES QUE INSPIRAM 
ESPECIAL OUTUBRO ROSAESPECIAL OUTUBRO ROSA  
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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

ELAS VENCERAM O CÂNCER
“Descobri o câncer em 2015, no dia 

que eu recebi o meu diagnóstico foi um 
baque muito grande, pois as pessoas 
em geral nunca acham que algo assim, 
pode realmente acontecer conosco. Mas, 
graças ao apoio do meu marido, eu parei 
e pensei, eu consigo e eu vou vencer essa 
batalha. Alí, eu determinei quais seriam 
os meus próximos passos, o processo 
completo não foi fácil, mas hoje eu posso 
dizer, eu venci o câncer de mama.”

“Eu fiz o autoexame em casa mesmo, 
senti um nódulo diferente e fui ao médico. 
O diagnóstico foi câncer de mama, de 
cara, eu pensei que iria morrer, o meu 
tratamento foi bem intenso, mas  lutei 
e venci essa batalha. Hoje eu me sinto 
muito mais forte.”

“Eu venho de um histórico familiar, eu 
fui a quarta mulher da minha família a 
ter câncer de mama, então eu já tinha um 
psicológico preparado que possivelmente 
no futuro eu poderia ser diagnosticada 
com câncer de mama. Resolvi então 
fazer o exame preventivo, e ali eu tive a 
confirmação que eu estava com câncer, 
passei por um longo e duro processo de 
recuperação, mas no final, eu fui curada.”

Berenice Trevisan

Ketlyn Priscila Santos

Nidia Ziviani 
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Reforma da Praça Castelo 
Branco começa segunda-feira

A Secretaria de Obras e 
Infraestrutura, em convênio firmado 
com o Governo Estadual, vai iniciar 
a reforma em um dos pontos mais 
movimentados de Campo Limpo 
Paulista. A Praça Castelo Branco, no 
centro da cidade, passará por diversas 
melhorias, entre elas: revestimento 
dos bancos com madeira, nova 
pintura, troca completa da iluminação, 
revitalização do coreto e da fonte. 

Por conta do paisagismo e pelo 
ponto turístico importante que a 
praça representa, o projeto da reforma 
tem a participação das Secretarias de 
Cultura e Turismo e Meio Ambiente. 

Cirilo Alexandria Almeida, 
secretário de Obras

“Participei da inauguração 
da praça, lá nos anos 
60. O tempo passou, e 
agora estou trabalhando 
diretamente na 
reforma desse lugar tão 
importante para a cidade. 
Tenho certeza que vai 
ficar muito bonito.”
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A Prefeitura de Campo Limpo 
Paulista abriu inscrições para o 
novo Concurso Público da cidade, 
organizado pelo Instituto Brasileiro 
de Administração Municipal - IBAM. 
As inscrições se encerram no próximo 
dia 20 de outubro e as vagas são para 
ensino fundamental e médio. 

Vale ressaltar que para realizar a 
inscrição é necessário o pagamento 
das taxas de cada cargo, sendo para 
agente comunitário de saúde R$65 e 
para motoristas (todos) e operador 
de máquinas, R$56.

AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE 
- Ensino Médio completo, residir no 
município de Campo Limpo Paulista/ 
40h/ R$ 1.550,00

MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR 
- Ensino Fundamental Completo, 
Habilitação “D”, Curso para Coletivo 
e Transporte Escolar e demais 
exigências do cargo, conforme o 
Contran/ 40h/ R$ 1.580.70

MOTORISTA - Ensino Fundamental 
Completo, Possuir CNH “D”/ 40h / R$ 
1.580,70

Prefeitura abre inscrições 
para novo Concurso Público

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
- Ensino Fundamental Completo, 
Habilitação “D”, Curso de primeiros 
socorros e demais exigências do cargo, 
conforme o Contran /40h/ R$ 1.580,70

OPERADOR DE MÁQUINAS - Ensino 
Fundamental Completo, Habilitação 
“D”, curso de capacitação para 
operação de máquinas pesadas e 
demais exigências do cargo, conforme 
o Contran/ 40h/ R$ 2.050,40.

A taxa de inscrição para agente 
comunitário de saúde é de R$65. 
Motoristas (todos) e operador de 
máquinas é de R$56.

CLIQUE AQUI PARA 
ACESSAR O SITE DO IBAM

PARA FAZER AS INSCRIÇÕES

ACESSE O EDITAL 
DO CONCURSO NO 

SITE DA PREFEITURA

http://www.ibamsp-concursos.org.br/
https://campolimpopaulista.sp.gov.br/site/a-prefeitura/concurso-publico-municipal.html
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O Censo Demográfico do IBGE já 
atingiu cerca de 34% do município. 
O objetivo é contar os habitantes 
do território nacional, para isso, 
Campo Limpo Paulista conta com 34 
recenseadores ativos. Ainda restam 
mais cem vagas para recenseadores, 
os interessados devem comparecer 
na rua de dezembro, 360 - Jd. Marsola 
(antigo SESI), das 9h às 17h, munidos 
do RG, CPF, Título de Eleitor e 
Reservista (apenas para homens).

IBGE em Campo Limpo Paulista
Para uma maior segurança
A identidade dos entrevistadores do 

IBGE poderá ser verificada por meio do 
site do IBGE ou do telefone 0800 721 
8181. Lembrando que não é necessário 
abrir o portão da sua casa, basta apenas 
responder às perguntas do recenseador.

COMO VERIFICAR
A IDENTIDADE DO

RECENCEADOR

http://respondendo.ibge.gov.br/
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Mais saúde para a população

Campo Limpo Paulista conta 
com 40 novos Guardas Municipais

Multivacinação e pólio são prorrogadas!
Ambas as campanhas foram 

prorrogadas até o dia 31 de outubro. 
O município já vacinou contra a pólio, 
48% do público-alvo, mas ainda é 
preciso aumentar a porcentagem. Por 
isso, outras estratégias estão sendo 
traçadas, como a vacinação nas creches. 
A ação acontece em parceria com a 
Educação e Saúde, começando pelas 
creches Santa Lúcia e Merce de Fátima 
a partir das 16h.

As duas campanhas seguem o mesmo 
horário de vacinação nas Unidades 
Básicas de Saúde: das 7h30 às 11h e 
das 13h às 15h, em todas as UBSs que 
possuem sala de vacina.

Quarenta novos GCMS participam, a 
partir deste mês, de um curso preparatório. 
Depois do curso, que tem duração de três 
meses, o novo efetivo estará capacitado 
para o trabalho na cidade, proporcionando 
mais segurança para todos e melhorando 
o patrulhamento pelo município. 

Ronaldo Cazelli, secretário 
de Segurança Integrada

“Tenho certeza que estarão muito bem 
preparados para trabalhar em prol da 
segurança de Campo Limpo Paulista, 
e ainda mais, com esse acréscimo 
na equipe, poderemos fazer mais 
operações em pontos estratégicos, 
para conseguirmos combater o crime 
de uma maneira mais efetiva.”
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Semana do Idoso em Campo Limpo Paulista
A Semana do Idoso movimentou a

cidade com palestras e ações para os idosos

Professora Simone Pavan

Professora Lucianie Esperança

“A minha palestra teve como objetivo 
conscientizar os idosos sobre a 
importância de manter uma alimentação 
saudável, se manterem ativos com a  
prática de exercícios físicos e estarem 
sempre se socializando, pois nessa fase 
da vida, após 60 anos, a obesidade 
pode agravar problemas de saúde 
como hipertensão, diabetes, colesterol, 
problemas nas articulações como artrite 
e artrose.”

“Através das nossas palestras 
esportivas, a gente procura mostrar para 
os idosos que a prática de exercícios 
físicos, contribuem para uma melhora 
considerável na maneira de viver. E 
claro, procuramos mostrar para eles que 
ao chegar nessa idade, não significa 
somente perder, mas pelo contrário, que 
com uma rotina esportiva ativa, mas 
com que eles consigam ter uma vida 
muito mais alegre.”

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
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Às 18h deste sábado, no Ginásio 
Nenezão, acontece a largada da 
2ª corrida da Padroeira de Campo 
Limpo Paulista, as categorias 
estão divididas entre feminino e 
masculino.

Confira todo o percurso
O percurso da corrida passará por 

alguns pontos do centro da cidade, 
com uma distância total de 10km 
divididas em três categorias, sendo 
200m e 400m para as crianças, 
3km de caminhada e 5km ou 10km 
de corrida, o percurso totalmente 
asfaltado passa pela Avenida 
Adherbal da Costa Moreira, entra 
no bairro Jardim América e volta ao 
local de origem. 

Segunda Corrida da Padroeira 
acontece em Outubro

ACESSE O TRAJETO
COMPLETO

ACESSE O SITE 
DA TH5 EVENTOS

https://campolimpopaulista.sp.gov.br/site/a-prefeitura/concurso-publico-municipal.html
https://th5eventos.com.br/
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EM CENA

Os professores da rede municipal estão passando por uma série de 
treinamentos e capacitações. Além do Aula de Trabalho Pedagógico 
(ATPC), atividades circenses, aulas de reforço e reuniões com 
estagiários e psicopedagogos estão no cronograma de ações da 
secretaria.

AGENDA CHEIA NA EDUCAÇÃO 

Na última quinta-feira, a Prefeitura 
realizou na UBS de Botujuru, uma 
palestra sobre atividades físicas para 
gestantes e os riscos de uma depressão 
pós-parto, com o objetivo de fazer 
com que o período gestacional seja 
mais tranquilo e seguro. Ao final da 
conversa todas as mães receberam um 
certificado de super mãe.

Durante essa semana, o ginásio 
de esportes sediou os jogos 
escolares da ETEC, movimentando 
ainda mais o nosso espaço, cerca 
de 280 alunos participaram dos 
jogos.

PALESTRA PARA GESTANTES JOGOS ESCOLARES ETEC 
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Na noite da última quinta-feira, 
representantes de clubes da 
Copa Botujuru se reuniram no 
Paço Municipal de Campo Limpo 
Paulista para um bate papo entre 
eles.

Em comemoração ao mês das 
crianças, a Secretaria de Educação 
em parceria com a Cultura, estão 
com um cronograma de visitas 
com peças teatrais infantis que 
passam pelas escolas municipais.

REUNIÃO ENTRE CLUBES DA 
COPA BOTUJURU

MÊS DAS CRIANÇAS
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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

