
1

EM AÇÃO
B O L E T I M  I N F O R M AT I V O Ed. 85 | 10.MAR.2023

+ INFO NO SITE DA PREFEITURA

A cidade comemora 58 anos no próximo 
dia 21 de março e, para celebrar em grande 
estilo, uma série de eventos marcam mais 
um ano de desenvolvimento e crescimento 
da cidade. A grade de programação inclui 
shows musicais, parque de diversões, 
encontros de motos e de carros antigos, 

58 ANOS DA CIDADE
além de muito esporte com corridas e 
Jogo das Estrelas. 

Confira a programação completa e 
comemore mais esse aniversário!

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br
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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

SAIBA +

Ao longo de todo o mês de 
março, diversas atividades 
celebram o Dia Internacional 
da Mulher. Abrindo a 
programação do mês, na 
última quarta-feira (08), 
aconteceram oficinas, rodas 
de conversas, ações da saúde 
e educação, gerando um clima 
agradável, descontraído e de 
muita troca de informação.

Confira a programação 
completa, programe-se e 
participe!

MULHERES EM DESTAQUE

“O momento que tivemos foi muito agradável e 
acolhedor. As mulheres da cidade são incríveis, 
guerreiras  e merecem ações como estas sempre”.

Maria Cecília Mazon Braz, primeira-dama

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/governo/prefeitura-promove-acoes-em-comemoracao-ao-mes-da-mulher.html
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A Secretaria de Cultura e Turismo, 
convida a população a participar 
das exposições Mulheres em Campo 
e Patrimônios – Materialidades. O 
período das exposições iniciou no Dia 
das Mulheres, 08 de março e se estende 
até o dia 31. As visitas acontecem de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Prestigie os patrimônios da cidade 
e as histórias de mulheres da nossa 
cidade!

O Plano de Mobilidade Urbana 
tem como objetivo planejar 
e administrar os sistemas de 
mobilidade do município. Agora, 
a Prefeitura, por meio da Diretoria 
de Trânsito e Transporte, convida 

EXPOSIÇÃO ‘MULHERES EM CAMPO’ 
ACONTECE DURANTE O MÊS 

PLANO DE MOBILIDADE URBANA: 
PRIMEIRA AUDIÊNCIA É NESTE SÁBADO

SAIBA +

SAIBA +

todos os moradores a participarem 
do encontro que será neste sábado 
(11) de março, às 09h30, no Espaço 
Nipo Brasileiro, que fica na Rua 
Júlio Prestes, 10 - Centro.

https://tribunadejundiai.com.br/cidades/campo-limpo-paulista/prefeitura-de-campo-limpo-paulista-abre-exposicao-em-homenagem-as-mulheres/
https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/transito-transporte/audiencia-publica-apresenta-plano-de-mobilidade-urbana.html
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Neste sábado (11), no Ambulatório 
Central (Av. Alfried Krupp, 776), das 8h 
às 15h, acontece uma campanha de 
vacinação contra a Covid-19, focada na 
imunização de pessoas com 60 anos 
ou mais com a Pfizer Bivalente, mas 
demais faixas etárias serão atendidas. 
Para garantir a imunização, basta 
comparecer ao Ambulatório Central 
com a carteirinha de vacinação e um 
documento com foto.

A sede da Guarda Municipal está em 
reforma. Desde dezembro do ano passado. 
O projeto, executado pela Secretaria de 
Obras, está reformando e ampliando 
os alojamentos masculino e feminino, 
além das salas de monitoramento e 
administrativo.  A novidade fica por conta 
do drone ponto, local específico para 
pouso e decolagem. Vale lembrar que 
todos os GCMs já passaram pelo curso de 
pilotagem de drones.

Durante esta semana, equipes 
da Secretaria de Serviços Públicos 
estiveram trabalhando em pontos da 
cidade, seja com a operação tapa-
buraco ou manutenção em estradas de 
terra. Os bairros atendidos foram Vila 
Constança, Vila da Conquista e Moinho.

O objetivo é recuperar os pontos 
críticos do pavimento, seja asfáltico ou 
de terra, permitindo que motoristas 
e pedestres circulem com mais 
segurança.

SÁBADO TEM VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

REFORMA NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
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2ª VIA DO CARNÊ DE IPTU BANCOS: RENEGOCIACÃO 
PODE SER FEITA NO PROCON

PAT ATENDE MAIS DE 1 MIL PESSOAS EM FEVEREIRO

Para os contribuintes que optaram 
por receber o carnê físico, a Secretaria 
de Finanças e Gestão de Pessoas 
começa, nesta semana,  o envio dos 
carnês do IPTU, do ano de 2023 pelos 
Correios. Quem realizou o cadastro 
pelo site vai receber o carnê por e-mail. 
Todos os carnês possuem QRCODE 
para pagamento via PIX.

Uma nova oportunidade de colocar 
as dívidas bancárias em dia, acontece 
durante todo o mês de março. 

O Mutirão de Negociação e 
Orientação Financeira, dessa vez, 
acontece de forma online e para 
participar, o consumidor deve fazer o 
seu registro na plataforma, verificar 
se a empresa está cadastrada e 
selecionar a opção” renegociação/
parcelamento de dívida”. 

Com apenas 20 dias úteis, o Posto de 
Atendimento ao Trabalhador (PAT) da 
cidade totalizou 1.227 atendimentos. 
Destes, 199 foram relacionados ao 
Seguro-Desemprego, 551 foram 
voltados para a intermediação de mão 
de obra e 296 vagas disponibilizadas. 
Foram realizados também, 272 
atendimentos no Procon, 115 no 
Sebrae, 24 no Banco do Povo e 66 
relacionados a outros serviços. 

10% para pagamento à vista - venc. 27/03/2023
5% para pagamento à vista - venc. 25/04/2023
Parcelado - venc. da 1ª parcela - 27/03/2023

SAIBA +

https://popularmais.com.br/noticia/15202/pat-de-campo-limpo-paulista-sp-atende-mais-de-1-mil-municipes-em-fevereiro
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Esta semana, uma ocorrência atendida 
pelos bombeiros acabou gerando fake 
news em uma página nas redes sociais. 
O assunto ganhou repercussão por 
tratar-se do corte de árvore em área 
particular que estava em risco iminente 
de queda e poderia causar acidentes. A 
ação está comprovada pela certidão de 
atendimento e protocolo emergencial 

Alerta, o Hospital de Clínicas 
(HC) não solicita cobranças 
de qualquer tipo de depósito 
ou pagamento e nem passa 
informações de pacientes 
internados por telefone ou 
WhatsApp.

Caso receba ligações 
cobrando por qualquer tipo de 
procedimento, entre em contato 
com a direção do hospital ou vá 
até uma Delegacia de Polícia para 
registrar o boletim de ocorrência. 

B.O CONTRA POST COM FAKE NEWS

GOLPE EM 
NOME DO HC

realizado pelos próprios Bombeiros.
A decisão foi tomada pela área jurídica 

da Prefeitura com o objetivo de fazer 
com que os responsáveis por divulgar 
informações falsas, infringindo o artigo 
138 do Código Penal, sejam devidamente 
punidos e que, ações errôneas de 
pequenos grupos não mais comprometam 
o trabalho sério da instituição.
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JOGO DAS ESTRELAS ACONTECE 
EM CAMPO LIMPO, NO DIA 26

Com o objetivo de intensificar as 
ações na cidade, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico recebeu 
na última terça-feira (07), a equipe 
do Sebrae, em que apresentaram 
diversas informações, dúvidas e novas 
estratégias para a entidade. A iniciativa 
faz parte das ações de desenvolvimento 
da cidade e tem objetivo de qualificar 
os munícipes para crescimento pessoal 
e profissional.

Para os apaixonados por futebol, 
no próximo dia 26, a cidade sedia 
o “Jogo das Estrelas”. O evento 
faz parte da programação do 
aniversário de 58 anos de Campo 
Limpo Paulista. A entrada será um 
1 kilo de alimento não perecível. 
A partida inicia às 15h, no Estádio 
General Aldévio Barbosa de Lemos

Zenon (Corinthians), Muller (São 
Paulo) e Dinei (Corinthians) são alguns 
dos craques que estarão presentes.

REUNIÃO COM SEBRAE INTENSIFICA 
AÇÕES NA CIDADE

JOGO DAS ESTRELAS ACONTECE JOGO DAS ESTRELAS ACONTECE 
EM CAMPO LIMPO, NO DIA 26EM CAMPO LIMPO, NO DIA 26

SAIBA +

foram realizadas 
em 2022 para 
diversos tipos 
de qualificações 

concluíram
os cursos

+ de + de

inscrições pessoas
500 300

https://portalaverdade.com.br/campo-limpo-paulista-e-sebrae-realizam-reuniao-para-intensificar-acoes-na-cidade/
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Nesta semana, o Judô da cidade ficou 
entre as 10 melhores associações da 
Delegacia Regional de Campinas, referente 
às competições regionais de Judô de 2022. 

JUDÔ É DESTAQUE REGIONAL

INSCRIÇÕES PARA UNIVESP 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.

SAIBA MAIS

“É muito significativo para nós 
estarmos em uma premiação com 
delegações com um número expressivo 
de atletas. Isso mostra a qualidade do 
nosso trabalho e do celeiro que Campo 
Limpo Paulista é para o esporte”

“Todo o nosso esforço tem sido para 
ver o esporte da cidade em destaque. 
A premiação nos motiva a continuar 
fazendo mais e melhor pelos nossos 
atletas.”

Cláudio Willian, professor de Judô

Cléber Ulisses, secretário de Esportes

https://www.vunesp.com.br/UVSP2204
https://www.vunesp.com.br/UVSP2204
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GUARDA MUNICIPAL EM AÇÃO
Esta semana, a Guarda Municipal 

intensificou ações de combate às 
drogas no município. Além disso, 
outras operações foram bem-
sucedidas nos últimos dias, incluindo 
a prisão de dois indivíduos por 
tráfico de drogas, localização de uma 
motocicleta roubada e apreensão de 
um adolescente com drogas. 

A GCM também interceptou um 
homem que transportava uma 
espécie não nativa de cobra em seu 
carro, o que é considerado crime pela 
legislação ambiental brasileira. As 
ações foram trabalhadas em conjunto 
com várias equipes, que conduziram à 
detenção, apreensões de substâncias 
ilícitas e bens roubados.

https://tribunadejundiai.com.br/policia/guarda-de-campo-limpo-paulista-localiza-moto-roubada-no-meio-do-mato/
https://redenoticiaz.com.br/blog/2023/03/10/guarda-de-campo-limpo-paulista-prende-acusado-de-trafico-no-botujuru
https://poptvweb.com.br/guarda-municipal-de-campo-limpo-paulista-recupera-carreta-roubada/
https://popularmais.com.br/noticia/15211/adolescente-e-preso-pela-gcm-de-campo-limpo-paulista-sp-por-trafico-de-drogas
https://tribunadejundiai.com.br/policia/ronda-escolar-apreende-pe-de-maconha-de-2-metros-em-campo-limpo-paulista/
https://jr.jor.br/2023/03/07/ronda-escolar-de-campo-limpo-apreende-cobra/
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EM CENA

393 ANIMAIS CASTRADOS
Entre os dias 4 e 5 de março, 393 castrações 
de cães e gatos froam realizadas no 
Ginásio Nenezão na 5ª edição do mutirão.

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

