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B O L E T I M  I N F O R M AT I V O Ed. 80 | 4.FEV.2023

APRENDIZADO  COM TECNOLOGIA: 
EDUCAÇÃO INICIA ANO LETIVO

A Secretaria de Educação retoma as 
atividades nas creches e escolas municipais 
na próxima segunda-feira (6). Com muitas 
novidades para este ano, a Prefeitura 
irá entregar um material de inglês 
personalizado com marcos históricos, 
monumentos e lugares turísticos do 
município, além da entrega de kits escolares 
para cada turma (anos iniciais, anos finais e 
educação infantil - creches), respeitando a 
necessidade de cada ano letivo.

CUIDANDO DOS NOSSOS ALUNOS
Proporcionar uma boa estrutura 

educacional para os alunos é um objetivo 
da Prefeitura, para isso, novos uniformes 
escolares serão entregues para cada aluno 
da rede municipal. Uma ação inovadora no 
município, é que cada sala de aula terá um 
netbook e uma Smart TV, entregando mais 
tecnologia para a educação municipal.

“A geração de hoje é muito 
tecnológica. Por isso, é 
necessário criar maneiras de usar 
a tecnologia para potencializar 
o ensino e capacitar nossos 
professores.”

Alessandra Andrade, 
secretária de Educação
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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

AS NOVIDADES NÃO PARAM
De tantas ações realizadas pela 

Prefeitura, vale ressaltar a renovação da 
frota de veículos da educação, com um 
novo caminhão e novos ônibus escolares. 

MUTIRÃO PARA REGISTRAR 
MEDIDAS DO UNIFORME
Para os pais que não conseguiram ir até 

a escola de seu filho durante a semana 
para registrar o tamanho do uniforme do 
aluno, a Secretaria de Educação realizará 
um mutirão para a medição de uniformes 
neste sábado (4), das 8h30 às 11h30 na  
Secretaria Municipal de Educação, na 
Estrada da Bragantina, 1961 - São José.

Além disso, a Prefeitura também realiza 
obras na creche do Parque Internacional, 
na creche Yolanda Cocozza em Botujuru, 
na EMEF Joaquim Viscaíno Filho e na EMEF 
André Franco Montoro.

A campanha do Tampinha Amigo é per-
manente no município. Além de em-
presas, a arrecadação ocorre em esco-
las, Paço Municipal, PAT, entre outros. 

Sua empresa ou instituição pode ser 
nossa parceira!
Ligue para o Fundo Social: 
(11) 9.9869.0809
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Aberta agenda para vacinação da Pfizer Baby

Equipe do 192 salva bebê engasgado com leite

Inscrições para aulas de Hidroginástica e 
Natação começam na próxima semana

Fazer com que nenhuma dose vacinal 
seja perdida é algo importante para a 
equipe da Saúde. Para isso, a agenda 
gradativa da Pfizer Baby foi aberta 
nesta sexta-feira (3). A dose vacinal é 
voltada para crianças que tenham de 6 
meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias.

No ato da vacinação, realizada no 
Ambulatório Central, é obrigatório a 
apresentação da certidão de nascimento 
e CPF da criança e do responsável.

Durante a semana, a equipe do 
192 agiu rapidamente e salvou 
um recém-nascido que havia se 
engasgado com o leite materno 
no distrito de Botujuru. Após uma 
rápida intervenção dos socorristas 
Júlio César Gianfrancesco e Maria 
Aparecida Bezerra da Silva Cardoso, 
o bebê foi encaminhado ao Hospital 
de Clínicas do município.

A Prefeitura abre as 
inscrições para as turmas 
de Natação e Hidroginástica 
de 2023. Os atendimentos 
serão feitos no Ginásio 
do Nenezão, das 08h às 
16h. Para se matricular, 
é obrigatório apresentar 
comprovante de residência, 
RG e foto 3x4. 

SAIBA +CLIQUE AQUI PARA AGENDAMENTO

SAIBA +

https://shre.ink/cHs7
https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/agendamento-vacinacao/
https://shre.ink/cHsf
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 Mais segurança para o município
A Prefeitura está criando um 

Plano Municipal de Segurança 
Pública e Defesa Social para o 
município.  Para tanto, na última 
quinta-feira (2), a Prefeitura 
realizou a primeira audiência 
pública junto com a população, um 
total de 18 pessoas participaram e 
colaboraram com sugestões. 

A próxima audiência acontece no 
dia 9 de fevereiro, às 19 na E.E Profª 
Elza Facca, em Botujuru.

“Compreender o que a população realmente necessita referente 
a segurança, é um passo importante para uma cidade melhor.”

Ronaldo Cazelli, secretário de Segurança Integrada,

Cursos de Motopoliciamento e Patrulhamento 
Ambiental são ministrados no município

Durante a semana, o efetivo 
da Guarda Municipal participou 
e ofereceu um curso de 
Motopoliciamento e outro de 
Patrulhamento Ambiental. No total, 
26 policiais participaram dos dois 
cursos, sendo que 10 deles fazem 

parte da Guarda Municipal da cidade.
Ao final dos cursos, uma cerimônia 

para a entrega dos certificados de 
conclusão foi realizada em frente 
ao Paço Municipal, que teve a 
participação especial do pre-feito 
Dr. Luiz Braz.

SAIBA +

https://shre.ink/cHEy
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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.

Viveiro Municipal aumenta 
produção com compostagem

Ter um meio ambiente 
sustentável no futuro é uma 
das preocupações da Prefeitu-
ra. E desde 2021, várias espécies 
de flores foram plantadas em 
vias públicas e bairros, além 
disso, a equipe responsável 
pela manutenção das áreas 
públicas realiza mensalmente 
roçadas de mato, e todo o 
material é destinado ao Viveiro 
Municipal, localizado no bairro 
Figueira Branca. SAIBA +

“Estamos determinados em transformar Campo Limpo Paulista 
em um lugar mais agradável para se viver. Tenho muito orgulho 
e amor em tudo o que faço.”

Juarez Pereira de Brito, 68 anos, trabalha 
há dois anos no Viveiro Municipal

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/vive/cata-treco.html
https://shre.ink/cHE3
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VOCÊ SABIA?
A equipe da Saúde 

vem realizando ações 
para conseguir imunizar 
o maior número de 
pessoas na cidade. E 
uma marca positiva, 
trata-se da campanha 
de Multivacinação 
realizada no sábado 
(28), e que conseguiu 
imunizar um total de 
130 pessoas, sendo com 
as vacinas de rotina e 
doses da Covid-19.

Folia de Carnaval começa na próxima semana
A animação chega ao município no 

próximo sábado (11). Isso porque um 
pré-carnaval será realizado na Praça 
dos Estudantes em frente ao Bar do 
Leleco. Com início às 15h, o evento 
conta com a participação da banda 
Panela Preta, e o bloco “Num Guenta 
Bebe Leite”.

Carnaval de 2023
O Carnaval se estende pelos dias 

17, 18 e 19 de fevereiro, com uma 
programação animada com matinês 
e desfiles, o evento ainda conta com 
uma variada praça de alimentação e 
com uma segurança reforçada. Não 
deixe de participar da folia deste ano!
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Prefeito recebe multicampeão de Jiu Jitsu
O programa Atleta Cidadão 

fornecido pela Prefeitura, vem 
rendendo bons frutos para a 
cidade. Um deles, trata-se do 
atleta campo-limpense de Jiu Jitsu, 
Julinho Martins, de 15 anos. O 
atleta realiza os seus treinamentos 
nas instalações espor-tivas do 
município, e durante a semana, foi 
até o Paço Municipal para conversar 
com o prefeito Dr. Luiz Braz, que o 
recebeu em seu gabinete oficial.

“A nossa cidade é repleta de talentos esportivos, e Julinho é um deles. Um atleta 
jovem, que vem conquistando títulos importantes. Saber que nosso município conta 
com um profissional assim, é sem dúvida nenhuma, motivo de muito orgulho.”

Dr. Luiz Braz, prefeito

SAIBA +

Prefeitura realiza audiências públicas 
de revisão do Plano Diretor

Na última terça-feira (31), a 
Prefeitura realizou a primeira 
audiência pública de revisão 
do Plano Diretor junto com a 
população, reunindo mais de 40 
pessoas. A segunda audiência 
acontece neste sábado (4), na  EMEF 
Mário Covas, a partir das 9h30. 

A novidade é que quem 
não conseguir acompanhar a 
audiência presencialmente, a 
Prefeitura fará uma transmissão 
ao vivo pelo Youtube.

SAIBA +

ASSISTA A AUDIÊNCIA NO YOUTUBE

https://shre.ink/cHE5
https://shre.ink/cHEw
https://www.youtube.com/@PrefeituraCampoLimpoPaulista
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EM CENA

UMA CIDADE LIMPA
Durante a semana, a equipe da SSP 
retomou os trabalhos de limpeza do 
córrego Mãe Rosa, localizado no distrito 
de Botujuru.

MAIS SEGURANÇA
Dia 2, a equipe de Bombeiros passou 
instruções sobre prevenções contra 
animais peçonhentos e captura 
correta de animais silvestres para os 
Guardas Municipais da cidade.

PREVENÇÃO
Fevereiro é o mês de combate 
às doenças Infecciosas Sexual-
mente Transmissíveis- ISTs. 
Por isso, equipes da SSP e Meio 
Ambiente participaram de uma 
palestra sobre  o assunto. Uma 
ação do Espaço do Servidor 
em parceria com a Secretaria 
de Saúde. 

JANEIRO BRANCO
Na terça-feira (31), um aulão de 
dança para servidores municipais e 
público geral no Complexo Esportivo 
marcou o fim da campanha Janeiro 
Branco no município.
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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

