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EM AÇÃO
B O L E T I M  I N F O R M AT I V O Ed. 65 | 16.OUT.2022

Neste sábado, dia 15, foi 
realizado o DIA D da campanha 
Outubro Rosa. As equipes das 
UBSs do São José, Botujuru e 
Central receberam mulheres para 
a realização de exames clínicos, 
além de coleta de papanicolau e 

Dia D Outubro RosaDia D Outubro Rosa
solicitações de ultrassonografia 
e mamografia. Para finalizar o DIA 
D, todas as mulheres participaram 
de uma roda de conversa sobre a 
prevenção do câncer de mama. 

O diagnóstico precoce salva 
vidas!
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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

Serviço de Emergência 192 
ganha nova sede

O serviço de emergência 192 de Campo 
Limpo Paulista ganhou uma nova sede, 
proporcionando maior mobilidade e 
economia. A unidade sai do Hospital de 
Clínicas para a avenida Alfried Krupp, 776, 
em frente à Praça da Bíblia. A solenidade de 
inauguração aconteceu nesta sexta-feira 
(14), e contou com a presença do prefeito 
Dr. Luiz Braz, o vice-prefeito Paulo Fávaro e 
demais autoridades municipais.

O dr. Luiz afirma que a nova sede do 
192 marca uma série de mudanças que a 
cidade irá receber. “Muito feliz por mais 
uma conquista. Mostra o quanto estamos 
avançando em várias áreas. Com muito 
trabalho, estamos fazendo uma nova 
Campo Limpo Paulista”, afirma o Prefeito.

A Secretária de Saúde Alynne Sousa 
destacou um dado muito importante: 
Entre janeiro e outubro deste ano, o 192 
realizou mais de 5.000 atendimentos. 
“A inauguração mostra o quanto 
essa equipe cresceu e avançou. São 

verdadeiros heróis que protegem nossa 
cidade 24 horas por dia”. 

Com o novo local e em uma região 
central, o tempo-resposta melhora, além 
disso é uma base própria com todas as 
instalações adequadas para o trabalho 
da equipe, com sala exclusiva de rádio 
para atendimentos, banheiros, cozinha, 
vestiários e almoxarifado para armazenar 
equipamentos. Três equipes de resgate vão 
trabalhar em uma escala de 12x36 com o 
suporte de três veículos de emergência e 
um veículo de transporte ambulatorial. 
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Cadastro para vagas em 
creches começa nesta segunda
Entre os dias 17 e 21 de outubro é o 

período de agendamento para cadastrar 
crianças nas vagas em creches de Campo 
Limpo Paulista para 2023. As vagas 
atendem bebês e crianças de até 3 anos.

INSCRIÇÕES
O primeiro processo acontece em 

formato online, via site oficial da 
Prefeitura ou via telefone ligando para o 
(11) 4863-0184 ou 4812-6864, das 8h às 
16h. 

Já a partir do dia 24 ao 27 de outubro, 
na Secretaria Municipal de Educação 
acontece o período para inscrição 
presencial no dia e horário já pré-
agendado, a  secretaria fica na Avenida 
Dom Pedro I, 1903 - Jardim Guanciale. 

ZERANDO FILA DE ESPERA
Um trabalho articulado, eficiente 

e planejado da gestão pública visa 
contemplar todas as crianças que estão, 
atualmente, na lista de espera das 
creches. O projeto une investimento em 
infraestrutura com a criação de novas 
escolas, além de ampliações em prédios 

Alessandra Andrade, 
diretora pedagógicaDr. Luiz Braz, prefeito

“Hoje temos 1.264 estudantes 
matriculados, que são atendidos em 
período integral em ambientes que 
possuem espaços para brincar, fazer 
atividades e repousar. Diante da procura 
por vagas, a Secretaria de Educação vem 
projetando ações que possam suprir a 
demanda de espera”.

“A cidade precisa de um novo modelo 
de gestão em educação e isso sempre 
foi uma das minhas prioridades de 
governo e estamos avançando com 
obras, reformas e ampliações na área 
educacional da cidade. Serão, ao 
todo, 19 obras e um investimento de 
aproximadamente R$40 milhões.”

já existentes, aumentando salas de aulas 
e reformas, como também a vinda de 
recursos do Governo Federal e Estadual.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Comprovante de residência atuali-

zado em nome dos pais ou responsáveis;
- RG e CPF dos pais ou responsáveis; 
- Certidão de nascimento da criança;
- Carteira de vacinação da criança 

atualizada e o comprovante de inscrição 
em programas sociais, se houver.
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Já os alunos do 1º ano da Emef 
Vereador José De Souza Charrua 
tiveram a oportunidade de 
participar de uma visita guiada 
à biblioteca de Botujuru, Assis 
Chateaubriand. Lá, as crianças 
participaram de uma gincana de 
caça ao tesouro e, no final  da 
brincadeira conseguiram achar 
o tão sonhado tesouro: um baú 
cheio de moedas de chocolate.

MAIS SAÚDE 
PARA AS CRIANÇAS
Com o objetivo de aumentar 

a cobertura vacinal contra a 
Poliomielite, a Secretaria de 
Saúde vacina crianças que fazem 
parte do público-alvo nas creches 
municipais. Os agentes aplicam a 
dose na presença dos pais.

Segundo a Secretaria de Saúde de Campo 
Limpo Paulista, foram vacinadas cerca de 
2.301 crianças contra a poliomielite, número 
este que equivale a 49,3% do público alvo 
estimado da campanha.

MÊS DA CRIANÇA

As companhias que integram os 
Corpos Estáveis (teatro, dança e 
jazz orquestra) estão percorrendo 
as escolas municipais com 
apresentações de dança e teatro, 
levando brincadeiras, muita 
alegria e apresentações artísticas. 

Ações culturais e de saúde marcam período
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A Prefeitura de Campo Limpo 
Paulista através da Secretaria de 
Meio Ambiente abriu no último dia 
(13), as inscrições para mais uma 
etapa do mutirão de castração 
em cães e gatos de forma gratuita 
que acontece nos dias 16 e 17 de 
novembro no Complexo Esportivo 
Municipal, sendo permitido 
apenas um animal por família. No 
dia da castração, serão recolhidas 
doações de litros de leite, que 
serão enviados para a Ação Social.

FAÇA A INSCRIÇÃO
Nos dias 17 e 18 de outubro, as 

inscrições podem ser realizadas 
no  CRAS Leste, que fica na 
Estrada da Bragantina, 1871, São 
José I, das 9h às 15h. Já nos dias 
19 e 20 de outubro, o cadastro 
pode ser feito na Emef Vereador 
José De Souza Charrua, que fica 
na Av. Casa Branca, 510, Botujuru, 
das 9h às 11h15 e das 13 às 15h. E 
para fechar a etapa de inscrição, 
do dia 21 ao 28, a inscrição pode 
ser feita na Secretaria de Meio 
Ambiente, que fica na Rodovia 
Edgard Máximo Zambotto, 300, 
também das 9h às 15h.

DOCUMENTOS
- RG (original e xerox)
- Comprovante de residência 

(original e xerox)
- Carteirinha de vacinação do 

animal (original e xerox)
- Uma foto do animal

*Caso o responsável pelo 
animal possua o CadÚnico, é 
recomendado que apresente no 
ato de inscrição. Vale lembrar 
que o chamamento será feito 
via WhatsApp.

Nova etapa do Mutirão de castração 
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Prefeitura faz reunião com 
moradores do Santa Branca

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

Na manhã da última quinta-feira 
(13), moradores do bairro Santa Branca 
estiveram em uma reunião no Paço 
Municipal reivindicando melhorias para 
o bairro, as principais pautas discutidas 
foram a limpeza e manutenção do 
bairro e o plano de ação para asfaltar as 
estradas de terra. 

Participaram do encontro, o prefeito 
Dr. Luiz Braz, o vice-prefeito Paulo Fávaro 
e o Secretário de Serviços Públicos 
Denis Braghetti. Já na próxima semana, 
a equipe de Serviços Públicos fará uma 
limpeza com corte de mato e manutenção 
nas estradas do Santa Branca. Paulo Fávaro, vice-prefeito

Dr. Luiz Braz, prefeito

“Levar o asfalto para o Santa Branca 
trará benefício aos moradores e 
crescimento para a cidade. E vamos 
trabalhar para que isso aconteça.”

“Dialogar com a população é 
importante para sabermos a 
necessidade dos moradores. Com 
muito esforço, vamos conseguir 
trazer os recursos que precisamos.”



8

A Prefeitura de Campo Limpo Paulista 
está pedindo apoio da população 
para registrar na Ouvidoria Municipal 
a necessidade de troca e reposição de 
iluminação pública nos bairros da cidade. 
Na última segunda-feira, 10, a Secretaria 
de Serviços Públicos (SSP) quase zerou as 
reclamações registradas, porém, é fato que 
ainda existem muitos pontos que precisam 
de intervenção no município.

O registro das ocorrências é importante 
para que possa ser feito um mapeamento 
para troca de lâmpadas, bem como previsão 
orçamentária para novas compras. De acordo 
com o secretário Denis Braghetti, todos 
os dias a equipe trabalha na reposição “O 
maior problema é a herança que recebemos 
da falta de manutenção. Nossa meta é fazer 
o melhor para atender a população”.

Para registrar sua reclamação, procure 
a Ouvidoria pessoalmente, no Paço 
Municipal, de segunda a sexta, das 11h às 
16h. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, pelo 
Whatsapp (11) 4039-8379 ou pelo site.

Os registros de queima ou troca de 
lâmpadas devem ser feitos na Ouvidoria, 

para mapear e agilizar o trabalho.

EM BUSCA DE SOLUÇÕES
O Parque Santana, apesar de possuir 

uma outra concessionária de energia 
elétrica (Elektro) e ter uma voltagem 
diferente do município, tem sido atendida 
pela Prefeitura de Campo Limpo Paulista, 
com troca de iluminação - para tanto, a SSP 
tem buscado recorrer a troca de lâmpadas 
e sistemas, com fornecedores, já que a 
previsão de atendimento é para rede 220v.

O vice-prefeito Paulo Fávaro desde 
o ano passado, está buscando uma 
solução definitiva para a questão, 
tentando um acordo com a Prefeitura 

População pode ajudar a 
melhorar iluminação pública

ACESSE O FORMULÁRIO
DA OUVIDORIA

de Francisco Morato, que recebe a CIP 
(Contribuição de Iluminação Pública) para 
manutenção e pagamento da Elektro, que 
não a realiza. Como até o momento não 
houve um acordo, a concessionária será 
chamada para a tentativa de um acordo.

O objetivo, diz Paulo Fávaro, é que a 
Prefeitura tenha autonomia para fazer a 
manutenção na iluminação, extensão de 
rede e implantação de novas praças de 
iluminação pública e possa intervir no 
local com mais facilidade. “A demanda 
é importante e temos trabalhado muito 
para uma solução”.

 https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/servicos-online/ouvidoria.html
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Desde 2021, a cidade de Campo 
Limpo Paulista conta com um Núcleo de 
Esportes Adaptados de forma gratuita, 
e através deste núcleo esportivo, 
são desenvolvidas três modalidades 
adaptadas com os atletas, sendo elas 
taekwondo, bocha e natação. O objetivo 
é incentivar a prática das modalidades 
adaptadas e paralímpicas, aumentar 
a prática esportiva e promover a 
inclusão  social, motora e cognitiva para 
as pessoas que possuem algum tipo 
de deficiência física como deficiência 
mental, física, auditiva, visual entre 
outras. Atualmente, participam cerca de 
40  alunos de Taekwondo e 20 da Bocha.

Para se inscrever, a pessoa precisa ir 
até a secretaria de esportes, munido 
com RG, comprovante de vacinação e 
comprovante de residência. As aulas de 

Esporte adaptado une atividade 
física e inclusão social

Bocha acontecem de quinta-feira das 8h30 
às 10h30 na Cancha do Centro Esportivo 
Municipal, já as aulas de Taekwondo 
acontecem no tatame da  APAE de Campo 
Limpo Paulista, de terça-feira das 8h às 
11h e das 13h às 15h.
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O Plano Diretor é o principal instrumento 
para a política de desenvolvimento urbano 
municipal. É através dele que é possível 
conhecer e entender os problemas e 
pontos fortes de uma cidade, definir 
objetivos, diretrizes e normas a fim de 
orientar o crescimento e desenvolvimento 
urbano, sendo o principal instrumento 
para a qualidade de vida. Visando o 
futuro da cidade, o Plano Diretor atual do 
município vai passar por uma revisão. As 
discussões internas com os técnicos da 
Prefeitura já acontecem desde o início do 
ano. Agora o próximo passo é discutir isso 
com a comunidade.

Por isso, a Prefeitura de Campo 
Limpo Paulista, junto com o Laboratório 
de projetos e políticas públicas da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
realizam, a partir de agora, um estudo 
minucioso para pensar, planejar e discutir 
o futuro da cidade, com oficinas que vão 
acontecer a partir do próximo sábado, 15, e 
contarão com a participação de integrantes 
da sociedade civil e organizada, além de 
conselheiros que a representam. Cada 

Cidade discute revisão do Plano Diretor com 
o envolvimento da sociedade civil organizada

oficina será composta por dois temas 
de interesse, como desenvolvimento 
econômico, indústria, comércio e serviços, 
sustentabilidade, saneamento básico, 
segurança, habitação, mobilidade, esporte, 
lazer e cultura, entre outros. A oficina 
acontece durante todo o dia na sala 
multiuso do Complexo Esportivo de Lazer.

Toda essa mobilização conta com a 
consultoria do Laboratório de projetos 
e políticas públicas da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, que presta 
consultoria para o poder público e, segundo a 
diretora de planejamento e projetos, Renata 
Matsumoto, a escolha da instituição foi com 
o objetivo de prezar pelo embasamento 
técnico e não político. “Nós enquanto 
Prefeitura vamos dar suporte às discussões e 
participar enquanto governança, mas sempre 
trabalhando com intermédio idôneo.”

A revisão do Plano Diretor prevê um 
diagnóstico dos problemas e qualidades 
de uma cidade e prevê cumprir uma função 
social de garantia da sustentabilidade e de 
preservação do patrimônio ambiental de 
Campo Limpo Paulista.
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EM CENA

O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) e o Procon de 
Campo Limpo Paulista atendem 
em um novo prédio. Agora, os 
atendimentos acontecem no prédio 
ao lado. O horário de funcionamento 
segue normalmente das 8h às 16h30 e 
para mais informações basta apenas 
ligar no telefone: (11) 4812-2941.

Os GCMs da cidade participam, 
durante esta semana, do Estágio de 
Qualificação Profissional Anual (EQP). 
Com 60 horas de curso teórico e 20 de 
armas e munição, os guardas passam 
por um processo de requalificação. 
Os GCMs estão divididos em quatro 
grupos, sendo definido uma semana 
de curso para cada grupo.

PAT E PROCON PASSAM A 
ATENDER EM NOVO PRÉDIO

GCMS DA CIDADE PASSAM POR 
ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO

Durante a semana, os 41 alunos que estão 
passando pelo curso de formação para a 
Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista, 
realizaram treinamentos de defesa pessoal e de 
educação física, essas atividades prepararam 
os alunos para o dia a dia de um Guarda 
Municipal. Vale lembrar que, durante todo o 
processo de formação, os alunos participam 
de diversas atividades.

CURSO DE FORMAÇÃO PARA NOVOS 
GUARDAS MUNICIPAIS CONTINUA
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A equipe de Serviços Públicos 
retoma a operação tapa-buraco 
na cidade. A equipe realizou 
reparos em alguns trechos da Av. 
João Amato e no viaduto Eduardo 
Brigadeiro Gomes.

OPERAÇÃO TAPA-BURACO

O hino da cidade vai ganhar um novo arranjo, criado pelos alunos do 2º e 5º 
anos da rede municipal de ensino com o apoio da Jazz Orquestra municipal. 
Os ensaios acontecem às segundas-feiras das 18h30 até às 20h no Centro 
Cultural com o maestro Wagner Becari.

HINO DA CIDADE VAI GANHAR NOVA VERSÃO

CLIQUE AQUI
PARA FAZER O

AGENDAMENTO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0eeYWI3NVcfEPJfMd39wUlb6Tfo8qoACcntZZofpXIQYaSg/closedform
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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

