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GAVETAS SOCIAIS COMEÇAM A SER 
CONSTRUÍDAS NO BOSQUE DA SAUDADE  
Cinquenta gavetas sociais começam a 

ser construídas pela Prefeitura de Campo 
Limpo Paulista na próxima semana, no 
Cemitério Bosque da Saudade, no Jardim 
Guanciale. A empresa responsável por fazer 
o serviço já está com o canteiro de obras 
instalado e aguarda, apenas, a chegada de 
materiais para dar início à cons-trução - 
serviço que deve durar entre 10 a 15 dias 
para ser finalizado. É importan-te frisar 
que essas gavetas são exclusivas para 
aqueles que não têm condições de pagar 
por um lote no local e nem mesmo pagar a 
taxa de uso das gavetas. Uma outra frente 
de trabalho atua também na limpeza e 
pintura do espaço. 

O objetivo é não deixar as famílias 
desamparadas em um momento 
tão delicado. Além disso, medidas 
emergenciais foram tomadas pelo poder 
público, como a parceria com cemitérios 
das cidades vizinhas. “Em nenhum 
momento a Prefeitura se omitiu e sempre 
fez o acolhimento das famílias, auxiliando 
no sepultamento. A prefeitura se 

preocupa e nunca deixou de cumprir com 
a sua obrigação com a po-pulação”, diz o 
secretário da Casa Civil, Leandro Bizetto. 
Outra ação importante foi possibilitar a 
vinda de um novo cemitério no município. 
A empresa responsável trabalha, agora, 
na liberação das licenças ambientais.

Mais uma medida que é fundamental 
e foi tomada pela Prefeitura, visa sanar 
to-talmente o problema de superlotação 
- fato que se agravou por conta da pande-
mia e falta de investimento das gestões 
passadas -  é a concessão de uma em-
presa que será responsável pela gestão e 
investimentos no Bosque da Saudade. 

A licitação, que está em andamento, 
prevê que a empresa vencedora faça inves-
timentos, revitalização e construa mais de 
500 gavetas no espaço. “O objetivo é deixar 
o local mais acolhedor para a população”, 
enfatiza o secretário. A Prefeitura também 
está em processo de negociação com 
o município de Itatiba para que seja 
oferecido, aos interessados de Campo 
Limpo Paulista, o serviço de cremação.
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NESTE SÁBADO, SAÚDE FAZ BUSCA ATIVA 
PARA VACINAR CRIANÇAS CONTRA COVID-19

Começam inscrições para interessados 
em bolsa-auxílio transporte

A Secretaria de Saúde intensificou 
as ações de busca ativa para a 
vacinação de crianças de 6 meses 
a 2 anos, 11 meses e 29 dias contra 
a Covid-19. A primeira busca ativa 
acontece já neste sábado (14), 
com uma equipe da saúde que vai 
percorrer a cidade a partir das 8h. 

A partir da próxima segunda-feira, 
16, as imunizações para este público 
alvo serão realizadas através da 
Agenda Gradativa no Ambulatório 
Central (Av. Alfried Krupp, 776, ao 
lado terminal rodoviário.

Começou na última quinta-feira 
(12), o período de inscrições para os 
interessados em receber o Auxílio 
Transporte em 2023. A inscrição pode 
ser feita até o dia 7 de fevereiro, tanto 
de forma presencial na Secretaria de 
Educação (Estrada da Bragantina, 1961 
- São José), quanto de forma online. Ao 
todo, são 150  bolsas para alunos que 
estudam curso técnico ou universitário 
fora do município.

Por falta de doses, a Prefeitura suspendeu temporariamente a vacinação 
da Covid-19 para crianças na faixa de 3 a 11 anos. A imunização para este 
público-alvo voltará assim que novos lotes da vacina chegarem ao município.

Coronavac e Pfizer pediátrica estão suspensas

F A Ç A  O  A G E N D A M E N T O

INSCRIÇÕES

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/agendamento-vacinacao/
https://forms.gle/11xPueeSZg45iXtT8
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Agendamento para vagas em creches 
começa nesta segunda-feira, (16)

A Secretaria de Educação, nesta 
segunda-feira (16), abre o período de 
agendamento para poder cadastrar 
crianças nas vagas em creches em 
Campo Limpo Paulista. Para realizar 
o agendamento, basta entrar 
em contato com a Secretaria de 
Educação de forma online ou pelo 
telefone (11) 4812-6864, das 8h às 
16h, para que seja definida a data e 
horário para realização da inscrição. 

Caso seja escolhida a opção de 
cadastro online, é necessário 
verificar a caixa de entrada do e-mail 
informado durante o processo, pois 
uma mensagem de confirmação 
deve chegar. Entre os dias 23 e 27 

de janeiro, acontece o período para 
inscrição presencial no dia e horário 
já pré-agendado, na  Secretaria 
Municipal de Educação, na Estrada 
da Bragantina, 1961 - São José.

A Prefeitura, através da 
Secretaria de Esportes e Lazer, 
realiza uma seletiva de atletas 
que tenham interesse em compor 
as equipes sub-17 e sub-19 de 
vôlei da cidade. A inscrição deve 
ser realizada de forma online até 
este domingo (15).

Seletivas de vôlei sub-17 e sub-19
“Este ano, vamos voltar a 
participar de algumas competi-
ções importantes, e a seletiva 
além mobilizar quem gosta da 
modalidade, vai também nos 
permitir descobrir novos talentos.”

Cleber Ulisses, secretário de 
Esportes e Lazer

INSCRIÇÕES

CADASTRE A PARTIR DO DIA 16

https://forms.gle/MZbCztDrDJBxxBB89
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTa4R7PYuU5mAn7jzX2Qzzfsc0Beq0LFpjms7KoovGWfPQ7Q/closedform
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Ações alertam para importância da saúde 
mental, em alusão à campanha Janeiro Branco

Com o tema “Cuidar da mente é cuidar 
da vida”, a Secretaria de Saúde em par-
ceria com o CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial) realiza uma programação 
voltada para a conscientização de 
cuidar da saúde mental. A abertura 
da progra-mação aconteceu na última 
terça-feira (10) com uma exposição 
de desenhos e obras dos pacientes 
do (CAPS). A exposição fica em cartaz 
até o dia 31 e pode ser prestigiada de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, 
com entrada gratuita.

OUTRAS AÇÕES
Durante a semana, os pacientes do 

CAPS participaram de uma sessão de 
equote-rapia com cavalos, além de 
um pedágio feito em frente ao Paço 
Municipal, com faixas e entrega de 
materiais sobre o tema.

“Nossas ações visam conscientizar 
a população, mas também de 
valorizar nossos pacientes. Eles 
são muito importantes e merecem 
nosso carinho e atenção.”

Roberta Napoli Calderaro, diretora 
do CAPS
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OPERAÇÃO CHUVAS DE VERÃO FOCA 
EM PREVENÇÃO E MONITORAMENTO

Durante o verão, é normal que 
altas temperaturas e fortes chuvas 
sejam registra-das em diversas 
áreas do Brasil. E para garantir uma 
maior segurança para os moradores 
do município, a equipe da Defesa 
Civil coloca em prática o plano Ope-
ração Chuvas de Verão, que tem 
como objetivo monitorar situações 
e áreas de risco para deslizamentos 
e inundações. 

Em caso de emergências acione a 
Defesa Civil pelo telefone 199 ou 193.

SAIBA +

“Campo Limpo Paulista é uma 
cidade atípica, pois possui várias 
áreas com riscos nível IV (perigo 
de desastre de grande porte ou 
intensidade). Mas podemos ga-
rantir que está tudo sob o controle da 
Defesa Civil, realizamos patrulhas 
diariamente e estamos preparados 
para antecipar e prevenir acidentes 
envolvendo a população”.

Coronel Amélio Franchi, 
coordenador da Defesa Civil

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.

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/defesa-civil/operacao-chuvas-de-verao-foca-em-prevencao-e-monitoramento-pela-cidade.html  
https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/vive/cata-treco.html
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Prefeitura convoca proprietários de 
transporte escolar para realizar vistoria

A Diretoria de Trânsito e Transporte 
está convocando os proprietários 
de transporte escolar para a vistoria 
referente ao primeiro semestre de 
2023. As vistorias serão realizadas em 
conjunto com a Ciretran nos dias 02 
e 03 de fevereiro, das 8h às 12h, no 
estacionamento do Ginásio Nenezão.

Carnaval 2023: entidades podem se inscrever até dia 16
As inscrições para blocos, bandas e 

entidades que desejam participar do 
Carnaval 2023 estão na reta final. O prazo 
para os blocos e bandas encerra-se 
nesta sexta-feira (13), já o prazo para as 
entidades e associações encerra-se na 
próxima segunda-feira, (16).

SAIBA +

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

COMO SE INSCREVER
Para se inscrever, basta ir presencialmente 

no Centro Cultural - Avenida Alfried Krupp, 
1025, das 8h às 12h30 e das 13h30 às 17h. 
A relação com todos os documentos 
necessários estão disponíveis em dois 
editais publicados pela Prefeitura.

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
MAIS SEGURANÇA
Esta semana a equipe da Diretoria 
de Trânsito e Transporte instalou 
novas placas de vagas exclusivas 
para veículos escolares frente às 
escolas municipais. Além disso, 
a equipe trabalha também na 
pintura da sinalização horizontal 
- realizada nas vias públicas.

PARQUES REVITALIZADOS
O parquinho da rua Águas da 
Prata, no Distrito de Botujuru, 
passou por uma revitalização, 
ganhou grama e foi limpo.

CAPACITAÇÃO
Esta semana, o comitê da 
escuta especializada, que é 
composto por representan-
tes das políticas de saúde, 
educação, assistência, segu-
rança pública e judiciário 
participaram de uma capaci-
tação sobre o assunto.
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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

