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VIVER MELHOR JÁ PREVÊ 
ENTREGA DAS PRIMEIRAS CASAS

Mais uma conquista para a cidade

Recuperar cerca de 181 domicílios em 
Campo Limpo Paulista é o objetivo do 
programa Viver Melhor, que teve início 
em setembro deste ano. Em apenas três 
meses os primeiros resultados começam 
a aparecer, já que nas próximas semanas, 
nove casas da rua Edmundo Antônio 
Pernetti, serão entregues aos moradores 
pela Prefeitura de Campo Limpo Paulista, 
através da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU).

A espera está acabando, pois as 
obras do prédio do Poupatempo 
no município chegaram à reta final 
nesta semana. A expectativa é que 
o atendimento comece em breve. O 
prédio do Poupatempo está localizado 
na Avenida Alfried Krupp, bem ao lado 
do Centro Cultural.

Venina Aparecida Ferreira

“Ainda não caiu a ficha de que a minha 
casa está quase finalizada, ando por ela 
e até me emociono ao ver que ela está tão 
linda. Não acreditava que conseguiria 
terminar a reforma da minha casa, e 
agora graças ao programa, finalmente 
terei a casa que sonhei”.
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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

Confira a programação do Natal Luz

Bastidores: Clima de Natal 
e conexão das secretarias

O Papai Noel estará na cidade 
hoje, em frente ao Paço Municipal 
das 18h às 19h30 para tirar fotos e 
receber as cartinhas das crianças. 
Para complementar, a feira natalina 
continua a todo vapor com shows 
artísticos e venda de produtos 
artesanais, além de artesanatos feitos 
por produtores do próprio município.

Este é o último final de semana da 
feira , que acontece das 11h às 20h em 
frente ao Paço Municipal, que fica na 
Av. Adherbal da Costa Moreira, 255 - 
Jardim América.

Os moradores de Campo Limpo 
Paulista têm vivenciado o espírito 
natalino desde o dia 25 de novembro, 
quando houve a abertura oficial do 
“Natal Luz 2022”. Porém, os bastidores 

SAIBA +

já vêm trabalhando arduamente desde 
setembro. São colaboradores do SSU, 
da Cultura, do Meio Ambiente, do Ação 
Cidadão, todos por uma única causa: viver 
a prosperidade de uma nova cidade.

https://shre.ink/14lQ
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Jardim Vitória terá quadra poliesportiva

Mutirão do CadÚnico vai até dia 22

Comércio funciona em horário 
especial neste fim de ano

O Mutirão CadÚnico realizado no 
Ginásio Fubazão desde do dia 5 vem 
ajudando muitas famílias, e de acordo 
com a Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, em seis 
dias de atendimento, um total de 
741 pessoas tiveram o cadastro 
regularizado.

As comemorações de fim de ano 
estão chegando, e por conta disso, 
os comércios de Campo Limpo 
Paulista sofrerão algumas mudanças 
no expediente de funcionamento. 
As mudanças tem como objetivo 
garantir que as demandas de vendas 
sejam supridas.

A Prefeitura de Campo Limpo 
Paulista está construindo a nova 
quadra poliesportiva, localizada 
na Rua Pedro Montoya, no Jd. 
Vitória. Um espaço que vai ser 
renovado e bem usado pelos 
moradores da região.

SAIBA +

“Essa foi uma das quadras de areia 
entregues pelo dr. Luiz. Agora vai 
entregar uma obra melhor para que as 
crianças e toda comunidade tenham 
um espaço adequado de lazer”.

Cleber Ulisses, secretário de esportes

SAIBA +

https://shre.ink/14ld
https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/esporte/quadra-poliesportiva-do-jardim-vitoria-esta-sendo-construida.html
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Vacinação contra Covid-19 acontece 
hoje no Complexo Esportivo

Seguindo o trabalho feito desde o 
início da pandemia, a Secretaria de 
Saúde de Campo Limpo Paulista realiza 
a aplicação da vacina contra a covid-19, 
das 8h às 15h, em frente ao Ginásio do 
Nenezão. Os documentos necessários 
para a vacinação são CPF ou documento 
com foto.

O público alvo para receber a vacina 
está assim definido:

- 3ª dose +12 anos (Intervalo de 4 
meses após a 2ªdose)

- 4ª dose +18 anos (Intervalo de 4 
meses após a 3ªdose)

- 5ª dose +18 anos (Imunossuprimidos 
com intervalo de 4 meses após a 4ªdose) SAIBA +

Prefeitura aprimora a política de Gestão de Pessoas 
Com cerca de 2.000 servidores 

distribuídos em diferentes 
departamentos, a Prefeitura busca ter 
um forte programa permanente de 
capacitação de todos os funcionários. 
Com isso, na última segunda-feira (12), o 
prefeito Dr. Luiz Braz, assinou o contrato 
que dá acesso à Escola de Gestão 
Pública de Jundiaí para o funcionalismo 
público da cidade.

“Tudo o que estamos fazendo 
tem o objetivo de mudar o 
patamar dos nossos serviços. 
Qualificar nossa equipe trará a 
valorização que eles precisam 
e um serviço bem prestado ao 
morador campolimpense.”

Dr. Luiz Braz, prefeito municipal

SAIBA +

https://shre.ink/14lr
https://shre.ink/14lf
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5ª Corrida Unifaccamp reúne 200 atletas
O último domingo (11) foi 

marcado pela tradicional corrida da 
Unifaccamp (Centro Universitário 
de Campo Limpo Paulista), com 
a participação de 200 atletas nas 
categorias individual masculino e 
feminino, nas distâncias de 3km 
de caminhada e de 5km e 10km de 
corrida. Foram entregues troféus aos 
três primeiros colocados no geral, e 
aos três primeiros de cada categoria.

Equipe de Handebol conquista 
chancela da Federação Brasileira

Durante a semana, a equipe 
de mini-handebol da cidade 
conseguiu um feito inédito na 
região. Após um ótimo trabalho 
realizado pelos professores, 
a Confederação Brasileira de 
Handebol (CBHB), reconheceu 
Campo Limpo Paulista como 
um polo oficial de handebol.

“Fiquei muito feliz em participar 
de um evento como esse, eu 
corro há cerca de 7 anos e foi 
maravilhoso conseguir participar 
de mais uma corrida. É muito 
importante que eventos como 
esse sejam realizados na cidade, 
ações assim, acabam de certa 
forma enriquecendo ainda mais o 
município no cenário esportivo”

Nádia Caroline Ferreira, 
atleta campolimpense SAIBA +

https://shre.ink/143Y
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EM CENA

Na última quinta-feira (15), as 
equipes sub-15 e sub-17 foram 
até a cidade de Americana para a 
disputa das finais da Paulista Cup 
de Clubes. Onde apenas a equipe 
sub-15 saiu vitoriosa, após ganhar 
por 1 a 0 da equipe Rio Branco.

PONTES GANHAM 
UM NOVO VISUAL

METROPOLITANO 
FAZENDO HISTÓRIA

A parceria entre Trânsito 
e SSP vem rendendo bons 
frutos. A ação da semana 
se deu na conservação 
e pintura das gradis e 
barreiras de concreto/ 
New Jersey (proteções de 
concreto) da marginal.
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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

