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COMEÇAM OBRAS DE RECUPERAÇÃO 
NA ESTRADA DA COOPERATIVA

A Estrada da Cooperativa, importante 
vicinal do município que fica no bairro 
Pau Arcado, começou a ser recuperada. O 
local não recebia uma recuperação total 
desde que foi construída, há mais de 30 
anos. A melhoria contempla a via com uma 
extensão total de 5,6 km. Vale ressaltar que 
a obra está sendo realizada pelo Governo 
do Estado e pelo Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER).

Depois de concluídas as obras na Estrada 
da Cooperativa, a empresa segue para a 

Dr. Luiz Braz, prefeito municipal

“Quando governamos juntos a 
cidade avança cada vez mais e quem 
ganha é a população. Esta e outras 
obras que estão em andamento no 
município representam um novo 
momento para a cidade.”

Faustino Bizetto, onde também faz uma 
recuperação completa da via, que deve 
durar entre 45 a 60 dias.

SAIBA +

https://shre.ink/1ofF
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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

MORADORES DA VILA TITO 
RECEBEM NUMERAÇÃO PREDIAL
No final de 2022, a Prefeitura de 

Campo Limpo Paulista realizou em 
parceria com o Programa Cidade 
Legal da Secretaria de Estado de 
Habitação, a entrega de 31 títulos 
de propriedade para moradores 
da Vila Tito, e na última terça-
feira (3), a equipe da Diretoria 
de Habitação entregou aos 
moradores a numeração predial, 
junto de uma lembrança: um porta 
chaves com a foto do momento 
tão aguardado e especial para 
todas essas famílias.

“Muito feliz pelo reconhecimento 
e por todo o trabalho feito, não 
só pela minha casa, mas pelo 
bairro todo”.

Fábio Paulino da Silva

SAIBA +

https://shre.ink/1PC3
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ESPAÇOS ESPORTIVOS 
PASSAM POR MELHORIAS

Campo Limpo Paulista respira 
esporte. Mais de 40 atividades 
foram oferecidas gratuitamente à 
população, e em 2022, alcançou a 
marca de mais de 7000 mil inscritos. 
E para que todos possam aproveitar 

da melhor forma os espaços públicos 
voltados às práticas esportivas, a 
Prefeitura realiza diversas melhorias 
que envolvem as quadras nos bairros 
e ginásios, além da manutenção na 
iluminação pública desses locais.

SAIBA +

Ginásio Fubazão ganhou, esta semana, um piso 
novo igual ao que foi instalado no Nenezão

https://shre.ink/1igp
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Os populares parquinhos para 
recreação infantil e de momentos 
de lazer entre a família, vem sendo 
revitalizados. A ação é realizada 
pela Secretaria de Meio Ambiente, 
onde brinquedos como: balança, 
escorregador, gangorra, cavalinho, 
casinha do tarzan e ponte de 
madeira, estão sendo trocados, 
além disso, a equipe ainda cuida 
de todo o entorno do local, 
proporcionando mais conforto e 
segurança para a população

PERÍODO DE FÉRIAS: PARQUINHOS 
PASSAM POR REVITALIZAÇÃO COMPLETA

“Sabemos que as crianças ainda 
estão de férias e que muitas delas 
não possuem um local adequado 
e seguro para brincar e se 
divertir. Por conta disso, vamos 
cuidar de todos os parquinhos 
do município, garantindo que 
as nossas crianças consigam 
brincar e o mais importante, 
brincar em segurança.”

Neive Noguero, secretário de 
Meio Ambiente SAIBA +

https://shre.ink/1PRQ
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Nesta primeira semana de 2023, 
os GCM em curso de formação 
foram habilitados como opera-
dores para o uso de arma de 
incapacitação neuromuscular 
(Dispositivo Eletrônico de 
Controle SPARK) - armamentos 
não letais. 

A Prefeitura adquiriu, por meio 
da Secretaria de Segurança 
Integrada, seis unidades 
do equipamento, que serão 
disponibilizados para as equipes 
que realizam o patrulhamento 
preventivo pelas ruas da cidade.

Na última terça-feira, 3, a equipe 
da Guarda Municipal, realizava 
um patrulhamento preventivo 
pelo município, e após denúncia, 
cercou e abordou um veículo 
suspeito de furto. Realizada a 
abordagem, constataram que 
o carro era produto de roubo 
ocorrido na última quarta-feira 
de 2022, dia 28 em Botujuru, e 
que estava com a placa trocada. 
As quatro pessoas foram 
conduzidas para a delegacia, e as 

GUARDA MUNICIPAL PASSARÁ A 
USAR ARMAMENTO NÃO LETAL

GM RECUPERA VEÍCULO ROUBADO

“Toda capacitação auxilia 
diretamente na execução do nosso 
serviço. Teremos uma cidade mais 
segura e protegida”

Ronaldo Cazelli, secretário 
de Segurança Pública

devidas medidas foram tomadas.
Participaram da ocorrência os 

GCM Mackin e Jean, com apoio dos 
GCM Nalin, Sena, Adão, Gomes e 
Evandro da SSI.
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Campanha em alusão ao Janeiro Branco 
debate importância da saúde mental

Janeiro, o primeiro mês do ano, 
inspira as pessoas a fazerem reflexões 
acerca das suas vidas, das suas 
relações, dos sentidos que possuem, 
dos passados que viveram e dos 
objetivos que desejam alcançar no 
ano que se inicia. É dessa ideia que 
surgiu o “Janeiro Branco”, com o tema: 
Cuidar da mente é cuidar da vida, o 
município promove uma campanha 
que visa despertar a consciência das 
pessoas para a importância de cuidar 
da saúde mental.

A abertura da programação 
acontece no dia 10 de janeiro, com 
uma exposição no Paço Municipal 
composta por desenhos e obras 
artesanais confeccionadas pelos 
pacientes que são atendidos pelo 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

O QUE É RECOLHIDO:
Móveis velhos, madeiras, 
madeiras, pneus e vidros 
devidamente identificados e 
embalados.

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

SAIBA +

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/vive/cata-treco.html
https://tribunadejundiai.com.br/cidades/campo-limpo-paulista/janeiro-branco-campanha-debate-importancia-da-saude-mental-em-campo-limpo-paulista/


7

Carnaval 2023
Uma das festas mais populares 

no Brasil: o Carnaval, está de volta 
ao município. O evento acontece 
na cidade com uma programação 
diversa, animada e que será divulgada 
em breve. E para os blocos, bancas, 
entidades e associações que tenham 
interesse em participar do Carnaval 

SAIBA +

de 2023, a Prefeitura divulgou dois 
editais, onde constam a relação dos 
documentos e informações sobre 
onde e quando realizar a inscrição 
para o evento.

Vale ressaltar que as inscrições 
para blocos e bandas se encerram na 
próxima sexta-feira (13).

A C E S S E

Edital com a relação 
de documentos para 

ENTIDADES E 
ASSOCIAÇÕES

A C E S S E

Edital com a relação de 
documentos para 
BLOCOS E BANDAS

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/cultura-turismo/comecam-inscricoes-para-entidades-blocos-e-bandas-que-queiram-participar-do-carnaval-2023.html
https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzE1NDU1
https://dosp.com.br/exibe_do?i=MzA0MTIz
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EM CENA

TAPA-BURACO

DEFESA CIVIL

A equipe da SSP começou 2023 com uma operação 
tapa-buraco no centro da cidade e que, agora, se 
estende para outros bairros do município, como 
Pau Arcado e Parque Internacional.

Por conta das fortes chuvas, a equipe da Defesa 
Civil está em constante patrulhamento pela cidade. 
Em caso de ocorrências ligue para a Defesa Civil: 
199 ou 4038 1377, ou para a Guarda Municipal: 153.
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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

