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EM AÇÃO
B O L E T I M  I N F O R M AT I V O Ed. 87 | 24.MAR.2023

C O N F I R A  A  P R O G R A M A Ç Ã O  C O M P L E T A

Comemorando os 58 anos 
de aniversário da cidade, a 
Prefeitura realiza uma série de 
eventos para celebrar todas 
as conquistas que o município 
alcançou nos últimos anos. 
Mesmo que a data oficial de 
aniversário tenha sido em 21 
de março, as comemorações 
continuam neste final de 
semana com shows musicais, 
parque de diversões, praça 
de alimentação, cavalgada 
e o jogo das estrelas. Os 
interessados em utilizar o 
parque de diversões deverão 
adquirir os ingressos na 
bilheteria, já o restante das 
atrações são gratuitas.

Confira alguns registros do 
primeiro final de semana que 
reuniu amigos e famílias na 
festa dos 58 anos

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE 
ANIVERSÁRIO CONTINUA

AGENDA CULTURAL
Acesse o vídeo da agenda 
no Youtube e confira toda a 
programação de aniversário

AC ESS E  AQ U I

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

Entre os eventos da programação, 
aconteceu na última terça-feira 
(21), a solenidade oficial no Paço 
Municipal, com o hasteamento 
da bandeira e a entrega das 
medalhas de honra ao mérito para 
10 cidadãos campolimpenses. 

A Prefeitura anunciou um projeto de reajuste 
salarial e de benefícios para os servidores 
públicos. A proposta inclui um aumento de 6% 
nos salários e um reajuste de 50% no cartão 
alimentação. Se aprovado, esse será o maior 
percentual de recomposição salarial proposto 
na última década, sem prejudicar o orçamento 
da Prefeitura. O projeto também inclui a 
equiparação salarial em algumas categorias 
profissionais, como professores, enfermeiros, 
guardas municipais, motoristas e assistentes 
sociais. A iniciativa faz parte da política de 
valorização do funcionalismo público adotada 
pela atual gestão.

HOMENAGEM E RECONHECIMENTO

REAJUSTE DE SALÁRIOS E CARTÃO 
ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES

“Nossa cidade nasceu, cresceu e se 
desenvolveu de uma maneira muito forte. 
Estou muito feliz por essa comemoração 
e por todo o trabalho realizado até aqui. 
Seguiremos trabalhando para fazer de 
Campo Limpo Paulista uma nova cidade 
para todos.”
Dr. Luiz Braz, prefeito de Campo Limpo Paulista

C O N H E Ç A  O S  P E R F I S  D O S  H O M E N A G E A D O S  -  PÁ G I N A S  8  A  1 9
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Neste sábado (25), a Diretoria de 
Trânsito e Transporte promove a última 
audiência pública de discussão para 
elaboração do PLANO DE MOBILIDADE 
DE CAMPO LIMPO PAULISTA – PlanMob.

A audiência acontece a partir das 9h30, 
no Espaço Nipo Brasileiro com o apoio 
do Laboratório de Políticas Públicas da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

HABITAÇÃO - Paralelo a isso, a partir 
das 13h, a Diretoria de Habitação 
realizará a última oficina de revisão 
do Plano Municipal de Habitação - 
PlaMHab, também no Nipo. 

Atendendo a reivindicação da 
população, a Prefeitura vem trabalhando 
com duas obras importantes no Jd. 
Marchetti. A antiga ponte foi levada 
pelas fortes chuvas do final de 
janeiro de 2022, e nos últimos dias, os 
trabalhos foram finalizados e a ponte 
está pronta. Todos os detalhes da obra 
foram pensados para trazer segurança, 
acessibilidade e durabilidade.

MURO DE CONTENÇÃO
Além desse trabalho, as ruas Antenor 

Tavares e Natal Rodrigues estão 
recebendo um muro de contenção para 
evitar transtornos por conta do período 
de chuvas. Segundo a Secretaria de 
Obras, a estimativa para o término dos 
muros de contenção é de 90 dias. 

Construção do 
muro de contenção 
nas ruas Antenor 
Tavares e Natal 
Rodrigues, Jardim 
Marchetti

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE MOBILIDADE 
URBANA E OFICINA DE HABITAÇÃO

JARDIM MARCHETTI RECEBE 
MELHORIAS EM INFRAESTRUTURA
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As obras de substituição do telhado 
do pátio da escola Monlevade foram 
retomadas pela Prefeitura e seguem, 
agora, em ritmo acelerado. Para não 
prejudicar o andamento das aulas, a 
obra acontece apenas aos finais de 
semana e a estrutura é toda nova. 

ENTENDA
A Prefeitura decidiu rescindir, de 

forma unilateral, o contrato com a 

A Secretaria de Esportes, em parceria 
com a Craques Masters Brasil, promove no 
próximo domingo (26), o Jogo das Estrelas no 
Estádio Municipal, às 15h. O jogo faz parte da 
programação de aniversário da cidade. A partida 
contará com a presença de ex-jogadores como 
Zenon (Corinthians) , Muller (São Paulo) , Dinei 
(Corinthians), Gilmar (Palmeiras), entre outros. 

OBRAS DE MELHORIAS SÃO RETOMADAS 
NA EMEF DR. FRANCISCO MONLEVADE 

JOGO DAS ESTRELAS

empresa que antes era responsável 
pela execução das obras no telhado da 
escola. A decisão foi motivada depois 
de diversas notificações e tentativas de 
acordo com a empresa, sem sucesso. 
Apesar das falhas da empresa, a 
Prefeitura arregaçou as mangas e, numa 
força tarefa entre os setores, realizou os 
serviços necessários como a retirada do 
entulho da quadra, que era responsável 
pela retirada.

EVENTO GRATUITO
Doação voluntária de 1 agasalho que 

será destinado ao Fundo Social.
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Pensando nas pessoas com 
deficiência, que foram impedidas de 
praticar alguma modalidade esportiva, 
a prefeitura firma uma parceria com 
a Fundação Special Olympics Brasil 
- maior organização mundial de 
esportes para crianças e adultos com 
deficiência intelectual ou física. 

Desde 2021, a cidade conta com um 

PREFEITURA INICIA PARCERIA COM 
SPECIAL OLYMPICS BRASIL

Núcleo de Esportes Adaptados de forma 
gratuita e atende hoje mais de 50 atletas, 
com o intuito de incentivar a prática das 
modalidades adaptadas e paralímpicas, 
aumentar a prática esportiva e promover 
a inclusão social, motora e cognitiva para 
as pessoas que possuem algum tipo de 
deficiência física, mental, auditiva, visual 
entre outras.

No último sábado (18), o 
Metropolitano Futebol Clube fez a 
apresentação oficial para a temporada 
deste ano, visando a disputa do 
Campeonato Paulista, nas categorias 
sub-15 e sub-17. O clube firmou parceria 
com a prefeitura em novembro de 2021. 

A apresentação teve como objetivo 
mostrar o trabalho do clube para este 
ano, o novo uniforme da equipe e projetar 
a participação do Metrô no Paulista. 

METROPOLITANO APRESENTA
EQUIPE PARA A TEMPORADA 2023
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Formar atletas e promover a cultura 
esportiva na cidade é um desafio para 
qualquer cidade. Por isso, a Prefeitura, 
em parceria com o SESI-SP, renovou o 

PREFEITURA RENOVA CONTRATO 
COM PROGRAMA ATLETA DO FUTURO

contrato com o Programa Atleta do Futuro. 
O programa tem como objetivo oferecer 
gratuitamente o acesso ao esporte para 
crianças e jovens de 6 a 17 anos.

Buscando aumentar o número de 
pessoas vacinadas no município, a 
Secretaria de Saúde promove neste 
sábado (25), no Ambulatório Central 
(Av. Alfried Krupp, 776), das 8h às 15h, 
mais uma campanha de vacinação 
exclusiva contra a Covid-19, focada na 
imunização dos públicos prioritários 
da 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.

BIVALENTE PARA 
GESTANTES E PUÉRPERAS
Seguindo o cronograma do Ministério 

da Saúde, a cidade iniciou na última 

COVID-19: SAÚDE INTENSIFICA 
IMUNIZAÇÃO NESTE SÁBADO, (25)

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 acontece nas 
UBSs do município que possuem sala 
de vacina, de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 11h e das 13h às 15h.
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O consumo não é recomendável, pois 
não atende aos padrões de potabilidade 
para o consumo humano.

A cidade possui minas de água, que são 
usadas pela população, para consumo 
de água em suas casas. A Vigilância 
Sanitária (VISA), a fim de verificar a 
qualidade da água das minas, realizou 
entre os meses de novembro de 2022 e 
janeiro de 2023 a análise da água de 5 
minas da cidade.

A Vigilância Sanitária informa que as 
águas das minas não possuem qualquer 
controle de qualidade e não passam 
por nenhum tratamento, podendo 
causar doenças e trazer riscos à saúde. 

DIA MUNDIAL DA ÁGUA
Na última quarta-feira (22), a 

cidade celebrou o Dia Mundial da 
Água com o plantio de 30 mudas ao 
redor da nascente na Rua Arapongas, 
localizada no bairro Jardim Santa 
Lúcia. Dentre as espécies plantadas, 
destacam-se a Pitangueira, o Sabão 
de Soldado, o Canudo de Pito e a 
Aroeira Pimenteira. 

ALERTA SOBRE USO DE ÁGUA DAS MINAS

Isso ocorre porque a possibilidade 
de contaminação é grande em áreas 
urbanas, podendo ser contaminada 
por fezes, produtos químicos, restos de 
animais, lixos, esgotos e outros.

EM CENA
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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

