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

EM AÇÃO
Ed. 62 | 23.SET.2022

Neste sábado, das 9h às 16h, 
acontece a 1ª Feira Literária no 
município reunindo diversos autores 
campo-limpenses no saguão do Paço 
Municipal (Avenida Adherbal da Costa 
Moreira, 255),com entrada franca.

Escritores que estarão presentes
Dentre os autores participantes, 

estão 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.

Aproveite e veja um 
pouco de esporte
Pela manhã acontece, no Estádio, 

o segundo dia dos jogos do Torneio 
Municipal Escolar. Desta vez a 
modalidade disputada é o atletismo 
com provas de corrida e salto, nas 
categorias sub-13 e sub-15.

Estão na competição as escolas 
Emef Gov. André Franco Montoro, 
Emef Vila Thomazina, Emef Prof. 
Luiz de Carvalho, Emef. Vereador 
José Poli de Oliveira Dorta, Emef. 
Vereador Joaquim Viscaino Filho e 
Emef Oswaldo Grandizoli.

1ª Feira Literária acontece no Paço
Municipal com entrada gratuita

CLIQUE NO BANNER E ACESSE A PROGRAMAÇÃO

Anna Grego, uma das escritoras participantes

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/cultura-turismo/primeira-feira-literaria-de-campo-limpo-paulista-acontece-neste-sabado.html 
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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

MAP F.C ou Pernilongos F.C: Grande final do 
Amador definirá o campeão da 1ª divisão de 2022

Os times de MAP (Meninos 
Atlético Paulista) F.C e Pernilongos 
F.C fazem o segundo e derradeiro 
jogo que definirá o campeão da 
primeira divisão do amador deste 
ano. Vale lembrar que o MAP F.C 
tem a vantagem por ter vencido 
o jogo de ida da final por 1x0. 
Quem vencer, levantará o título da 
primeira divisão de forma inédita.

As histórias das equipes são 
parecidas em alguns aspectos. O MAP 
F.C foi fundado em 2017, e o Pernilongos 
em 2016, ambas do mesmo bairro: 
São José. Mas durante o campeonato, 
as equipes fizeram campanhas 
diferentes. O Pernilongos F.C chegou 
a final invicto, enquanto o MAP F.C se 
classificou na “bacia das águas”, na 
última rodada da fase de grupos.

A grande final começa às 10h no 
Estádio Municipal e contará com a 
transmissão pelo canal do Youtube da 
Prefeitura de Campo Limpo Paulista.

ARBITRAGEM
E para deixar esse jogo ainda mais 

especial, a Gestão de Esportes trará 
um árbitro com muita experiência: 

ACESSE O YOUTUBE
PARA ASSISTIR OS JOGOS

CLIQUE 
AQUI

Vinicius Gonçalves Dias Araújo, 
de 44 anos, comandará a final. 
O árbitro faz parte do quadro de 
árbitros da CBF e trabalha em 
jogos do Campeonato Brasileiro 
das séries A e B. 

Izabele Oliveira e Luciana da 
Silva Ramos,  ambas da CBF, serão 
as assistentes.

https://youtube.com/c/PrefeituraCampoLimpoPaulista
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Dr. Luiz Braz, prefeito municipal

Na noite da última quinta-feira (22), 
a Prefeitura de Campo Limpo Paulista 
realizou, em parceria com o Programa 
Cidade Legal, a entrega de mais 70 
escrituras para moradores do bairro 
Jardim Brasília. Há anos os moradores 
esperam por esta regularização. Uma 
parte já foi entregue em outubro de 
2021 para 58 moradores, que agora, 
já somam 128 moradores com a 
documentação regularizada no bairro.

A entrega aconteceu na EMEF Luiz 
de Carvalho, reunindo autoridades 
municipais como o prefeito Dr Luiz Braz 
e o vice-prefeito Paulo Fávaro, além de 
Fernando Fiori de Godoy, secretário 
interino de Habitação do Governo 
do Estado de São Paulo.  O evento 

Prefeitura entrega mais 70 escrituras 
para moradores do Jardim Brasília

“Assim que assumi essa gestão, 
regularizar a moradia de vocês 
era uma das nossas grandes 
prioridades. Acompanhei de 
perto a batalha de vocês e 
foi preciso voltarmos para o 
governo para poder concluir 
este trabalho, que até então 
tinha ficado parado. É uma 
satisfação enorme para nós 
fazer parte deste momento.”

reuniu, ainda, os vereadores Diego Ito 
- presidente da Câmara - Cleber Bueno, 
Gilberto, Professor JC e Tufão, além da 
comunidade no geral.
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Em Campo Limpo Paulista, a abertura 
da Semana Nacional do Trânsito foi 
marcada por uma ação no Terminal de 
Campo Limpo, realizada pela Rápido 
Luxo Campinas, em conjunto com a 
Diretoria de Trânsito e Transporte 
e com o Sest-Senat (Serviço Social 
do Transporte e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte). Uma 
tenda do Sest-Senat foi montada e 
foram entregues brindes e kits sobre 
prevenção de acidentes no trânsito 
para os motoristas que passavam 
pelo local. 

Com isso, os motoristas puderam 

Ações de mobilização marcam 
Semana Nacional do Trânsito na cidade

sentir na pele as necessidades 
especiais de um cadeirante. 

Em continuidade às ações, na 
terça-feira (20) as equipes da Guarda 
Municipal, Diretoria de Trânsito 
e Transporte e Polícia Rodoviária 
fizeram uma abordagem a motoristas 
e motociclistas no KM 54 da SP-354 da 
Rodovia Edgard Máximo Zambotto, na 
entrada do bairro Jd. Vista Alegre.

Ações aconteceram também durante 
toda a semana nas escolas, com 
atividades lúdicas de conscientização e 
que trouxeram a empatia como palavra-
chave para um trânsito mais seguro.
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Na última segunda-feira (19), 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 podem ser feitas até o dia 20 
de outubro através do site do IBAM, o 
edital completo com todas as informações 
do concurso, você encontra no site da 
Prefeitura. Confira os cargos disponíveis:

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

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

Prefeitura abre inscrições para 
novo Concurso Público

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

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

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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Na tarde da última quinta-feira (22), 
às 15h, a Secretaria de Cultura e Turismo 
promoveu uma Audiência Pública para 
discutir o Plano Diretor de Turismo da 
cidade. O objetivo foi apresentar para a 
sociedade campolimpense todo o estudo 
feito, desde mobilização da iniciativa 
privada que compõe o turismo (produtores 
artesanais, artesãos, hotéis, pousadas, 
agência de viagem, bares e restaurantes), 
inventário do turismo e diagnóstico para 
traçar o perfil e identidade da cidade para 
uma construção conjunta do turismo local.

Depois de passar por Audiência 
Pública e devidamente apreciado em 
Sessão Ordinária na Câmara Municipal, o 
Plano Municipal de Cultura foi aprovado 
em Campo Limpo Paulista. O objetivo 
principal do PMC é garantir o direito e 
acesso à cultura ao munícipe através de 
equipamentos culturais em bom estado 
de conservação, programação cultural de 
qualidade e igualdade de oportunidade 
para os artistas.

Audiência Pública para o Plano Diretor de Turismo

Plano Municipal de Cultura é aprovado 

AÇÕES CULTURAIS DA SEMANA

CPFL realiza ação para os campolimpenses
Neste sábado, a CPFL estará à 

disposição para atendimento itinerante 
aos munícipes de Campo Limpo Paulista. 
A ação acontece das 9h às 15h na Praça 
Castello Branco e além do atendimento, o 
objetivo também é divulgar o novo local 
credenciado do município: Vieluce Decor, 
que fica na Rua Antônio Raposo Tavares 
Nº 83 - Loja 2, no bairro Vila Thomazina.
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O dia da árvore foi comemorado no 
último dia 21. Para comemorar, alunos 
da EMEF Luiz de Carvalho participaram 
de uma palestra no Paço Municipal 
realizada pela equipe do Meio Ambiente e 
Educação. Logo depois, as crianças foram 
para a escola e tiveram a oportunidade de 
participar do plantio de mudas de árvores.

IMPORTÂNCIA DA ÁRVORE
A árvore é um grande símbolo da 

natureza e é uma das mais importantes 
riquezas naturais que possuímos. As 
diversas espécies arbóreas existentes 
são fundamentais para a vida na Terra 
porque aumentam a umidade do ar 
graças à evapotranspiração, reduzem a 
temperatura e fornecem sombra e abrigo 
para algumas espécies animais.

Alunos da EMEF Luiz de Carvalho plantam 
mudas em comemoração ao Dia da Árvore

Maria Helena Silva Ferreira, 
diretora da EMEF Luiz de Carvalho

“Temos um projeto de reciclagem em 
andamento, que nos ajuda a manter nossa 
horta em dia. Com certeza, eles levarão 
essa vivência de plantar uma árvore 
para toda a vida. No futuro, quando eles 
voltarem aqui, com seus filhos, vão poder 
dizer: eu plantei essa árvore”.
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Iniciado na segunda semana 
de agosto, os trabalhos do 
Programa Melhor Caminho, no 
trecho que liga a Estrada de 
Botujuru a Estrada do Rocha, 
estão finalizados. O programa 
é desenvolvido pela Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, com a 
finalidade garantir condições 
ideais de trafegabilidade e impedir 
a infiltração de águas pluviais. 

Segundo a empresa 
responsável pelo serviço, foram 
feitas na via linhas de drenagem 
que melhoram o escoamento das 
águas, revestimento primário 
para reforçar o pavimento e 
limpeza nas laterais da pista. 
Cerca de 5,9 quilômetros de 
estrada de terra do local passaram 
por melhorias, entre a estrada de 
Botujuru e o km 53 da SP-354 da 
Rodovia Máximo Zambotto.

Terminam obras do Programa 
“Melhor Caminho”, em Botujuru

Dr. Luiz Braz, prefeito municipal

“Sabemos da importância 
o serviço feito aqui para a 
população. Melhoramos 
o acesso aos moradores e 
motoristas que usam a via 
como rota alternativa.”
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O Corpo de Bombeiros de Campo Limpo 
Paulista completou o seu primeiro mês de 
funcionamento na cidade. A unidade fica na 
Rodovia Edgard Máximo Zambotto, 300, e 
faz parte do 19º Grupamento de Bombeiros, 
sediado em Jundiaí. A equipe comandada 
pelo comandante Flávio Medrado de 
Souza, Tenente da Polícia Militar com mais 
de 10 anos de experiência neste trabalho, 
é composta por 21 bombeiros, sendo um 
sargento e seis soldados que trabalham 
em uma escala de 24x48.

O Corpo de Bombeiros funciona 24h 
por dia, e em casos de emergência basta 
ligar no telefone 193 ou no telefone fixo 

Em um mês, Corpo de Bombeiros 
atende mais de 140 ocorrências

da Estação de Bombeiros de Campo 
Limpo Paulista: 11 4038 2244.

CASOS REGISTRADOS
Durante o último mês, foram registradas 

141 ocorrências, entre acidentes de 
trânsito, socorro de animais agressivos ou 
que se encontravam em situações de risco, 
além de dar apoio em outras operações. A 
equipe do Corpo de Bombeiros atendeu,  
ainda, o impressionante número de 46 
ocorrências de incêndio em apenas um 
mês, sendo quatro casos de incêndio 
em residência e 42 casos de incêndio em 
vegetação por toda a cidade.

1 - transporte escolar
2 - supervisão escolar
3 - contratos e compras
4 - RH

Secretaria Municipal de Educação divulga 
novos ramais de atendimento telefônico

11 4863-0184
5 - centro cultural
6 - alimentação escolar
7 - tecnologias educacionais
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A 2ª corrida da Padroeira de Campo 
Limpo Paulista já tem data para acontecer. 
Será no próximo dia 8 de outubro nas 
categorias feminina e masculino com 
largada no Ginásio Nenezão a partir das 
18h, com percurso totalmente asfaltado 
e que passa pela Avenida Adherbal da 
Costa Moreira, entra no bairro Jardim 
América e volta ao local de origem, 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.

Para participar, o atleta precisa 
realizar a sua inscrição antecipada 
pelo site da empresa organizadora 
do evento, a TH5 Eventos e os valores 
para participação variam de R$60 a 
R$90. No dia da corrida, os pertences 
dos participantes serão devidamente 
guardados e identificados com 
o número do corredor e, das 14h 
às 17h30, um kit de participação 
será entregue com um número de 
participação (uso obrigatório), um 
chip para cronometragem, camiseta, 
medalha de participação, além de 
lanches, frutas e suco.

Segunda Corrida da Padroeira 
acontece em Outubro

ACESSE O TRAJETO
COMPLETO

ACESSE O SITE DA TH5 EVENTOS
PARA SE INSCREVER

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

A equipe de Bombeiros de Campo 
Limpo Paulista realizou, na tarde 
da última quinta-feira (22), um 
salvamento de um gatinho que 
estava preso em um poço de 
aproximadamente 20 metros de 
profundidade há uma semana, no 
bairro Estância São Paulo.

BOMBEIROS EM AÇÃO

VAMOS FALAR DE 
MEIO AMBIENTE
Visando em uma 
melhora nas 
reciclagens da 
cidade, a Prefeitura 
junto com a equipe 
de meio ambiente 
realizaram a 
instalação de um 
ponto de coleta de 
reciclagem no Centro 
Esportivo Municipal.

A equipe da ação cidadão realizou 
algumas manutenções e a pintura 
do guarda corpo de um trecho da 
avenida Adherbal da Costa Moreira, 
deixando a cidade mais bonita e 
bem cuidada! 

OS TRABALHOS NÃO PARAM
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A diretoria de trânsito 
e transporte realizou 
a pintura vertical em 
frente ao Terminal 
Rodoviário, melhorando 
a trafegabilidade do 
local e aumentando a 
segurança de motoristas 
e pedestres. 

NOVA SINALIZAÇÃO



13



14



15

PREFEITURA

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

