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EM AÇÃO
B O L E T I M  I N F O R M AT I V O Ed. 66 | 22.OUT.2022

O handebol fecha, com chave de 
ouro, o Torneio Municipal Escolar deste 
ano. A competição acontece hoje, no 
Ginásio Nenezão, a partir das 8h. 

O torneio envolve as categorias Sub-
13 e Sub-15 no feminino e masculino, 
com a participação das escolas Gov. 
André Franco Montoro, Vila Thomazina, 
Prof. Luiz de Carvalho, Ver. José Poli de 
Oliveira Dorta, Ver. Joaquim Viscaíno 
Filho e Oswaldo Grandizoli.

Vacinação
Para aproveitar a concentração de 

pessoas no local, a Secretaria de Saúde 
realiza das 8h às 15h, no estacionamento 
do Ginásio Nenezão, o DIA D de vacinação 
contra Covid-19 e Influenza. Para vacinar 
basta levar um documento com foto e, 
caso a pessoa seja menor de idade, é 
necessário o acompanhamento de um 
responsável legal.

Acontece hoje a Final do Torneio 
Municipal Escolar no Ginásio Nenezão

Aproveite o sábado: torneio escolar, vacinação
e oficinas de revisão do Plano Diretor
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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

Prefeitura e empreendedores 
discutem o futuro da cidade

A segunda oficina para discussão 
da revisão do Plano Diretor da cidade 
acontece hoje, a partir das 10h, na 
sala multiuso do Complexo Esportivo 
Municipal para falar sobre mobilidade 
e segurança. Já a partir das 14h é a 
vez de esporte, educação, cultura, 
turismo e lazer.  

A oficina é conduzida pelo professor de 
Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, 
Valter Caldana, do  Laboratório de 
Projetos e Políticas Públicas da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Todos os membros da sociedade 
civil podem participar e, paralelo às 
oficinas, o calendário de revisão do 
plano também prevê a realização 
de seminários online, para o melhor 
compreendimento dos conceitos 
atrelados à revisão do Plano Diretor.

Participe das oficinas e seminários
Faça sua inscrição pelo telefone 4039 

8384 ou pelo e-mail planurb.clp@
gmail.com, lembrando que as vagas são 
limitadas.

Questionário
A participação popular é de extrema 

importância. Quem não puder ir às 
oficinas, também tem a oportunidade 
de participar online, opinando através 
do questionário disponibilizado pelo 
Laboratório de Projetos e Políticas Públicas 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

ACESSE QUESTIONÁRIO
SOBRE PLANO DIRETOR

https://forms.gle/28bmVDXz1P3Lw1u9A
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MRS apresenta projeto da nova 
malha ferroviária na cidade

O prefeito de Campo Limpo Paulista, 
Dr. Luiz Braz teve oportunidade de 
conhecer os detalhes do projeto de 
segregação de malha ferroviária que será 
executado pela empresa MRS Logística 
e terá 8,4 Km na cidade, ampliando o 
transporte de trens de carga para 24h/
dia. A apresentação foi feita por José 
Roberto Lourenço, gerente geral de 
relações institucionais e Mariana Dias, 
especialista de relações institucionais 
da empresa.

Campo Limpo Paulista está inserida 
no trecho de Segregação Noroeste, 
entre Barra Funda (São Paulo) e Jundiaí, 
responsável por separar a linha de 
transporte de passageiros da linha 
de transporte de cargas. O projeto é 
extenso e tem prazo de execução de 8 
anos, mas abre uma nova perspectiva 

econômica ao município - paralelo com 
o projeto do trem intercidades. 

A linha de transporte de cargas será 
uma terceira linha a ser implantada no 
trecho férreo do município, mantendo a 
atual Linha 7 e já prevendo o Intercidades. 
Também já respeita a construção do 
túnel no Distrito de Botujuru, o mesmo 
projeto já divulgado que entra pela rua 
Bela Vista e desativa a atual passagem 
da ponte seca para veículos. 

Dr. Luiz Braz, prefeito

“Essa obra vai colocar o município 
no mapa do desenvolvimento 
do Estado de São Paulo, dobra 
a possibilidade do transporte 
de cargas, gerando novas 
possibilidades econômicas.” 



4

Campo Limpo Paulista inova com 
seminário para iniciativa privada
O prefeito Dr Luiz Braz inova no 

modelo de fazer gestão com a criação do 
1º Seminário “Nova Cidade - Cenários, 
Articulações e Parcerias” marcado para 
4 de novembro, das 8h às 12h, no Hotel 
Fazenda Morada do Verde em Campo 
Limpo Paulista. 

O evento tem como pauta o 
desenvolvimento econômico e social 
do município, pautado em propor ações 
conjuntas com a iniciativa privada, 
unindo assim esforços na construção 
de uma cidade com mais qualidade 
de vida e inclusão social. Durante o 
evento, serão apresentados painéis 
sociais e econômicos do município, 
investimentos públicos e possíveis 
cenários de investimentos. 

O Seminário “Nova Cidade - Cenários, 
Articulações e Parcerias” também terá 
como ponto alto a apresentação das 
principais mudanças do Plano Diretor 
de Campo Limpo Paulista, que está em 
desenvolvimento e é idealizado para o 

crescimento municipal dos próximos 10 
anos.  O Dr. Luiz e o vice Paulo Fávaro 
já garantiram apoios importantes para 
essa empreitada de membros do Sistema 
S (Senai e Sesi), Ciesp Região Jundiaí e 
MRS Logística.

INSCRIÇÕES
As vagas para o 1º Seminário “Nova 

Cidade - Cenários, Articulações e 
Parcerias” são limitadas. E estão abertas, 
de forma gratuita, para representantes 
de indústrias, comércios e prestação 
de serviços situados no município. As 
inscrições começaram na última quarta-
feira, 19, e vão até dia 31 de outubro.

I N S C R I Ç Õ E S

https://www.sympla.com.br/seminario-uma-nova-cidade---cenarios-articulacoes-e-parcerias__1758236
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Paulo Fávaro, vice-prefeito

“Essa é uma das muitas obras 
de recuperação dentro do 
município. Estamos perto de 
entregar uma nova ponte 
para a população, com mais 
segurança e modernidade”

Na última segunda-feira (17), 
foram instaladas duas novas vigas 
que servirão como base para a nova 
para os moradores do Marchetti. 
Segundo a Secretaria de Obras e 
Infraestrutura, o próximo passo 
será a fixação de lajes alveolares 
(produto pré-fabricado de concreto 
que faz a função de laje). 

Os trabalhos começaram no mês 
de julho, com a instalação dos 
gabiões que vão garantir a base de 
sustentação e proteger as margens 
do Rio Jundiaí, com os estragos 
das as chuvas do final de janeiro, a 
Prefeitura de Campo Limpo Paulista 

Passo importante na nova 
ponte do Marchetti

trabalhou firme para reconstruir o 
que foi danificado. O projeto feito 
pela Secretaria de Obras prevê uma 
ponte com cerca de 17 metros, com 
reforço estrutural para garantir a 
durabilidade. A estimativa é que a 
obra seja concluída em 30 dias.
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As famílias beneficiárias do 
programa Auxílio Brasil, antigo 
Bolsa Família, precisam realizar a 
pesagem obrigatória até o dia 25 
de novembro. A pesagem é uma 
maneira de acompanhamento 
nutricional das famílias e uma 
forma para atualização do cartão 
vacinal e deve ser realizada na 
UBS de referência de cada família. 

Primeira etapa
A primeira etapa é a retirada 

da ficha de pesagem, para 
isso, é necessário que a família 
beneficiária compareça ao CRAS 
mais próximo da sua residência 
de segunda a sexta-feira das 8h30 
às 16h30. 

Segunda etapa
A família deve comparecer 

na UBS de referência para 
realizar o acompanhamento e 
levar os seguintes documentos: 
ficha de pesagem; cartão SUS; 
documento de identidade; 
caderneta de vacinação da 
criança e cartão da gestante (se 

Começa fase de pesagem 
do programa Auxílio Brasil

houver alguma). Vale lembrar 
que o não comparecimento 
poderá ocasionar o bloqueio do 
benefício.

UNIDADES CRAS:

CRAS Botujuru
Rua Cafelândia, 154
Vila Constança; 

CRAS Centro
Rua João XXIII, 27 
Jardim Paulista

CRAS Leste
Estrada da Bragantina, 1871
São José.
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Manutenções nos bairros 
Moinho e Santa Branca

A equipe da Secretaria de Serviços 
Públicos está trabalhando no bairro 
do Moinho, próximo ao km 52 da 
Rodovia Edgar Máximo Zambotto. 

Além de uma manutenção no 
córrego da rua Roque Antônio 
Gonçalves, com limpeza e 
desassoreamento, a iluminação 
desta via e da rua José Spinasse 
foram trocadas.  Até agora, cerca de 
62 intervenções foram feitas, com 
troca de lâmpadas, reatores e fios 
que estavam danificados.

Santa Branca
Atendendo a solicitação dos 

moradores, uma equipe da 
Secretaria de Serviços Públicos 
começou um trabalho de corte de 
mato e conservação das vias do 

OUVIDORIA
Para auxiliar o trabalho da Secretaria 

de Serviços Públicos, a Prefeitura está 
pedindo para a população registrar na 
Ouvidoria Municipal a necessidade de 
troca e reposição de iluminação pública 
nos bairros da cidade.

O munícipe pode registrar sua 
reclamação presencialmente na Ouvidoria 
de segunda a sexta-feira das 11h às 16h, 
pelo whatsapp (11) 4039-8379 das 8h às 
17h ou pelo site oficial da Prefeitura.

bairro Santa Branca. As máquinas 
trabalharam, inicialmente, na rua 
Maria Larrubia.

A projeção da Secretaria de 
Serviços Públicos, juntamente com 
o prefeito dr. Luiz Braz e o vice-
prefeito Paulo Fávaro, é colocar em 
prática o plano de ação para asfaltar 
as vias do bairro. 

ACESSE O FORMULÁRIO
DA OUVIDORIA

 https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/servicos-online/ouvidoria.html
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No último dia 16 na cidade de 
Curitiba (PR), aconteceu o Campeonato 
Brasileiro de Judô sub-13 e sub-15, 
e Campo Limpo Paulista foi bem 
representado pela atleta Anna Sarah 
Nogueira Dias, de 12 anos, através da 
Seleção Paulista de Judô. 

A atleta disputa a categoria sub-13 
Super Pesado e, durante a competição 
derrotou outras quatro participantes, 
tornando-se campeã da categoria. A 
atleta também faz parte da Associação 
Sekai de Judô, grupo do município que 
treina no Complexo Esportivo Municipal.

Com essa vitória, Anna Sarah garantiu 
uma vaga direta para a Seleção Brasileira 

Atleta de Campo Limpo Paulista garante 
vaga na Seleção Brasileira de Judô sub-13

de Judô sub-13, onde irá participar 
de campeonatos com atletas de nível 
nacional. Já no mês de novembro, a atleta 
irá representar o Brasil no Campeonato 
Pan-Americano no Panamá.

“Comecei a lutar com apenas 
cinco anos de idade, com o meu pai 
sendo a minha maior inspiração. 
Somente quando subi no pódio e 
peguei a medalha de primeiro lugar, 
a ficha caiu de que havia ganhado 
o campeonato brasileiro de judô 
representando São Paulo. 

Agora vou representar o Brasil no 
Pan-Americano e, quem sabe um dia, 
conseguir disputar uma olimpíada. 
Quero agradecer a todos, a minha 
família, amigos e as pessoas de Campo 
Limpo Paulista que me apoiam”

Anna Sarah Nogueira Dias, judoca
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EM CENA

Na última quarta-feira, 19, foi realizado no Ginásio Nenezão um aulão de 
ginástica e dança em alusão à Campanha Outubro Rosa, na oportunidade, 
foram realizadas diversas atividades com as mulheres, e para incrementar 
o dia, especialistas deram dicas de prevenção ao câncer de mama.

AULÃO DO OUTUBRO ROSA

Na manhã da última 
quinta-feira, 20, 
colaboradoras da 
SSP (Secretaria de 
Serviços Públicos) 
participaram de um café 
da manhã especial de 
conscientização sobre 
câncer de mama na sede 
da SSP. O café da manhã 
contou com a presença 
da primeira-dama Mara 
Braz.

CAMPANHA OUTUBRO 
ROSA PARA 
COLABORADORAS 
DA SSP
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A Secretaria de Cultura e Turismo 
continua com a mini turnê das 
companhias dos Corpos Estáveis 
(teatro, dança e jazz Orquestra) 
nas creches e Emeis do município, 
e na última quinta-feira, 20, a Cia 
Municipal de Dança realizou uma 
apresentação para alunos da Creche 
Santa Lúcia.

MINI TURNÊ DAS COMPANHIAS QUE 
INTEGRAM OS CORPOS ESTÁVEIS

Na última quarta-feira, 19, os bombeiros 
de Campo Limpo Paulista atenderam duas 
ocorrências de salvamento de animal em 
situação de risco. A equipe resgatou um 
cãozinho que havia caído num bueiro e 
também um gato que ficou preso na roda de 
um carro. Os salvamentos foram realizados 
na Vila Chacrinha e no Centro do município. E 
lembre-se: em caso de emergência ligue 193.

EQUIPE DE BOMBEIROS REALIZA 
SALVAMENTO DE ANIMAIS

ACESSE QUESTIONÁRIO
SOBRE PLANO DIRETOR

https://forms.gle/28bmVDXz1P3Lw1u9A


11

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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PREFEITURA

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

