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Mutirão do CadÚnico começa dia 5

Carreta da Mamografia atende 
mulheres campo-limpenses

A Prefeitura de Campo Limpo Paulista 
realiza, entre os dias 5 e 22 de dezembro, 
um mutirão para atualização e/ou inscrição 
do Cadastro Único, ação necessária para 
garantir a continuidade de pagamentos 
de benefícios, como o Auxílio Brasil.

Para atualizar o cadastro é necessário, 
antes, comparecer ao CRAS mais próximo 
e retirar a senha de atendimento. Depois, 
basta se dirigir ao Ginásio Fubazão de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 16h até 
o dia 22 de dezembro no dia e horário 
estipulado.

A carreta da mamografia é um serviço 
itinerante do Governo do Estado de 
São Paulo que integra o programa 
“Mulheres de Peito”.  A unidade móvel 
está estacionada na Praça da Bíblia 
(Avenida Alfried Krupp) das 8h ás 17h 
e, aos sábados, das 8h às 12h com 
atendimento até o dia 10 de dezembro.

Iracema de Oliveira Cotim

“Mesmo sem histórico da 
doença na família, me preocupo, 
foco na prevenção e poder fazer 
o exame na hora com resultado 

rápido é muito bom.”
SAIBA +

SAIBA +

https://shre.ink/1ALg
https://shre.ink/1mjA
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Uso de máscara volta a ser obrigatório 
em transportes públicos

Liberada vacinação contra Covid-19 
para bebês sem comorbidades

A Secretaria de Saúde de Campo Limpo 
Paulista começou a vacinar crianças com 
comorbidades entre 6 meses a 2 anos, 
11 meses e 29 dias. A aplicação da Pfizer 
Baby, versão pediátrica do imunizante, 
será feita nas Unidades Básicas de 
Saúde que possuem sala de vacina. 
O agendamento para vacinação está 
disponível no site da Prefeitura.

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

Com o aumento da média móvel em 
casos de Covid-19 no município e com 
o objetivo de conter a proliferação do 
vírus, a Prefeitura de Campo Limpo 
Paulista decreta a obrigatoriedade do 
uso de máscaras de proteção facial 
em locais destinados à prestação de 
serviços de saúde, além de meios de 
transporte coletivo de passageiros e 
respectivos locais de acesso, como 
embarque e desembarque.

ALA COVID
Outras medidas também estão sendo 

tomadas para conter a disseminação 
do vírus. No Hospital de Clínicas, por 
exemplo, a Ala Covid foi reativada para 
atender, exclusivamente, pessoas com 
síndromes gripais.

CLIQUE AQUI PARA AGENDAMENTO

SAIBA +

SAIBA +

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/agendamento-vacinacao/
https://shre.ink/1A3T
https://shre.ink/1AZH
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Anna Sarah levando Campo 
Limpo Paulista ao pódio

Festival de Esporte Adaptado 
reúne atletismo e bocha

A atleta campolimpense Anna 
Sarah Nogueira Dias de 12 anos, 
foi até a cidade do Panamá, capital 
do país que liga as Américas do 
Norte e do Sul, para disputar o Pan-
Americano de 2022. Anna ficou na 
terceira colocação, garantindo uma 
medalha para o Brasil e para Campo 
Limpo Paulista.

A Prefeitura em parceria 
com a APAE, realiza o Festival 
de Esporte Adaptado, 
reunindo modalidades 
de atletismo e bocha. O 
torneio acontece nesta 
terça e quinta-feira, 06 e 08 
de dezembro, a partir das 
8h, no Complexo Esportivo 
Municipal do município. 
Prestigie!

SAIBA +

https://shre.ink/1A3C
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Campanha “Fique Sabendo” começou

Auxílio Brasil: pesagem acontece até dia 22

A Prefeitura de Campo Limpo 
Paulista, por meio da Secretaria de 
Saúde, realiza até o dia 07 de dezembro 
a “Campanha Fique Sabendo”, que é 
voltada à descoberta e à prevenção 
contra o DST/AIDS. A campanha está 
passando por todas as UBSs da cidade 
das 8h às 11h e das 13h às 15h, onde 
estão sendo realizados testes rápidos.

O prazo para pesagem do programa 
Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), foi 
prorrogado para o dia 22 de dezembro. 
A Prefeitura ressalta que a pesagem 
é obrigatória e deve ser realizada na 
UBS de referência de cada família para 
que o benefício seja mantido ativo.

SAIBA +Confira horários e locais de atendimento

10ª Edição da Marcha para 
Jesus acontece amanhã

Neste sábado (3), a partir das 14 
horas, acontece a 10ª edição da 
Marcha para Jesus. A concentração 
será em frente ao Banco Bradesco, 
no final da rua Francisco Miguel, na 
Praça Castelo Branco. 

O pastor Angelo Galvão é o preletor 
convidado. Cantores e bandas da 
cidade também participam.

A marcha é realizada pelo CONPAS 
(Conselho de Pastores de Campo 
Limpo Paulista), com apoio da 
Prefeitura de Campo Limpo Paulista.

https://shre.ink/1mzH
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Prefeitura atende em horário 
especial nesta segunda-feira, (5)

A seleção brasileira entra em 
campo nesta segunda-feira (5) 
às 16h pelas oitavas de final da 
Copa do Mundo do Qatar 2022 
e, por conta disso, o expediente 
no Paço Municipal vai até às 13h. 
Serviços essenciais como Hospital 
de Clínicas, 192, guarda municipal, 
coleta de lixo e trânsito serão 
mantidos normalmente.

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.

Carnaval 2023: blocos podem ser inscritos
A Prefeitura, por meio da Secretaria 

de Cultura e Turismo, anuncia a abertura 
do período de inscrição para os blocos 
e bandas que desejam desfilar no 
Carnaval de 2023. Os interessados 
devem realizar a inscrição de forma 
presencial no Centro Cultura - Avenida 
Alfried Krupp, 1025, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h30 e de 13h30 às 17h. 
Mais informações: (11) 4431-3084.

SAIBA + ACESSE O EDITAL COMPLETO

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/vive/cata-treco.html
https://shre.ink/1mja
https://dosp.com.br/exibe_do?i=MzA0MTIz
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EM CENA

A equipe de Bombeiros realizou 
um treinamento de corte de 
árvore, para estarem preparados 
para ocorrências diversas.

A equipe da SSP realizou durante 
a semana, a manutenção da 
iluminação no viaduto da rodovia 
Edgar Máximo Zamboto.

BOMBEIROS PASSAM 
POR TREINAMENTO

ILUMINAÇÃO NO 
VIADUTO DO FÓRUM
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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

