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SAIBA MAIS NA PÁG. 2

Depois de dois anos parada por causa 
da pandemia, a cidade volta a brilhar 
com essa grande festa. A programação 
contou com enredos e desfiles dos blocos 
carnavalescos: Real Monte Alegre, Vai 
Quem Qué Folia, Esquadrilha da Fumaça, 
Num Guenta? Bebe Leite!, Pudins de 
Pinga e Não Empurra Que Eu Não Gosto. 

A praça de alimentação foi montada 
com entidades e ganhadores do 
1º Festival Gastronômico, além de 
cervejeiros artesanais do município.

CAMPO LIMPO PAULISTA CELEBRA 
REENCONTRO COM O CARNAVAL

SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO 
Um grande esquema foi assegurado 

pela equipe de Trânsito e Transporte 
e pela Guarda Municipal, que 
direcionava tanto os pedestres para 
circularem com segurança, quanto 
aos motoristas para trafegarem de 
forma organizada. 

O secretário de Segurança Integrada, 
Ronaldo Cazelli, afirmou que os dias 
do evento foram tranquilos e sem 
nenhuma ocorrência.



2

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

Além dos moradores da cidade, 
visitantes das regiões como Jarinu, Várzea 
Paulista e Jundiaí, também estiveram na 
Av. Alfried Krupp curtindo a folia. THABATA 
SANTANA reside em Várzea Paulista e 
prestigiou o primeiro dia do evento junto 
com seu noivo, Jonathan Zwancow. 

“Em minha cidade esse ano não 
teve programação de carnaval. Poder 
curtir uma festa assim sem precisar ir 
longe é muito bom. O evento aqui está 
organizado, seguro e animado, é tudo 
isso que eu prezo”, afirma a visitante.

Maria Luiza Faria tem 6 anos e esse é 
o primeiro bloquinho que ela participa. 
Fantasiada de Moana afirma que esse 
é o primeiro de muitos que ela curtiu. 
“Via pela televisão o quanto parecia ser 
divertido o Carnaval. Agora sei realmente 
como é. Eu adorei, a festa aqui está muito 
animada”, diz animada Luiza.

RAFAELA SANTOS mora no bairro 
Botujuru e veio acompanhada de sua 
amiga Ravena Macedo e seu filho Bryan 
Santos curtir o Carnaval 2023. Com a 
retomada pós pandemia, hoje Rafaela 
comemora dias de diversão. “O sentimento 
de alegria é o que predomina para hoje. 
Aqui está divertido e dá para trazer toda 
a família junta”, comemora Rafaela.
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Matrículas para novos alunos 
começaram na última 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 sete locais pelo município:

LOCAIS DE MATRÍCULA

Secretaria de Educação
Est. Bragantina, 1961 - São José

Espaço do Conhecimento
Rua Primeiro de Dezembro, 360
Jardim Marsola

ESTAÇÃO JUVENTUDE: COMEÇA 
PERÍODO PARA MATRÍCULA

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

Estação Pilates Monte Alegre
Rua Lucínio L. Perrino Lopes, 60

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

Paróquia São Francisco de Assis
Estrada do Garcia, 2153 - São José

Comunidade N. S. do Carmo
Estrada Moacir Grandizoli, s/n
Pau Arcado (somente manhã)

Mais informações: (11) 4039-1355.
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Neste sábado (25) no Ambulatório 
Central (avenida Alfried Krupp, 776), 
das 8h às 15h, tem uma campanha de 
vacinação exclusiva contra a Covid-19, 
focada no público infantil, mas 
atendendo as demais faixas etárias. Para 
garantir a imunização, basta comparecer 
ao Ambulatório Central com a carteirinha 
de vacinação e um documento com foto.

Por recomendação do Ministério da 
Saúde, a Pfizer Baby passa a ser aplicada 
para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 
meses e 29 dias. A Pfizer Pediátrica segue 
sendo aplicada para crianças entre 5 a 11 
anos, lembrando que a dose adicional já 
está disponível para essa faixa etária.

SÁBADO TEM CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

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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Devido às fortes chuvas que atingiram 
o litoral norte de São Paulo nos últimos 
dias, a Prefeitura de Campo Limpo 
Paulista tem pontos de arrecadação de 
doações. Um é o ginásio Nenezão, em 
uma ação que acontece em parceria 
com a ONG Corrente do Bem, já o outro 
ponto é a Thyssenkrupp Metalúrgica. 

Podem ser doados roupas, calçados, 
alimentos não-perecíveis, fraldas 
geriátricas e infantis, água potável, roupas 
de cama e banho, produtos de higiene 
pessoal e limpeza, eletrodomésticos, 
camas, colchões e outros itens 
necessários para auxiliar as famílias e 
pessoas atingidas pelas chuvas.

PONTOS DE ARRECADAÇÃO

GINÁSIO NENEZÃO 
Av. João Amato, s/n - Jardim América
Segunda a sexta-feira, das 8h às 19h

THYSSENKRUPP METALÚRGICA
Av. Alfried Krupp, 1500 - Jardim Europa

CAMPO LIMPO PAULISTA FAZ 
CAMPANHA DE APOIO ÀS VÍTIMAS

TRAGÉDIA LITORAL NORTE

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

https://www.youtube.com/@PrefeituraCampoLimpoPaulista
https://www.youtube.com/@PrefeituraCampoLimpoPaulista
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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.

MAPA DE TRAJETO DAS OBRAS 
As obras começaram nesta semana na 

Avenida Manoel Tavares, com o processo 
de fresagem. Na sequência, a equipe 
irá passar pelas seguintes ruas: Av. 
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.

Fechando o ciclo das discussões 
da Minuta de Lei da Revisão do Plano 
Diretor, com a apresentação do texto 
elaborado no decorrer das audiências 
anteriores, a Prefeitura de Campo 
Limpo Paulista realiza a quarta e 
última Audiência Pública do Executivo, 
neste sábado (25), a partir das 9h30, 
no espaço Nipo Brasileiro, na rua Júlio 
Prestes, 10 - Centro.

O material completo da Revisão 
do Plano Diretor e o formulário para 
questionamentos e propostas estão 
disponíveis no site da Prefeitura.

RUAS DO CENTRO DA CIDADE 
RECEBEM MELHORIAS

QUARTA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO 
PLANO DIRETOR ACONTECE NESTE SÁBADO (25)
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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, 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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ98oqEIZ_5M6hyENoYKBTdcjXS7GHl5pXd9mE3PVYc2bq0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ98oqEIZ_5M6hyENoYKBTdcjXS7GHl5pXd9mE3PVYc2bq0A/viewform
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CIDADE PROMOVE CONFERÊNCIA DE SAÚDE
No dia 4 de março, a Secretaria 

de Saúde promove a Conferência 
Municipal da Saúde no Anfiteatro 
da UNIFACCAMP, das 8h às 17h. 
Realizada a cada quatro anos, o 
evento reúne diversos segmentos 
sociais, para discutir o momento 
atual da saúde e propor diretrizes 

para os próximos anos.
Com o tema “Garantir direitos, 

defender o SUS, a vida e a 
democracia”, a Secretaria 
de Saúde realiza três pré-
conferências nas UBSs Central 
(27/02), Botujuru (28/02) e São 
José (01/03), das 13h às 16h.

ACESSE OS EIXOS TEMÁTICOS

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/saude/cidade-promove-conferencia-municipal-da-saude.html
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EM CENA
SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO

MANUTENÇÃO PELA CIDADE

Um grande esquema foi assegurado 
pela equipe de Trânsito e Transporte 
e pela Guarda Municipal, que 
direcionava tanto os pedestres para 
circularem com segurança, quanto 
aos motoristas para trafegarem 
de forma organizada. O secretário 
de Segurança Integrada, Ronaldo 
Cazelli, afirmou que os dias do evento 
foram tranquilos e sem nenhuma 
ocorrência.

Com o período de chuvas, é normal 
o crescimento mais rápido do 
mato em áreas verdes. Por isso, a 
Secretaria de Meio Ambiente está 
executando um planejamento para 
realizar o corte e a poda de mato em 
diversos pontos da cidade. 

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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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

