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SAIBA +

As aulas nas creches e escolas 
municipais retornaram na última 
quarta-feira (8), e os kits escolares 
adaptados para cada ano letivo 
já foram entregues. Além disso, a 
Secretaria Municipal de Educação 
ainda entregará novos uniformes para 
cada aluno que está matriculado na 
rede municipal de ensino.

MAIS DE 10 MIL ALUNOS INICIAM
ANO LETIVO NA REDE MUNICIPAL

MAIS TECNOLOGIA
Outra novidade implantada, trata-se 

de um processo de aprendizagem mais 
moderno e dinâmico. Isso porque cada 
sala de aula do município receberá uma 
Smart TV, que será utilizada durante 
as aulas, além de um netbook por 
estudante dos Anos Iniciais e Finais do 
Ensino Fundamental.

“O benefício do kit escolar ser entregue 
antes é muito grande, assim como a 
medida dos uniformes. É um ganho 
importante para a educação, não só dos 
meus filhos, mas de todos os alunos.”

Andrea Graciele da Cruz, moradora do 
Jd. Marsola e mãe dos alunos Rafael dos 
Santos Cruz e Aline Ap. dos Santos Cruz

https://shre.ink/cQi1
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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

Na manhã da última quinta-feira (9), 
a Prefeitura promoveu um encontro 
para recepcionar os novos diretores 
e diretoras das 36 unidades escolares 
do município. O encontro ocorreu 
no espaço do Centro Cultural e a 
nova equipe foi recepcionada pelos 
gestores da Secretaria de Educação e 
da Diretoria de Recursos Humanos.

A Estação Juventude, abre o período 
de rematrícula no próximo dia 13 de 
fevereiro, este que se estende até o dia 
17. Para realizar a rematrícula, o aluno 
deve procurar o professor no mesmo 
horário e local onde realizou as aulas em 
2022, portando um documento oficial 
com foto. Em caso de menor de idade, 
é necessário acompanhamento dos pais 
e/ou responsáveis.

Já o período de matrícula acontece 
dos dias 23 a 28 de fevereiro, mais 
informações podem ser obtidas através 
do telefone (11) 4039-1355.

PREFEITURA PROMOVE REUNIÃO ENTRE 
DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESTAÇÃO JUVENTUDE RETOMA ATIVIDADES

“Nós sabemos que a pandemia afetou 
muito o estudo das nossas crianças e 
adolescentes, por isso precisamos ter 
a consciência do compromisso que 
temos que ter para com os nossos 
alunos nesse novo tempo.”

Alessandra Andrade, secretária da Educação

SAIBA +

https://shre.ink/cQig
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A Secretaria de Saúde realiza no 
Ambulatório Central (Av. Alfried Krupp, 
776) a partir das 8h, uma campanha 
de vacinação com as doses da Pfizer 
Baby e Pfizer Pediátrica. Para garantir a 
imunização, o pai ou responsável precisa 
entregar a carteirinha de vacinação e um 
documento com foto, além de acompanhar 
a criança no momento da vacinação.

QUEM PODE SE IMUNIZAR
Por recomendação do Ministério da 

Saúde, a Pfizer Baby passa a ser aplicada 
em crianças de 6 meses a 4 anos, 11 
meses e 29 dias, já a Pfizer Pediátrica 
segue sendo aplicada para crianças 
entre 5 a 11 anos.

SÁBADO É DIA DE CAMPANHA 
DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

A partir das 14h, deste sábado, dia 
11, um pré-carnaval agita a galera na 
Praça dos Estudantes com uma roda 
de samba com o grupo Panela Preta. 
Já às 17h, o público se concentra para 
a saída do bloco ‘Num Guenta? Bebe 
Leite’, animando os foliões por um 
percurso pelo centro da cidade.

PERCURSO - O bloco sairá da rua 
Nossa Senhora do Rosário, passará 
pela Antônio Raposo Tavares, Francisco 
Miguel, e finaliza o percurso na Praça 
Castelo Branco.

Para garantir um ambiente mais 
agradável e receptivo aos foliões, as 
equipes da SSP e do Meio Ambiente 
realizaram uma limpeza e a poda de 
matos na Praça dos Estudantes.

PRÉ-CARNAVAL MARCA INÍCIO 
DA FOLIA NO MUNICÍPIO

SAIBA +

SAIBA +

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/cultura-turismo/pre-carnaval-marca-inicio-da-folia-em-campo-limpo-paulista.html
https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/saude/este-sabado-tem-campanha-de-vacinacao-contra-a-covid-19.html
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PAT OFERECE OPORTUNIDADE PARA QUEM 
BUSCA RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL

NOVA PONTE DO MARCHETTI 
ENTRA NA FASE FINAL

A Prefeitura informa que a equipe 
contratada está executando os 
acessos à passarela, atendendo aos 
requisitos de acessibilidade para 
pessoas com mobilidade reduzida. 
O próximo passo, será a instalação 
do guarda-corpo, o que garante mais 
segurança aos moradores.

UMA NOVA IDENTIDADE
O projeto, feito pela Secretaria de 

Obras e Infraestrutura, resultou na 
construção de uma nova ponte com 
cerca de 19,5 metros, com reforço 
estrutural para garantir a durabilidade 
em diversas condições climáticas.SAIBA +

A Prefeitura vem realizando 
grandes feitos através do Posto 
de Atendimento ao Trabalhador 
(PAT). Somente no mês de janeiro, 
foram realizados mais de 1.000 
atendimentos aos munícipes e 480 
vagas foram disponibilizadas à 
população. E agora, o PAT tem novas 
vagas abertas para atendente de 
loja, auxiliar de limpeza, mecânico 
de moto, estagiário administrativo 
e contabilidade.

Para mais informações, 
interessados devem comparecer no 
PAT munidos de RG, CPF, Carteira 
de Trabalho, PIS e comprovante de  
endereço, de segunda à sexta-feira, 

SAIBA +
das 8h às 16h30. 

Endereço: O PAT está localizado na 
Avenida Alfried Krupp, 1025, Jardim 
América (Praça da Bíblia) Campo 
Limpo Paulista - SP.

https://shre.ink/cQiI
https://shre.ink/cQiW
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ESTRADAS FAUSTINO BIZETTO E DA COOPERATIVA
CONTINUAM EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO

Para quem utiliza a estrada da 
Faustino Bizetto,  via que liga o 
distrito de Botujuru ao centro da 
cidade, consegue perceber que as 
obras seguem em ritmo acelerado. 

Atualmente, a equipe de trabalho 
se aproxima do bairro Jardim das 

Cesar Luiz Franco, morador e proprietário
de uma oficina de motos

João da Cruz, morador do bairro 
Jardim das Palmeiras há 20 anos

Palmeiras, e segue operando com 
o sistema pare e siga, portanto, 
é recomendado que rotas 
alternativas sejam utilizadas. 
Já na Estrada da Cooperativa, as 
obras continuam e agora entram 
na fase final.

SAIBA +

“Nós, moradores, estamos animados com 
o andamento das obras. Ver as máquinas 
trabalhando traz uma expectativa maior 
sobre o resultado final e temos a certeza de 
que o bairro terá uma nova identidade.”

“A região está crescendo cada vez mais, por 
conta de novos moradores e comércios, e 
ter uma estrada recuperada é de extrema 
importância. Estamos empolgados com o 
andamento das obras e estamos ansiosos 
para ver o resultado final”.

https://shre.ink/cQi8
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POPULAÇÃO PODE CONTRIBUIR NA ELABORAÇÃO 
DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA

A Prefeitura segue rumo a criação 
de mais um novo plano para projetar 
e elevar o patamar do município. 
Agora, chegou a vez de discutir sobre 
a mobilidade urbana. E para que 
futuramente as audiências públicas 
sobre o Plano de Mobilidade 
Urbana possam acontecer, as 
oficinas com os especialistas da 
gestão já foram realizadas e desde 
quinta-feira (9), a população pode 

responder a pesquisa e ajudar no 
desenvolvimento do município.

Com perguntas rápidas e 
objetivas, o questionário faz parte 
de uma consulta pública, na qual 
todos os cidadãos que moram ou 
que frequentam o município estão 
convidados a responder. A pesquisa 
está disponível no site da Prefeitura.

SAIBA +

RESPONDA AO FORMULÁRIO

https://shre.ink/cQFP
https://t.ly/dEHS
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Modalidades como atletismo, 
bocha, buraco, dominó, damas, 
xadrez, tranca, coreografia, dança, 
tênis de campo e mesa, vôlei adaptado 
e natação estão com as inscrições 

MATRÍCULAS PARA AULAS DE HIDROGINÁSTICA 
E NATAÇÃO COMEÇAM NA PRÓXIMA SEMANA

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. 

3ª IDADE: INSCRIÇÕES PARA ATIVIDADES 
ESPORTIVAS CONTINUAM ABERTAS

abertas para o pessoal da 3ª Idade. 
Para se inscrever, o munícipe deve ir a 
Secretaria de Esportes no Complexo 
Esportivo Municipal, munido com RG 
e comprovante de endereço.
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PREFEITURA APROVA CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL 
EM DOIS ANTIGOS LOTEAMENTOS NO MUNICÍPIO

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE REVISÃO DO 
PLANO DIRETOR CHEGAM AO FIM

Na última semana, a Prefeitura 
atendeu representantes de dois 
antigos loteamentos da cidade 
que estavam com as obras 
paralisadas por conta de algumas 
pendências. E com o objetivo de 
resolver todos os problemas, 
a gestão municipal criou uma 
Comissão de Regularização de 
Loteamentos e deu entrada nos 
pedidos de licenças e demais 
solicitações. 

Desta forma, agora é possível 
assinar o Termo de Verificação 
de Obra, possibilitando que 
compradores e moradores dos 
locais construam ou regularizem 
suas casas ou eventuais 
edificações ilegais.

Na última quinta-feira (9), a Câmara 
Municipal sediou a última de três 
audiências públicas de revisão do 
Plano Diretor do município. A ação 
contou com a participação de mais 
de 50 pessoas.

MORADORES DISCUTEM 
SEGURANÇA MUNICIPAL
Também na última quinta-feira 

(9), a Secretaria de Segurança 
Integrada (SSI), foi até a E.E Elza 
Facca Martins Bonilha para realizar 

SAIBA +

“Lembro bem de quando, em gestões 
anteriores, já conversávamos sobre 
a liberação desses locais. Mas agora 
podemos dar andamento a esses 
processos que estavam parados. Foi 
preciso que voltássemos para resolver o 
problema destes proprietários que foram 
prejudicados por tanto tempo.”

Paulo Fávaro, vice-prefeito

a segunda audiência pública para 
a apresentação do novo Plano de 
Segurança Municipal e Defesa Social 
da cidade. Mais de 20 pessoas 
participaram da ação.

https://shre.ink/cQiB
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VOCÊ SABIA?
Desde fevereiro de 2021, a Prefeitura 

vem protocolando ofícios e reunindo-se 
com superintendentes do Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER) no sentido 
de solicitar a readequação da rotatória do 
bairro Vista Alegre, bem como a construção 
de acessos em trechos de grande fluxo 
de veículos que cortam a Rodovia Edgard 
Máximo Zambotto (SP-354). 

A gestão pública se preocupa, 
principalmente agora com a recuperação 
parcial da via, pois com isso os carros 
andam em maior velocidade pelo local. Por 
conta disso, novas reuniões estão sendo 
agendadas com a direção do DER, para tratar 
não só dessas rotatórias, mas também das 
defensas metálicas para a rodovia, além da 
recuperação das margens. De acordo com o 
órgão, a licitação para o projeto executivo 
da duplicação da via já está em andamento.

PREFEITURA EM UM MINUTO
“A Prefeitura trabalha diariamente para 
manter toda a população informada 
sobre tudo o que é realizado no 
município. E para deixar este trabalho 
mais efetivo, apresentamos o Prefeitura 
em um minuto, um programa diário que 
apresenta tudo o que foi ou o que será 
realizado na cidade, e o melhor de tudo, 
é em apenas um minuto, confira!”

AGENDA CULTURAL DE CARA NOVA
Inovamos, agora a nossa agenda de fim de semana é 
em formato de vídeo. Confira o que o Secretário de 
Cultura e Turismo, Jean Carlo Cunha, tem a dizer para 
este fim de semana.

CLIQUE AQUI
PARA ACESSAR

PREFEITURA EM 1 MINUTONOVIDADES

C L I Q U E  AQ U I  PA R A  AC ESS A R

https://youtube.com/playlist?list=PLmnfYNQQZ8fkDJlD2BHnh3wKSVH9IgTrk
https://youtube.com/playlist?list=PLmnfYNQQZ8fkDJlD2BHnh3wKSVH9IgTrk
https://youtube.com/playlist?list=PLmnfYNQQZ8fl8mepTS4aMZCSGOTo1XGxP
https://youtube.com/playlist?list=PLmnfYNQQZ8fl8mepTS4aMZCSGOTo1XGxP
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EM CENA

CUIDANDO DOS ANIMAIS

TAPA-BURACO NOTURNO

A equipe da Defesa Civil resgatou, 
esta semana, uma  mamãe-gambá 
com 05 filhotes. Todos foram soltos 
na mata com segurança. Outra 
mamãe-gambá e seu filhote foram 
soltos no município esta semana. 
Esta estava sob os cuidados da 
Mata Ciliar e agora pode voltar ao 
seu habitat natural.

A equipe da Secretaria de Serviços 
Públicos não para, inclusive, 
realizando tapa buracos. A equipe 
atua no município até mesmo 
no período da noite, quando as 
chuvas atrapalham o trabalho 
da equipe. Confira o registro da 
melhoria no bairro Jardim Vitória.

IDENTIDADE CAMPO-LIMPENSE
Aline, funcionária da Secretaria 
do Meio Ambiente fez este lindo 
registro do canteiro de flores do 
município. É Campo Limpo Paulista 
cada vez mais florido!
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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

