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EM AÇÃO
B O L E T I M  I N F O R M AT I V O Ed. 70 | 18.NOV.2022

Hoje, (sábado, 19), no Complexo 
Esportivo, a Secretaria de Cultura e 
Turismo, juntamente com a Secretaria de 
Esportes, fecha a programação do mês da 
Consciência Negra. O evento será das 08h às 
21h e terá diversas atrações como: capoeira, 
aula de dança, teatro, shows e muito mais. 
Durante todo o evento haverá praça de 
alimentação e feira de artesanato.

Um dia para celebrar a Consciência Negra
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Maria Pedroso da Fonseca Costa, 
moradora do Parque Internacional

Edson Alves de Godoi, 
morador do Pau Arcado

“Foi através desse mutirão que 
eu consegui castrar as minhas 
duas gatinhas, a Bisteca e a 
Sheila. É muito ruim ver tantos 
animais abandonados por aí. E 
ter conseguido essas castrações 
para os meus animais, me deixou 
muito feliz.”

“Minha gata Sarafia tem cinco 
anos e não era castrada. 
Aproveitei esse mutirão para 
castrá-la de maneira gratuita. 
A cirurgia foi super rápida e 
o atendimento foi excelente. 
Estão todos de parabéns.”

Neste domingo (20), às 8h no Ginásio 
Nenezão, acontece o ‘Passeio Ciclístico’ em 
Campo Limpo Paulista que irá percorrer uma 
distância total de 22 km (ida e volta) -  para 
maiores de 14 anos. Já para as crianças, um 
circuito de bicicleta lúdico com obstáculos 
será montado nas dependências do Centro 
Esportivo a partir das 8h30.

Passeio Ciclístico acontece domingo, dia 20

Mutirão de castração atende 
quase 400 animais em dois dias
Foram castrados 381 cães e gatos 

durante os dois dias do mutirão 
realizado pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Meio Ambiente. 
A campanha aconteceu entre os 
dias 16 e 17 de novembro. A equipe 
de Bem Estar Animal aproveitou 
a ação para fazer arrecadação de 
litros de leite para o Fundo Social 
de Solidariedade. E nesses dois 
dias, mais de 200 litros foram 
arrecadados.
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Alunos da cidade ganham prêmio do  
Mackenzie com projeto sustentável
Na última quinta-feira (17), o talento 

de cinco alunos da EE Frei Dagoberto 
Romag e que fazem técnico de 
logística no Centro Paula Souza (ETEC) 
foi devidamente reconhecido. Eles 
produziram o projeto joviyoog, que 
consiste em uma bicicleta equipada 
com carregador à base de dínamo e 

lixo eletrônico. 
Com essa ideia inovadora, eles 

participaram da 3ª edição do Prêmio 
Mackenzie Empreendendo o Futuro, 
uma parceria com a Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, viabilizada 
pelo Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas da universidade. 

Dr. Luiz Braz, prefeito

“É um prazer ver nossa cidade 
chegando longe em um 
projeto que une educação e 
sustentabilidade. Estou muito 
feliz de ver o ensino integral e 
profissionalizante dando um 
futuro para nossos jovens”
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Prefeitura elabora Plano Municipal 
de Segurança Pública e Defesa Social
A Prefeitura, através da Secretaria 

de Segurança Integrada (SSI), está 
elaborando o Plano Municipal de 
Segurança Pública e Defesa Social, 
com o objetivo de proporcionar 
mais segurança e eficácia no 
combate contra a criminalidade. 
Os munícipes também podem 
participar com sugestões através de 
um formulário online.

CLIQUE NA FOTO PARA SABER MAISACESSE O FORMULÁRIO

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

As inscrições para o novo Concurso 
Público da cidade podem ser feitas até 
o dia 8 de dezembro através do site 
do IBAM. Os cargos disponíveis são: 
Analista de Dados, Auditor, Técnico 
de Gestão e Controle e Diretor e Vice 
Diretor de unidade escolar. No ato de 
inscrição, para auditor, analista de 
dados, diretor e vice-diretor escolar 
será cobrado uma taxa de R$92 e para 
técnico de gestão, R$65.

Concurso Público mantém inscrições abertas 

I N S C R I Ç Õ E S

EDITAIS DE ABERTURA
Diretor

Vice-diretor
Demais cargos

https://t.ly/2eCX
https://forms.gle/2srbuuMwmcXVwT1s5
http://www.ibamsp-concursos.org.br/
https://s3.amazonaws.com/docs.static.ibamsp-concursos.org.br/694/01- Edital de Abertura.pdf
https://s3.amazonaws.com/docs.static.ibamsp-concursos.org.br/695/01- Edital de Abertura.pdf
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O Ambulatório Central, localizado 
na rua Felipe Cardoso, 47, ficará 
temporariamente fechado para 
reforma. Desde a última quarta-

Ambulatório Central atende em prédio provisório

Prefeito assina ordem de serviço 
para obras no Ambulatório Central

feira (16), os atendimentos passaram 
a ser realizados na Av. Alfried Krupp, 
776, ao lado do terminal rodoviário, 
das 7h às 16h.

SAIBA +

Viver melhor: reformas começam 
a mudar vidas no São José

Criado em 2021 durante a pandemia, 
o Programa Viver Melhor, da Secretaria 
de Estado da Habitação, promove 
a recuperação interna e externa de 
domicílios. A primeira fase do programa 
na cidade beneficiará 181. 

Já foi iniciada a reforma da casa do 
José Marques da Silva, que reside no 
bairro São José. A finalidade do projeto 
é promover melhores condições de 
habitabilidade, privilegiando ventilação, 
eliminação de vazamentos e mofos.

https://popularmais.com.br/noticia/13582/ambulatorio-central-de-campo-limpo-paulista-sp-passa-a-atender-em-predio-provisorio
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EM CENA

Nesta sexta-feira (18), foi o último dia da 
Exposição ‘=SOMOS=’, evento que expôs 
obras de artistas da região e de alunos 
da rede escolar municipal.

EXPOSIÇÃO ‘=SOMOS=’ - OLHAR ATENTO

Na última quinta-feira (17), as equipes da Defesa 
Civil e Bombeiros combateram um incêndio em 
área de mata no bairro do Botujuru e segundo 
dados da Defesa Civil, cerca de 7 mil metros 
quadrados de vegetação foram queimados.

COMBATE A INCÊNDIOS PELA CIDADE

A equipe da Defesa Civil 
está sempre em ação. E 
ontem (18), um filhote de 
coruja foi resgatado.

RESGATE ANIMAL
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Três atletas da Associação Sekai de judô do município, foram 
até a cidade de Brusque / SC para representar a cidade na 
disputa do Campeonato Sul Brasileiro. A equipe conquistou 
um segundo lugar, um terceiro e uma quinta colocação.

ATLETAS REPRESENTAM CAMPO LIMPO PAULISTA NO JUDÔ

A 20° edição da Copa 
Botujuru chegou ao fim e 
a equipe que sagrou-se 
campeã, foi a da Esquadrilha 
da Fumaça que derrotou o 
Realmatismo pelo placar de 
3x1. A partida foi disputada 
no campo de Botujuru.

ESQUADRILHA DA FUMAÇA 
VENCE COPA BOTUJURU

O QUE É RECOLHIDO:
Móveis velhos, eletrodomésticos, 

madeiras, pneus e vidros devidamente 
identificados e embalados.

O CATA-TRECO NÃO RECOLHE:
Resíduos de construção, tecido e 

espuma de estofados.

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/vive/cata-treco.html
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ACESSE QUESTIONÁRIO
SOBRE PLANO DIRETOR

https://forms.gle/28bmVDXz1P3Lw1u9A
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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

