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O NATAL CHEGOU
Hoje acontece mais uma edição da Feira 

Natalina de 2022.Neste sábado, das 9h às 
20h, a criançada pode tirar fotos com o 
Papai Noel, que fica das 17h30 às 19h30 
sentado em frente ao Paço Municipal. 
Vale lembrar que das 15h às 17h, a dupla 
Regis e Cris faz uma apresentação.

MUDANÇA NO COMÉRCIO
Por conta das comemorações de 

fim de ano, os comércios passarão 
por mudanças no expediente de 
funcionamento para que as demandas 
de venda sejam supridas. 

Confira:
- De 12 a 16, das 9h às 21h;
- De 19 a 23, das 9h às 22h;
- Dia 31 de dezembro, das 9h às 16h;
- Dias 11 e 18 (domingos) abrem das 9h 
às 18h.
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Estação Juventude comemora 
dois anos de funcionamento

Na noite da última quarta-feira (07) 
no espaço Nipo Brasileiro - rua Júlio 
Prestes, 10, uma confraternização 
de dois anos de trabalho da Estação 
Juventude, a noite foi marcada 
por apresentações de alunos do 
programa, como apresentações de 
violão, flauta, dança, balé e teatro.

Juliana da Silva Leite, mãe de aluna
da Estação Juventude

“Vim para assistir a apresentação 
da minha filha e da minha sobrinha, 
e foi tudo maravilhoso, tenho 
somente a agradecer por esse 
projeto, a equipe é maravilhosa e o 
carinho que eles possuem com os 
alunos, é algo magnífico”
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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.

Castração gera arrecadação 
de leite entrega ao FSS

O Fundo Social de Solidariedade de 
Campo Limpo Paulista recebeu, através 
de seus representantes Jean Carlos 
(Secretário da Cultura), Sandra Tróia (vice-
presidente do FSS) e a atual presidente 
da entidade, Maria Cecília, a doação de 
litros de leite. Eles foram arrecadados na 
quarta edição da campanha de castra-ção 
de cães e gatos da Prefeitura, promovida 
através da equipe de Bem Estar Animal 

da Secretaria do Meio Ambiente, 
representada pela servidora Viviane do 
Valle, em parceria com a Secretaria de 
Esportes, representada pelo secretário 
Cleber Ulisses.

As unidades doadas serão 
destinadas para compor as cestas 
básicas distribuídas pela Secretaria 
de Assistência Social do Município de 
Campo Limpo Paulista.
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SAIBA +

Acontece hoje o dia D de 
vacinação contra Covid-19

Ginásio Fubazão receberá novo piso
O Ginásio Fubazão 

do Complexo Esportivo 
Municipal ganhará um 
novo piso, o equipamento 
começou a ser instalado 
na última sexta-feira (09), a 
previsão é que a instalação 
acabe nesta segunda-
feira (12). O piso que será 
instalado é o mesmo do 
Ginásio do Nenezão.

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

Acontece hoje no Ambulatório Central 
(Av. Alfried Krupp, 776) das 8h às 15h, o 
Dia D de vacinação de doses de reforço 
contra a Covid-19 para adolescentes de 
12 a 17 anos e em adultos acima de 18 
anos. Para garantir a vacinação, basta 
apresentar documento com foto, CPF, 
comprovante de residência e a carteira 
de vacinação e não é necessário fazer 
agendamento prévio.

Alynne Sousa, secretária de Saúde

“O esquema vacinal completo é a 
forma mais eficiente de parar os 
altos índices de contaminação e 
morte causados pela Covid-19. Por 
isso, intensificamos a ação, para que 
todos estejam protegidos”
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Mutirão CadÚnico alcança bons 
resultados em apenas uma semana

Após vandalismo, creche volta 
a funcionar normalmente

O Mutirão CadÚnico realizado no Ginásio 
Fubazão desde da última segunda-feira 
(05) vem ajudando muitas famílias, de 
acordo com a Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, um total de 375 
pessoas tiveram o cadastro regularizado. 
Vale lembrar que, por conta da instalação 
do novo piso do ginásio, o atendimento 
foi interrompido, mas volta normalmente 
na terça-feira (13).

Por conta da invasão de vândalos, a 
creche municipal Professora Leonilda 
Bonamigo, no bairro Parque Loja da China, 
no Distrito de Botujuru, teve as suas aulas 
suspensas por uma semana por conta dos 
objetivos que foram furtados. Apesar do 
ocorrido, todos os reparos necessários já 
foram realizados e a unidade escolar volta 

a ter atendimento presencial já nesta 
segunda-feira (12).

A Prefeitura informa, ainda, que o 
processo de implantação de um sistema 
de monitoramento integrado por toda 
a cidade, incluindo espaços públicos e 
escolas, já está em andamento.
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SESI doa mais de 700 livros 
para Campo Limpo Paulista

O Prefeito Dr. Luiz Braz, recebeu 
durante a semana em seu gabinete, 
o Coorde-nador Regional de 
Relacionamento do SESI (Serviço 
Social da Indústria), José Rui Nogueira. 
O encontro foi realizado com o intuito 
de entregar o termo de doação de 
761 livros literários que serão doados 
pela instituição ao município. SAIBA +
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EM CENA

Pensando nas crianças que 
utilizam o Complexo Esportivo 
Municipal para se divertir, a 
Secretaria de Esporte instalou 
três novos brinquedos em frente 
a Sala Multiuso do complexo.

UMA MAIOR POSSIBILIDADE 
DE LEITURA

NOVOS BRINQUEDOS 
PARA AS CRIANÇAS

Com o intuito de ampliar a 
leitura das crianças da cidade, a 
Secretaria de Cultura e Turismo 
em parceria com a Etec, realizou a 
instalação de uma Geloteca (uma 
gela-deira que foi transformada 
em uma biblioteca pública) no 
terminal de ônibus da cidade.
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PREFEITURA


