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EM AÇÃO
B O L E T I M  I N F O R M AT I V O Ed. 68 | 5.NOV.2022

Neste sábado, dia 5, o bairro do 
São José recebeu a terceira edição 
do mutirão de serviços. O evento foi 
realizado na avenida Mitiharu Tanaka, 
próximo à UBS São José, com duração 
das 9h às 16h. Ações como corte de 
cabelo, brinquedos, barracas com 
pipoca e algodão doce e doação de 
mudas de árvores estarão à disposição 
dos munícipes, além de serviços de 

Mutirão de Serviços chega ao São José
saúde, assistência social, esporte, 
finanças, meio ambiente, ouvidoria e 
ações do fundo social de solidariedade. 

Uma van do PROCON realiza 
atendimentos, cadastros e 
desbloqueios de Nota Fiscal Paulista e, 
para complementar, o SEBRAE também 
oferece serviços de apoio, além de uma 
palestra aos microempreendedores 
individuais com o Dia do MEI.
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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

Terceira oficina de revisão 
do Plano Diretor

Acontece hoje, na sala multiuso 
do Complexo Esportivo Municipal, a 
terceira oficina de revisão do Plano 
Diretor de Campo Limpo Paulista. Dois 
temas serão abordados pela manhã: 
Habitação e Saneamento Básico. Já às 
14h é a vez de Saúde, Meio Ambiente 
e Sustentabilidade e os encontros 
acontecem na sala multiuso do Complexo 
Esportivo, no centro da cidade.

A revisão do Plano Diretor acontece em 
parceria entre a Prefeitura e o Laboratório 
de Projetos e Políticas Públicas da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
ao final da revisão, o diagnóstico dos 
problemas e qualidades da Cidade, será 
entregue, garantindo a sustentabilidade 
e preservação do patrimônio ambiental 
de Campo Limpo Paulista.

INSCRIÇÕES
WhatsApp (11) 4039-8384
e-mail planurb.clp@gmail.com 

RESPONDA AO QUESTIONÁRIO

Ambulatório Central em novo endereço a partir do dia 16
O Ambulatório Central, localizado na rua Felipe Cardoso, 

47, passará por uma ampla reforma. Por conta disso, a partir 
do dia 16 de novembro, os atendimentos acontecem na 
avenida Alfried Krupp, 776, ao lado do Terminal de Campo 
Limpo Paulista.

https://t.ly/_o3U
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Mais de 100 empresários participam de seminário 
para discutir o desenvolvimento da cidade

PARCERIA PÚBLICO PRIVADA

A manhã da última sexta-feira foi 
marcada por uma iniciativa inovadora 
na cidade: o seminário ‘Nova Cidade: 
Cenários, Articulações e Parcerias’, 
reunindo mais de 100 empresários no 
Hotel Morada do Verde com o objetivo de 
discutir o desenvolvimento econômico 
e social do município, propondo ações 
conjuntas com a iniciativa privada, 
unindo esforços na construção de 
uma cidade com mais qualidade 
de vida e inclusão social. Durante o 
evento foram apresentados painéis 

sociais e econômicos do município, 
investimentos públicos e possíveis 
cenários de investimentos.

Augusto Pereira Filho, assessor 
de planejamento e gestão de 

políticas públicas Dr. Luiz Braz, prefeito

“O governo municipal não pode 
abrir mão da responsabilidade de 
mobilizar os atores sociais, para 
juntos, articular parcerias que 
permitam a construção de uma 
nova Campo Limpo Paulista, com 
a qualidade de vida que todos os 
nossos cidadãos merecem usufruir.”

“Já iniciamos na cidade o maior 
programa de desenvolvimento 
dos últimos 20 anos e, para isso, 
precisamos do trabalho e empenho 
de todos, porque temos grandes 
desafios pela frente. Vamos 
focar em ações que garantam 
desenvolvimento sustentável, 
transparência e ética.”
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Novembro Azul: Prefeitura realiza ações 
de combate ao câncer de próstata

O mês de novembro é um mês voltado 
à prevenção e ao diagnóstico contra 
o câncer de próstata. Por conta disso, 
a campanha Novembro Azul foi criada 
com o objetivo de alertar a todos os 
homens a respeito do câncer de próstata 
e da importância de um diagnóstico 
precoce da doença. Pensando nisso, 
a Prefeitura de Campo Limpo Paulista 
realiza ações de prevenção para toda a 
população masculina.

Durante todo o mês, serão feitas 
solicitações de exames PSA (Antígeno 
Prostático Específico), e o de USG 
(ultrassonografia da próstata por via 
abdominal), sendo duas maneiras de 
detecção da doença. 

Além desses exames, a 
Prefeitura realiza um processo 
de conscientização da população 

masculina sobre a doença, através 
de orientações em luminosos e 
em consultas de enfermagem. É 
recomendado que homens com mais 
de 50 anos procurem um especialista. 
Previna-se!
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Laura Carralero Rodrigues, aluna da EMEF Bairro dos Pinheiros

“No filme, o personagem representa a luta do 
povo negro, então, na hora que fiquei sabendo da 
exposição e do tema, o nome dele veio na cabeça. 
Me empenhei e estou muito feliz pelo desenho ter 
sido um dos selecionados e estar no Paço Municipal 
para que todos possam ver.”

Autora do desenho de Chadwick Boseman, protagonista no filme 
‘Pantera Negra’ (2018).

Na noite da última quinta-feira, 
3, aconteceu no saguão do Paço 
Municipal de Campo Limpo Paulista, 
a abertura da segunda edição da 
Exposição ‘=SOMOS=’ - Olhar Atento 
-, com o intuito de celebrar o Dia 
da Consciência Negra. Estiveram 
presentes na Vernissage o Prefeito 
Dr. Luiz Braz, o vice-prefeito Paulo 
Fávaro, o Secretário de Cultura 
e Turismo, Jean Carlo Cunha e 
demais autoridades municipais 
que compõem o secretariado da 
Prefeitura, além do artista plástico 
Paulo du’Sanctus, responsável pela 
curadoria da exposição. O vereador 
JC representou a Câmara Municipal. 

Vernissage abre segunda 
edição da Exposição ‘=SOMOS=’ 
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Inscrições abertas para o 
programa Prospera Família
As inscrições para o programa do 

Governo do Estado de São Paulo, 
Prospera Família continuam abertas. A 
iniciativa, que vai atender 80 famílias 
do município, tem como objetivo 
oferecer mentoria, capacitação e 
incentivo financeiro para geração 
de renda e bem-estar das famílias 
monoparentais com filhos na primeira 
infância que estejam em situação de 
pobreza e extrema pobreza.

Podem participar famílias 
monoparentais com, pelo menos, um 
filho ou dependente de 0 a 6 anos. 
Também é necessário que a família 
esteja inscrita no Cadastro Único com 
renda familiar de até R$210 por pessoa. 
Durante 10 meses, cada responsável 
terá a oportunidade de participar de 
até duas atividades por semana, com 
duração média de 2 horas cada, sobre 
temas conforme cada momento da 
jornada estratégica elaborada.

Os interessados devem fazer a 
inscrição pelo site Bolsa do Povo 
ou entrar em contato com o Centro 
de Referência de Assistência Social 
(CRAS) mais próximo de casa.

I N S C R I Ç Õ E S

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

https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/
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ETEC está com inscrições abertas
A unidade da ETEC do município 

está com inscrições abertas 
para o Vestibulinho, visando o 
primeiro semestre de 2023. Para 
participar do processo seletivo, 
o candidato deverá fazer a 
inscrição no site da Etec, até às 
15h de 18 de novembro, com a 
taxa de R $33,00. 

A prova será de 40 questões e 
está agendada para o dia 18 de 
dezembro, das 8h às 11h. Mais 
informações no whatsapp (11) 
4039-5122. Os cursos oferecidos 
são:
Ensino Médio com ênfase em 
Humanas (manhã)        
Ensino Médio integrado ao 
Técnico de Informática para 
Internet (manhã)
Ensino Médio integrado ao 
Técnico em Administração 
(tarde)

Ensino Médio integrado ao 
Técnico em Logística (noite)
Técnico em Administração 
presencial (noite)
Técnico em Administração (On-
line)
Técnico em Automação 
Industrial (noite)
Técnico em Enfermagem (tarde)

I N S C R I Ç Õ E S

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

https://t.ly/d-jz
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EM CENA

A Diretoria de Trânsito e Transportes 
realiza a sinalização em torno da 
creche do bairro Parque Loja da 
China. Mais segurança para os 
pequenos e para todos que passam, 
diariamente, no local.

SINALIZAÇÃO 

A equipe de bombeiros de Campo 
Limpo Paulista, no último final de 
semana, realizou o resgate de mais 
um animal, desta vez, o animal 
resgatado foi uma arara, que estava 
presa num muro de uma residência. 
A ocorrência aconteceu na estrada 
São Luís, no bairro Recanto do 
Lago.  O animal resgatado estava 
saudável e foi encaminhado à Mata 
Ciliar de Jundiaí.

RESGATE

Nossos novos 40 novos formandos da Guarda Municipal recepcionaram 
os convidados durante o Seminário Nova Cidade: Cenários, 
Articulações e Parcerias’, no Hotel Morada do Verde. Na foto, a equipe 
com autoridades municipais.

NOVOS GMS
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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

