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COMEÇAM OBRAS DE RECUPERAÇÃO 
NA ESTRADA FAUSTINO BIZETTO

As obras de recuperação e recapeamento 
da estrada Faustino Bizetto começaram 
esta semana, operando com sistema pare 
e siga. Os caminhões devem seguir o fluxo, 
já os carros de passeio podem seguir por 
vias alternativas. Há anos a estrada não 
passava por qualquer tipo de manutenção.

Reta final
Outra frente de obra trabalha a todo 

o vapor para finalizar a recuperação da 

“Vamos conseguir transformar Campo Limpo Paulista em uma 
nova cidade. A recuperação dessas duas estradas é só o começo.”

Dr. Luiz Braz, prefeito

Estrada da Cooperativa, também uma via 
importante do município.

Vem novidade por aí! 
Em breve, ruas do centro da cidade 

também serão recapeadas e receberão 
nova sinalização horizontal. São elas:

Avenida Manoel Tavares
Avenida Olegário Azevedo Brandão
Rua Júlio Prestes
Rua Nossa Senhora do Rosário

SAIBA +

https://shre.ink/cnF9
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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

Sábado é dia de multivacinação 
Neste sábado (28), a partir das 8h, 

tem campanha de multivacinação 
no Ambulatório Central (Av. Alfried 
Krupp, 776). O objetivo é atualizar a 
caderneta de vacinação de crianças e 
adolescentes que tenham menos de 
15 anos de idade. Todas as vacinas do 
calendário estarão disponíveis e, para 
participar da ação basta comparecer 
no local com carteirinha de vacinação 
e um documento oficial com foto.

CUIDAR DA MENTE TAMBÉM 
É CUIDAR DA SAÚDE!
Por isso, para fechar com chave 

de ouro toda a programação que fez 
parte da campanha Janeiro Branco, no 
município, na próxima terça-feira (31), às 
17h30, acontece um aulão de dança para 
servidores municipais e público geral no 
Complexo Esportivo. Quem quiser, poderá 
usar roupa branca, em alusão à campanha.

PLAYGROUND ADAPTADO
Esporte e saúde andam de mãos 

dadas! Por isso, mais um equipamento 
foi instalado no Complexo Esportivo 
Municipal: o playground adaptado - que 
fica ao lado da sala multiuso. No local 
há brinquedos como balanço, gira-gira, 
entre outros, proporcionando diversão, 
segurança e inclusão para todos.
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População opina sobre desenvolvimento 
da cidade na Revisão do Plano Diretor

Para a revisão do Plano Diretor, 
a Prefeitura utilizou metodologias 
participativas e colaborativas 
com questionários, seminários e 
oficinas. Agora, o próximo passo é 
a realização de audiências públicas 
- instrumento importante que 
visa a discussão dos tópicos que o 
Plano Diretor abrange - onde serão 
apresentadas as diretrizes desta 
revisão, aquilo que está sendo 
modificado, complementado e 
alterado.

O primeiro encontro acontece já 
nesta terça-feira (31) a partir das 
18h na EMEF Vereador José De Souza 
Charrua - Avenida Casa Branca, 510-
560 - Vila Constança.

“O Plano Diretor tem que garantir 
o bem-estar coletivo de forma a 
proteger o meio ambiente, melhorar 
a qualidade de vida das pessoas e 
garantir o pleno desenvolvimento 
urbano sustentável da cidade, por isso 
é importante a participação de todos.”

Renata Matsumoto, Diretora 
de Planejamento e Gestão

SAIBA +

https://shre.ink/cntN
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Audiências públicas vão discutir elaboração 
do Plano de Segurança Pública e Defesa Social

A Secretaria de Segurança 
Integrada trabalha na criação do 
Plano de Segurança Pública e Defesa 
Social. Com dinâmica parecida com 
a revisão do Plano Diretor, foram 
feitos questionários, encontros para 
discussão e outras ações que agora 
serão discutidas com a população 
por meio das audiências públicas.

“Toda essa participação e envolvimento 
popular é fundamental para termos 
um diagnóstico da situação e saber 
os caminhos para a construção das 
diretrizes estratégicas e os respectivos 
objetivos para a construção do Plano 
Municipal de Segurança Pública.”

Ronaldo Cazelli, secretário 
de Segurança Integrada

SAIBA +

https://shre.ink/cnFb
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Guarda Municipal aumenta efetivo nas ruas
Após três meses de treinamento, 

40 novos Guardas Civis se 
formam neste sábado (28), em 
cerimônia que acontece a partir 
das 9h no Ginásio Nenezão. Com 
o treinamento, agora os guardas 
estão capacitados para proteger 
e proporcionar mais segurança 
para a população campo-
limpense.

Drones vão ser utilizados para identifcar focos de incêndios, ocupações irregulares e, 
também melhorar o tempo-resposta de atendimento às ocorrências

As capacitações continuam!
Esta semana, a Guarda Municipal e 

agentes da Defesa Civil participaram 
de um curso de pilotagem de drones. 
Com o uso do equipamento será 
possível monitorar melhor a cidade, 
encontrando focos de incêndios, 
ocupações irregulares e melhorando 
o tempo-resposta de atendimento 
às ocorrências.
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Inscrições para interessados em 
auxílio-transporte vão até o dia 7
Continuam as inscrições para 

os interessados em receber a 
bolsa auxílio-transporte este 
ano. Para receber o benefício, 
é necessário residir em Campo 
Limpo Paulista e ter cursado os 
últimos dois anos em alguma 
escola pública da cidade. Das 
150 bolsas disponíveis, 75 são 
para nível técnico e 75 para nível 
superior.

A inscrição pode ser feita até o 
dia 7 de fevereiro, tanto de forma 
presencial na Secretaria de 
Educação (Estrada da Bragantina, 
s/n - São José), quanto de 

INSCRIÇÕES
forma online através do site 
da Prefeitura. Ao todo, são 150  
bolsas para alunos que estudam 
curso técnico ou universitário 
fora do município.

SAIBA +

VOCÊ SABIA?
De 1 de dezembro a 24 

de janeiro já choveu em 
Campo Limpo Paulista 
mais de 500mm. Este 
é o maior volume de 
chuvas dos últimos 12 
anos registrados no 
município. Graças à 
gestão competente e 
preparada, os riscos e 
prejuízos à população 
foram minimizados.

https://forms.gle/11xPueeSZg45iXtT8
https://shre.ink/cntq
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Tem aniversário chegando aí!
O município completa 58 anos 

em março, e a Prefeitura já está 
começando a preparar a festa. 
A novidade deste ano será uma 

programação recheada das melhores 
coisas que a cidade tem, como 
aeromodelismo, cavalgada, corrida 
na montanha, entre muito mais.

Guarda municipal resgata cão 
que estava sofrendo maus-tratos

Na última quinta-feira (26), a 
Guarda Municipal resgatou um 
cão da raça Pit Bull Red Nose que 
estava amarrado a uma corda 
curta com cerca de um metro, sem 
água e sem alimentação. O animal 
apresentava ainda escoriações 
pelo corpo, além de muitos 
parasitas. Os agentes conduziram 
o cão para uma clínica no Jardim 
Santa Catarina, onde passou por 
cuidados médicos veterinários e 
por lá permaneceu internado.

Quem se deparar com situação 
que configure maus-tratos aos 

animais pode denunciar ligando 
para o telefone da Guarda 
Municipal 4039 5954 ou no 199 da 
Defesa Civil.



8

Carnaval já tem data para acontecer
Já pode anotar aí na agenda! 

A folia de carnaval em Campo 
Limpo Paulista vai acontecer já 
a partir da segunda semana de 
fevereiro, com um pré-carnaval 
no sábado, dia 11 de fevereiro, na 
Praça dos Estudantes. Já nos dias 
17, 18 e 19, o desfile de blocos 
acontece na avenida Alfried 
Krupp, com trajeto entre o Boa 

Supermercados e a sede do 192. 
Os foliões vão poder contar com 

uma estrutura completa com praça 
de alimentação, atrações musicais 
locais e regionais durante todo 
o dia e também um esquema de 
segurança reforçado para que todos 
possam curtir da melhor forma. 

Confira a programação completa:

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/vive/cata-treco.html
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A campanha do Tampinha Ami-
go é permanente no município. 
Além de empresas, a arrecadação 
ocorre em escolas, Paço Munici-
pal, PAT, entre outros. 

Sua empresa ou instituição 
pode ser nossa parceira!
Ligue para o Fundo Social: 
(11) 9.9869.0809
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EM CENA

CAPACITAÇÃO
Durante a semana, representantes 
das políticas municipais partici-
param de uma capacitação para o 
fortalecimento nas ações referentes 
aos direitos e respeito da criança e 
do adolescente. A capacitação foi 
realizada através de uma parceria 
com a Escola de Governo.

PAISAGEM

JANEIRO BRANCO PROMOVE
OFICINA DE ARTESANATO

A Secretaria de Meio Ambiente 
começou com a revitalização 
da praça do Jardim Marsola. 
Mudas de flores que nasceram 
no nosso Viveiro Municipal vão 
deixar a paisagem mais bonita.

Durante a semana, pacientes 
do CAPS participaram de mais 
uma atividade da programação 
do Janeiro Branco. No Centro 
Esportivo Municipal, uma 
oficina de artesanato foi 
realizada com os alunos, a 
ação foi aberta ao público.
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CUIDADOS COM A LEPTOSPIROSE
Estamos na época de bastante chuva, 
e com isso, a aparição de ratos é 
mais frequente, o que pode resultar 
na proliferação da Leptospirose. Por 
conta disso, a Prefeitura preparou 
um conteúdo explicativo sobre como 
prevenir a infecção. 

O conteúdo está disponível no site oficial.

CEMITÉRIO
Continuam as obras de 
construção das gavetas no 
cemitério municipal Bosque 
da Saudade.

CLIQUE AQUI PARA FAZER
O DOWNLOAD DO FOLDER

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/public/resource/arq/arquivo/folderleptospira.pdf
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CONFIRA ESTAS E OUTRAS 
NOTÍCIAS NOS CANAIS OFICIAIS

https://www.facebook.com/prefeituradecampolimpopaulista
https://www.instagram.com/prefeituradecampolimpopaulista/
http://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCmq-A4qO5txe0lxoKz4vDCg

