
Cursos da Casa da Cultura 
estão com as inscrições 
abertas.

Praças da cidade passam por
serviço de limpeza e plantio 
de mudas.
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ITAPEVI COMEMORA 
50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO 
Shows musicais, ações sociais, esportivas e culturais farão parte das atividades durante todo o ano

No  dia 18 de fevereiro, a cidade 
de Itapevi comemora a passagem 
de 50 anos de sua emancipação 
político-administrativa. Para 
celebrar a importante data, a 
Prefeitura está programando 
uma série de atividades 

social, por meio do projeto Giro 
Cultural. Está prevista ainda 
uma série de entregas de obras 
voltadas à saúde, ao esporte, 
ao lazer e à infra-estrutura. Uma 
cavalgada e uma exposição 
de imagens antigas da cidade, 
na qual os munícipes poderão 
resgatar a história dos bairros 
e de seus moradores também 
farão parte da programação.
As atividades serão destinadas 

à população gratuitamente e 
desenvolvidas durante todo o 
mês de fevereiro. A programação 

completa será divulgada nos 
próximos dias no Diário Oficial 
da Prefeitura do Município de 
Itapevi, na página oficial da 
Prefeitura na internet (www.
itapevi.sp.gov.br) e nos jornais 
da região. 
Apesar de concentrar as principais 

homenagens à emancipação 
político-administrativa durante o 
mês de fevereiro, outras atividades 
relacionadas ao cinqüentenário 
acontecerão ao longo de todo o 
ano. 

especiais, com grandes shows 
musicais de artistas consagrados 
e apresentações de dança, 
música e teatro, realizadas por 
artistas locais. 
Além disso, haverá um dia 

dedicado às atividades de cunho VESTIBULAR 
DA UAB ITAPEVI

Provas para os cursos de Sistemas de Informação e Pedagogia 
acontecem no dia 1 de fevereiro 

Para aqueles que se inscreveram 
no vestibular da Universidade Aberta 
do Brasil em Itapevi nos cursos de 
Pedagogia e Sistemas de Informação, a 
UAB informa que as provas acontecerão 
dia 1° de fevereiro, a partir das 08h. 
Ambos os cursos são ministrados em 
parceria com a Universidade Federal 
de São Carlos.

Serão disponibilizadas 30 vagas para 
o curso de Sistemas de Informação 

e 40 para Pedagogia. A UAB-Itapevi 
informa ainda que 30% das vagas 
para Pedagogia serão destinados 
aos professores da rede pública 
municipal. 

A divulgação dos resultados 
acontecerá no dia 18 de fevereiro. 
Mais informações pelo site da UAB 
(www.uabitapevi.kit.net), por e-mail 
(uabitapevisp@gmail.com) ou pelo 
telefone 4142-7854.Página 02



PRAÇAS RECEBEM SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO

CASA DA CULTURA ABRE INSCRIÇÕES 
PARA 10 CURSOS GRATUITOS

Já estão abertas as inscrições 
para os cursos oferecidos gra-
tuitamente pela Casa da Cultura, 
que tem como objetivo fomentar 
o ambiente cultural da cidade e 
descobrir novos talentos. Serão 
10 cursos: Teclado, Violão, Viola 
de Arco, Guitarra, Contra-baixo, 
Canto e Coral, Flauta-doce, Vio-
lino, Teatro e Desenho Artístico. 
Para se inscrever, basta que o 

munícipe compareça à sede do 
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órgão, situada na rua Ezequiel 
Dias Siqueira, 150, Jardim da 
Rainha. Outras informações, pelo 
telefone: 4141-0403.

Profissionais do Viveiro Municipal 
iniciaram a limpeza de canteiros e 
poda de plantas na praça 18 de 
Fevereiro, no centro de Itapevi. O 
serviço de revitalização da cidade 
havia sido reiniciado na última 
semana, quando a Prefeitura 
trabalhou na praça Paulo França, 
em Amador Bueno. 
Os servidores efetuaram a limpeza 

dos canteiros, guias, sarjetas e 
passeio, além de plantarem novas 
mudas de pequenas árvores. Em 
2008, a equipe de jardinagem 
realizou plantio de grama e árvores 
próximo às entradas dos bairros 
Jardim Cruzeiro e Jardim Alabama. 
As praças 18 de Fevereiro (Centro) 

e Fioravante Belli (na rotatória da 
Cohab), o jardim do Centro de 
Reabilitação e da praça em frente 
a E.E. Paulo Pan Chacon, também 
na Cohab, receberam o serviço.
A cidade plantou 4 mil mudas de 

árvores de diferentes espécies em 
diversos bairros, como o Jardim 
São Carlos, onde o canteiro central 
existente entre as ruas Baiacu e 15 
de Novembro foi arborizado. 
A praça Domingos de Moraes, 

conhecida como Praça da 3ª 
Idade, na Vila Nova Itapevi, 
é outro exemplo. Além de 
implantarem concreto em todo o 
piso, o local ganhou nova pintura 
e novos bancos. O jardim recebeu 

cuidados especiais, com o plantio 
de plantas e flores. 
Outros bairros que podem ser 

citados são o Parque Suburbano, 
Vila Nova Itapevi, Jardim Paulista, 
Vila Aurora, Jardim Rosemeire, 

Alto da Colina, Jardim da Rainha, 
Jardim Cruzeiro e Jardim Alabama. 
E o serviço de revitalização de 
áreas públicas deverá ser feito 
em outras praças da cidade nas 
próximas semanas.
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