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EM AÇÃO
B O L E T I M  I N F O R M AT I V O Ed. 86 | 17.MAR.2023

CLIQUE AQUI E ACESSE A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

A cidade está em festa! E na próxima 
terça-feira (21), comemora seus 58 anos. 
Temos muitos motivos para celebrar. 
Afinal, a instalação de dez leitos de UTI, 
reformas em diversos prédios públicos, 
Educação modernizada, aumento na frota 
de ônibus escolares, recuperação em 
diversas vias importantes, como Estrada 
da Cooperativa, Marginal do Rio Jundiaí 
e Faustino Bizetto, entre tantas outras 

PREFEITURA PREPARA PROGRAMAÇÃO 
ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO

melhorias mostram que o município está 
em constante evolução. 

Para marcar essa data tão especial, 
vamos ter uma programação especial 
o mês todo, com shows, encontro de 
carros antigos e motos, cinema itinerante, 
praças de alimentação, corridas, Jogo das 
Estrelas e muito mais.

Confira a programação completa, 
programe-se e participe!

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/vive/58-anos.html
https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/vive/58-anos.html
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CONFIRA DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

Reencontro, essa palavra é o que 
predomina para um grupo de amigos, 
apaixonados por carros antigos. Que 
depois de um período de pandemia, tiram 
suas relíquias da garagem e voltam a se 
encontrar com o 6º Encontro de Carros 
Antigos. A atração será neste domingo 
(19), das 8h às 18h, no Complexo Esportivo.

Para os apaixonados por motos e rock ‘n’ roll, essa 
atração é mais que especial: o  1º Encontro do 
Moto Clube Filhos da Lua em Campo Limpo Paulista 
que acontece neste sábado (18), das 9h às 22h, no 
Complexo Esportivo em comemoração aos 58 anos 
da cidade. O encontro é organizado pelo Moto Clube 
Filhos da Lua, um dos grupos mais antigos da cidade, 
reunindo familiares e amigos.

Álbuns dos Beatles, Stones, Iron Maiden,são 
alguns dos mais de mil ‘bolachões’ que 
estarão na feira de discos de Vinil. Além 
disso, você também encontra vitrolas e LPs.

CARROS ANTIGOS

MOTO CLUBE FILHOS DA LUA

FEIRA DE DISCOS

CLIQUE AQUI E ACESSE A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/vive/58-anos.html


3

“Comemorar o aniversário de Campo Limpo 
Paulista, com nossa 4ª Feira Entre Elas, além de 
incentivar a economia local, fortalece a liderança 
feminina de muitas campo-limpenses.”

“Eu corro desde 2015, iniciei esse hobby com 40 
anos. Posso provar que foi após essa prática, que 
mudei meus hábitos e hoje me sinto muito melhor. 
Poder participar da comemoração do aniversário 
da cidade, fazendo o que amo - correr, me deixa 
animado.”

“Mesmo na era do streaming, a turma dos Discos 
de Vinil e CDs segue firme em sua resistência. 
Na Feira de Discos você encontrará raridades em 
Rock, Metal, Punk, Anos 80, MPB, Bossa Nova, 
Jazz, Caipira, Reggae, Rap e muito mais. Nós, 
expositores, também compramos e trocamos LPs e 
vitrolas. Visite a Feira de Discos nessa festa linda.”

“Essa comemoração do aniversário da cidade 
promete ser especial. Estamos positivos que será 
o maior e melhor evento que já fizemos. Uma 
parceria da gestão como nosso grupo, que garante 
êxito no final.”

Cristina Ferreira dos Santos, mentora do projeto Entre Elas

Vagner de Souza, responsável pela Corrida DVR Trail

Rodrigo Marques, organizador da Feira de Discos

Alex Hidalgo, colecionador de carros antigos e um dos 
responsáveis pelo 6º Encontro de Carros Antigos

58 ANOS COMEMORADOS A MUITAS MÃOS
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PAÇO MUNICIPAL
Colaboradores do Paço retomam as 

atividades na quarta-feira, dia 22.

SAÚDE
A Secretaria de Saúde e UBS, retomam 

atendimentos na quarta-feira, 22. 
Em casos de emergência, as pessoas 
devem procurar o Hospital Municipal, 
localizado na avenida Alfried Krupp, 
1.200, Jardim Europa.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência Social fecha na sexta-feira 

(17), bem como os Centros de Referência 
de Assistência Social - CRAS Botujuru, 
Leste e Centro, também o Centro de 
Referência Especializado de Assistência 
Social - CREAS. Ambos retornam com o 
atendimento na quarta-feira (22).

TRANSPORTE
As linhas urbanas e suburbanas vão 

operar normalmente nos dois dias. 

COLETA DE RESÍDUOS
O serviço de coleta de resíduos 

funcionará normalmente durante 
o feriado  (terça-feira) e no ponto 
facultativo (segunda-feira), exceto aos 
finais de semana. 

ESPORTE
O Complexo Esportivo Central 

não funciona no feriado e no ponto 
facultativo. No entanto, o espaço 
fica aberto às práticas esportivas da 
população, das 6h às 20h.

CULTURA 
As atividades da Unidade Gestão 

de Cultura param nesta sexta-feira 
(17), e retomam na quarta-feira (22).

CEMITÉRIO 
O Cemitério Municipal ‘Bosque da 

Saudade’ permanece aberto todos os 
dias, das 8h às 17h para visitas e das 
8h às 16h para sepultamento.

VEJA O QUE ABRE E FECHA DURANTE 
O ANIVERSÁRIO DA CIDADE

SAIBA +

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/feriados/veja-o-que-abre-e-fecha-durante-o-aniversario-da-cidade.html
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Neste sábado (18), no Espaço 
Nipo Brasileiro, a Secretaria de 
Habitação realiza a primeira 
oficina, que inicia a discussão 
da revisão do Plano Municipal de 
Habitação. 

A política habitacional pública 
tem como objetivo promover 
a aquisição e a melhoria das 
condições de moradia dos 
cidadãos. Participe!

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO SERÁ DISCUTIDO EM OFICINAS

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

Em comemoração ao 
aniversário de 58 da cidade, 
a Secretaria de Esportes, em 
parceria com a Craques Masters 
Brasil, promove no dia 26 deste 
mês, o Jogo das Estrelas no 
Estádio Aldévio Barbosa de 
Lemos, às 15h. 

A partida contará com a 
presença de ex-jogadores como 
Zenon (Corinthians) , Muller 
(São Paulo) , Dinei (Corinthians), 
Gilmar (Palmeiras), entre outros. 
A organização do evento é feita 
pela empresa Craques Masters 
Brasil, com apoio da Prefeitura.

ENTRADA 1 peça de agasalho que será destinada ao Fundo Social.

JOGO DAS ESTRELAS
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Um intenso trabalho de 
recuperação de vias importantes 
começou logo no primeiro ano desta 
gestão e, com isso, a cidade volta 
a ter condições de tráfego. Com 
recapeamentos e recuperações, a 
população pode contar com mais 
segurança, ruas mais bonitas e 
imóveis mais valorizados.

RECUPERAÇÃO DE VICINAIS
Vicinais importantes como Estrada da 

Cooperativa e Faustino Bizetto passam 
por uma recuperação importante que 
há muito não se via no município. 

Além disso, este ano, um grande 
investimento foi feito em recape por meio 
de novo convênio firmado com o Governo 
Estadual.

AVANÇO EM INFRAESTRUTURA
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A Secretaria de Meio Ambiente 
iniciou a vistoria nos veículos a diesel 
que prestam serviços públicos no 
município. Todos os veículos estão 
sendo inspecionados, incluindo os da 
frota terceirizada. 

A inspeção continua na cidade, 
pela qual já passou pelos ônibus da 

O objetivo é não ultrapassar os limites ambientais e não poluir
FROTA PÚBLICA PASSA POR VISTORIA

2ª VIA DO CARNÊ DE IPTU
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.

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

Secretaria de Educação e em seguida 
irá passar pela Secretaria de Serviços 
Públicos. 

Todos os veículos recebem o selo de 
verificação PMVA (Programa Município 
Verde Azul), ele é dividido em 10 diretivas 
e uma delas é a qualidade do ar, na qual 
está inserida a inspeção veicular.

https://jr.jor.br/2023/03/14/campo-limpo-libera-2a-via-do-carne-de-iptu/
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Seguindo o cronograma do 
Ministério da Saúde, a cidade inicia na 
próxima quarta-feira (22), a aplicação 
da Pfizer Bivalente para gestantes 
e puérperas. Este imunizante é uma 
versão atualizada dos já existentes 
contra a Covid-19 e pode oferecer uma 
proteção ainda maior contra as novas 
variantes da Ômicron. 

A vacinação acontecem nas UBSs do 
município que possuem sala de vacina, 
de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 
11h e das 13h às 15h, exceto em casos 
de feriado ou ponto facultativo. 

“O corpo alcança o que a mente 
acredita”, essa é a filosofia de vida 
do GES (Grupo de Emagrecimento 
Saudável), que iniciou mais uma 
turma nesta semana. Ao todo, são 
45 pessoas que contam com apoio 
de psicóloga, educadores físicos, 
nutricionista, enfermeiros e médicos, 
através de palestras que acontecem 

PFIZER BIVALENTE LIBERADA PARA 
GESTANTES E PUÉRPERAS 

EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL
toda segunda-feira, com duração de 12 
semanas. A iniciativa busca incentivar 
mudanças saudáveis na alimentação e 
no estilo de vida. 

O próximo grupo começa em setembro 
e as inscrições já estão abertas. Os 
interessados em participar podem 
procurar a Secretaria de Esportes de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
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VOCÊ SABIA?
Pensando na segurança de todos os alunos 
da rede municipal, os motoristas e monitores 
andam uniformizados. Essa estratégia faz parte 
das novas melhorias na educação.

AGENDA CULTURAL
Transformação, celebração e cultura: tudo em 
um só lugar! Venha conferir a nossa agenda 
cultural para este fim de semana, preparada 
especialmente para celebrar os 58 anos de 
uma cidade que está em constante evolução. 
Acesse o vídeo da agenda no Youtube e confira 
todas as atrações que preparamos para você.

MUDANÇAS QUE TRANSFORMAM
Temos muito o que comemorar nos últimos 
anos. Campo Limpo Paulista avança e hoje 
é uma cidade em transformação, vencendo 
os desafios, focando em qualidade de 
atendimento e gestão e, principalmente, em 
investimentos que beneficiem a população 
campo-limpense. Confira um balanço realizado 
pelos gestores municipais que mostra um 
pouco dos avanços até aqui, o que foi feito até 
agora e o que vem pela frente.

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

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
https://www.instagram.com/prefeituradecampolimpopaulista/
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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

