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17 (sexta-feira)
19h - Show com Marquinho do Kavaco;
21h - Esquenta com Bateria Show com 
participação especial das baterias da 
Esquadrilha da Fumaça e Real Monte Alegre;
22h - DJ Ciro.

18 (sábado)
15h às 18h - Matinê - Palco Praça da Bíblia
15h - Show com o grupo Black Samba 
Brasil;
16h30 - Show com Renata Cruz e banda.

19h - Bloco Vai Quem Qué Folia;
20h - Show de maracatu com as mulheres 
do Baque Delas;
20h30 - Bloco Real Monte Alegre;
21h30 - DJ Ciro;
22h - Bloco Esquadrilha da Fumaça;
23h - Show com grupo Trio em Transe.

19 (domingo)
15h às 18h - Matinê - Palco Praça da Bíblia
15h - Festival das Cores.

19h - Bloco Pudins de Pinga;
20h - Show (Coco Das Águas Doces);
20h30 - Bloco Não Empurra Que Eu Não 
Gosto;
21h30 - Show (Banda Legado);
23h30 - DJ Ciro

EM AÇÃO
B O L E T I M  I N F O R M AT I V O Ed. 82 | 17.FEV.2023

Este final de semana a folia está 
garantida na cidade! Desfiles de 
blocos carnavalescos, matinês, shows 
com artistas do município e da região 
e uma praça de alimentação cheia de 
variedades compõem a programação 
do carnaval no município, que acontece 
já a partir desta sexta-feira, 17. Confira 
detalhes da programação ao lado. No 
final de semana, as matinês começam 
às 15h e os desfiles dos blocos às 19h. 

ESPECIAL DE CARNAVAL

HOJE TEM FOLIA NA CIDADE

SAIBA MAIS NA PÁG. 2

17 - sexta-feira

18 - sábado

19 - domingo
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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

A partir deste ano, o Imposto Predial, 
Territorial e Urbano (IPTU) será disponibilizado 
também em formato digital. Os interessados 
devem efetuar o cadastro online até esta sexta-
feira (17). Após cadastro, o carnê chegará no 
e-mail em até 15 dias úteis.

Para aqueles que se cadastrarem após essa 
data, será entregue este ano o carnê impresso, 
e a partir do próximo ano será entregue o carnê 
por e-mail de forma digital.

Atendimento IPTU
Telefone: 11 4039-8301
WhatsApp: 11 93400-4977
E-mail: criclp8@gmail.com

INTERDIÇÃO DE VIA
A avenida Alfried Krupp estará 

interditada a partir desta sexta-feira, 
17 de fevereiro, a partir das 18h. Já no 
sábado e domingo a via estará fechada 
a partir das 14h para as matinês. 
Portanto, utilize rotas alternativas.

IPTU DIGITAL: CADASTRO DE INTERESSADOS
ENCERRA NESTA SEXTA-FEIRA, 17

LINK PARA CADASTRO

ABRE E FECHA
Este ano o feriado de carnaval é na 

terça-feira, dia 21 de fevereiro. E de 
acordo com o decreto municipal nº 7064 
de 10 de outubro de 2022, os setores 
públicos voltam ao atendimento no dia 
22, a partir das 12h.

Decreto municipal

https://smaraa.smarapd.com.br/pmcampolimpopaulista
https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MjkzODc4
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Dando continuidade a execução do 
Programa Cidade Legal, do Governo 
do Estado de São Paulo, a Prefeitura 
de Campo Limpo Paulista, através da 
Secretaria de Habitação, entregou 
nesta quinta-feira (16) mais de 70 
matrículas imobiliárias para moradores 
do Jd. Brasília. 

O bairro já tem mais de 100 moradores 
com a documentação de suas casas 
regularizadas, somando as duas 
entregas, realizadas em 2021 e 2022, 
respectivamente. A entrega aconteceu 
na EMEF Luiz de Carvalho, reunindo 
autoridades municipais, além do prefeito 
Dr. Luiz Braz e o vice-prefeito, Paulo Fávaro.

71 FAMÍLIAS RECEBEM ESCRITURAS
PELO PROGRAMA CIDADE LEGAL

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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RUAS DO CENTRO DA CIDADE 
RECEBEM MELHORIAS

A Prefeitura, através do convênio 
firmado com o Governo do Estado de 
São Paulo, começou nesta semana 
o recapeamento de diversas ruas 
da região central da cidade. O 
investimento total é da ordem de R$ 
3 milhões.

MAPEAMENTO DAS OBRAS
As obras começaram na Avenida 

Manoel Tavares, com o processo de 
fresagem. Na sequência, a equipe irá 
passar pelas seguintes ruas: avenida 
Presidente Washington Luís, Presidente 
Epitácio Pessoa, Sétimo Patelli, Campos 
Salles, Júlio Prestes,  Nossa Sra. do 
Rosário e rua Francisco Miguel.

RECAPEAMENTO FAUSTINO BIZETTO
As obras na Estrada Faustino Bizetto 

continuam a todo o vapor e a equipe 
se prepara, agora, para a colocação 
da capa asfáltica.
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PREFEITURA FAZ REURBANIZAÇÃO DE 
ÁREA EXTERNA À ESTAÇÃO DE TREM 

GUARDA MUNICIPAL APREENDE 
DROGAS E APARELHOS ELETRÔNICOS

O entorno da estação central do 
município passou, esta semana, 
por uma completa revitalização, 
melhorando a paisagem e principal-
mente a segurança das milhares de 
pessoas que passam diariamente pela 
área. O local era ponto de comércio 
informal, moradores de rua, adictos 
e, consequentemente, ponto com alto 
índice de ocorrência de furtos e roubos.

A ação de reurbanização foi 
realizada em parceria com a CPTM e 
com o consentimento do proprietário 
de parte da área. Importante ressaltar 
que a revitalização do espaço ainda 
contempla nova iluminação e demais 
adequações que sejam necessárias. E 
a CPTM será responsável, agora, pela 
construção de um estacionamento 
com vagas devidamente delimitadas.

A Guarda Civil Municipal (GCM), 
realizou na última quarta-feira (17), 
uma operação integrada de segurança 
em conjunto com a equipe da Polícia 
Militar (PM). Uma pessoa foi detida e 
encaminhada à delegacia de polícia do 
município, e uma grande quantidade 
de drogas e aparelhos eletrônicos 
foram apreendidas. Confira os 
detalhes desta ocorrência no site.

Em casos de emergências ou 
denúncias, ligue para a Guarda Civil 
Municipal, através dos números (11) 
4812-3559/ 4039-5954.SAIBA +

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/seguranca-integrada/guarda-municipal-realiza-operacao-de-seguranca-e-apreende-grande-quantidade-de-drogas-e-aparelhos-eletronicos.html 
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CIDADE COMBATE INVASÃO DA LEUCENA 
PARA PROTEGER O ECOSSISTEMA LOCAL

TERCEIRA IDADE: INSCRIÇÕES ABERTAS 
PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS 

À medida que foi introduzida 
em diferentes regiões, a Leucena, 
segundo estudos realizados por 
profissionais da área confirmam 
que essa espécie é considerada 
uma praga, pois destrói toda 
a vegetação próxima, criando 
um deserto verde, e tem sido 
responsável por causar grandes 
estragos ambientais.

E a Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Meio Ambiente, 
mapeou a vegetação da cidade e 
com licença ambiental iniciou o 
corte desses arbustos invasores. 
Com isso, a Prefeitura remove as 
árvores invasoras e as substitui 
por espécies nativas.

A Prefeitura dá continuidade 
ao período de inscrição para o 
público da terceira idade que tenha 
interesse em praticar atividades 
esportivas no município. 

COMO SE INSCREVER
O interessado(a), deve compa-

recer à Secretaria de Esporte no 
Complexo Esportivo Municipal de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 13h às 16h, munido com 
RG e comprovante de residência.

“A Leucena foi trazida para o Brasil em 
meados de 1940 para ser usada como 
alimentação de gado e para a produção 
de lenha, sendo, na época, uma alternativa 
com baixo custo e eficiente. Porém, em 
questão ambiental, só tem desvantagens, 
pois desequilibra o ecossistema.”

Neive Noguero, secretário do Meio Ambiente
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MATRÍCULAS PARA ESTAÇÃO 
JUVENTUDE COMEÇAM DIA 23

Após finalizado o período de 
rematrículas para as atividades da 
Estação Juventude, a matrícula para 
novos alunos tem início na próxima 
quinta-feira, 23. Os documentos 
necessários são: documento oficial 
com foto, comprovante de residência 
e se o interessado for menor de idade, 
é obrigatório o acompanhamento dos 
pais e/ou responsáveis. A matrícula 
pode ser feita sempre das 8h às 12h e 
das 13h às 17h, em quatro locais pelo 
município:

Confira os locais para matrícula 

Secretaria de Educação
Estrada da Bragantina, 1961
São José

Paróquia Santo Antônio
Praça Santo Antônio, S/N - Botujuru

Espaço do Conhecimento
Rua Primeiro de Dezembro, 360
Jardim Marsola

Estação Juventude LaCasa
Rua Benedito de Paula Cordeiro, 200
Jardim Califórnia

Mais informações: (11) 4039-1355.

CRAS LESTE RECEBE OFICINA DE BELEZA
A Prefeitura promoveu na 

última quarta-feira (15), um dia 
de beleza e cuidado para as 
mulheres da cidade. Realizado 
no CRAS Leste, o projeto 
foi criado com o intuito de 
promover a convivência, o bem 
estar pessoal e aumentar a auto 
estima das mulheres que, muitas 
vezes, sofrem agressões físicas, 
psicológicas, entre outras.
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AGENDA CULTURAL
A nossa Agenda Cultural do fim de semana chegou. 
Confira o convite do nosso Secretário de Cultura e 
Turismo, Jean Carlo Cunha, para este fim de semana.

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

VOCÊ SABIA?
A equipe da Secretaria de Serviços Públicos 

(SSP) realiza uma operação no município chamado 
‘Bueiros Limpos’, ação de limpeza e desobstrução 
das canalizações de águas pluviais da cidade com 
hidrojateamento, o que previne que inundações 
acontecem por conta da sujeira acumulada nesses 
locais. Até o momento, a equipe da SSP já desobstrui 
mais de 900 bueiros pelo município, e o objetivo é 
que este número aumente ainda mais.

EM CENA

IMUNIZANDO A POPULAÇÃO

PREFEITURA REÚNE 
NOVOS DIRETORES

No sábado (11), a Prefeitura promoveu 
mais uma campanha de vacinação, 
focada no público infantil, para 
aplicação das doses da Pfizer Baby 
e Pfizer Pediátrica. Somando a 
aplicação dos dois imunizantes, mais 
de 200 crianças foram vacinadas.

Durante a semana, a Prefeitura 
reuniu 12 novos gestores escolares 
do município, para um alinhamento 
e planejamento de novas ideias.

https://youtube.com/playlist?list=PLmnfYNQQZ8fl8mepTS4aMZCSGOTo1XGxP
https://youtube.com/playlist?list=PLmnfYNQQZ8fl8mepTS4aMZCSGOTo1XGxP
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UNIVESP ESTÁ COM INSCRIÇÕES 
ABERTAS PARA VESTIBULAR 2023

O polo da Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo (UNIVESP), 
está com inscrições abertas para o 
vestibular de 2023. 

O prazo se encerra dia 30 de março 
e os interessados podem se inscrever 
de forma online, e deverá efetuar o 
pagamento de uma taxa de R$51,75 

até o dia 31 de março.
São nove cursos com três eixos de 

ensino: Licenciaturas, Computação, 
Negócios e Produção, sendo 
distribuídas 90 vagas, 30 por eixo.

CLIQUE AQUI PARA 
ACESSAR O SITE DE INSCRIÇÃO

https://www.vunesp.com.br/UVSP2204
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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

