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Diversas frentes de trabalho atuam na retirada de lixo e entulho em galerias, córregos, ruas e áreas públicas da cidade

Prefeito Igor Soares Ebert
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ícone “Passe Livre”.
Além do requerimento, é preciso levar os se-

guintes documentos: declaração escolar, cópia 
de comprovante de residência, cópia de RG ou 
certidão de nascimento, cópia de RG e CPF do 
responsável legal (em caso de estudantes meno-
res de 18 anos), cópia de comprovantes de ren-
dimentos (carteira de trabalho e/ou holerite), 
declaração de próprio punho (reconhecida em 
cartório) da renda familiar e duas fotos 3x4.

“Em tempos de crise, é importante que consi-
gamos manter os direitos adquiridos do cidadão, 
em especial do estudante”, diz Kleber Maruxo, 
secretário de Segurança, Trânsito e Transportes. 
“Cumpriremos o serviço e os atenderemos com 
qualidade”, afirma.

Em 2016, o programa beneficiou aproxi-
madamente 450 estudantes de toda a cidade. 
A expectativa é que o número seja superado 
neste ano.

A Prefeitura de Itapevi reativou, no último 
dia 10, o Cadastro de Demanda Habitacional. 
Todos os cidadãos que fizeram o cadastro em 
2016 precisam se recadastrar no site da ad-
ministração municipal (itapevi.sp.gov.br), cli-
cando no banner “Cadastro de Demanda Ha-
bitacional”. As inscrições são permanentes e 
devem ser atualizadas todos os anos. 

Além de evitar irregularidades, a atualiza-
ção anual do cadastro serve para que a Pre-

feitura tenha informações precisas na hora de 
buscar recursos – o cadastro recente costuma 
ser exigido por órgãos estaduais e federais an-
tes de liberarem verbas para a construção de 
moradias populares.

Os requisitos para o cadastro são os seguin-
tes: morar ou trabalhar em Itapevi, ser maior 
de 18 anos, não ter imóvel próprio ou contrato 
assinado com Cohab, CDHU ou PAR da Caixa, e 
possuir renda familiar mensal de até 20 salá-

rios mínimos. Quem nunca se cadastrou tam-
bém pode se inscrever. 

Os munícipes que não têm acesso à internet 
devem procurar a Secretaria de Habitação (Rua 
Izola Belli Leonardi, 8, Vila Nova Itapevi)

Feito o cadastro, o cidadão poderá partici-
par futuramente de programas habitacionais 
da Prefeitura realizados em parceria com o 
Governo do Estado, Governo Federal, iniciativa 
privada e movimentos populares.
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Alunos da rede pública no
município e beneficiários do ProUni 
e do FIES, que moram a mais de 
dois quilômetros da unidade de 
ensino, podem requerer o benefício

Estudantes que estiverem regularmente 
matriculados na rede pública de Itapevi já po-
dem se preparar para solicitar o Passe Livre. O 
período de inscrição começou nesta segunda 
(16) e vai até o dia 31 de março.

Além de estudantes da rede pública de Ita-
pevi, têm direito ao Passe Livre beneficiários 
dos programas Prouni (Programa Universidade 
Para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Es-
tudantil).

O interessado deve morar a uma distância 
igual ou superior a dois quilômetros do estabe-
lecimento de ensino em que está matriculado 
e possuir renda familiar máxima de até dois sa-
lários mínimos mensais.

Para obter o benefício, o interessado deve 
preencher um requerimento e ir pessoalmente 
até a sede da Secretaria de Segurança, Trânsito 
e Transportes, na Rua Manoel Alves Mendes, 
s/n, no Centro (de segunda à sexta-feira, das 
8h30 às 16h30). O documento pode ser baixa-
do no site da Prefeitura (itapevi.sp.gov.br), no 
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Além do trabalho constante de limpeza 
de rios, córregos e ruas de Itapevi, iniciado 
no dia 2 de janeiro, a Prefeitura está orga-
nizada para atender as demandas emergen-
ciais pós chuva.

Na quarta (18), a Prefeitura intensificou 
a limpeza das ruas afetadas. O trabalho co-
meçou às 19h30 e foi até às 2h30 da madru-
gada de quinta (19). Equipes da Secretaria 
de Infraestrutura e Serviços Urbanos reto-
maram o trabalho às 7h30 do dia 19, com a 
lavagem das ruas com caminhão-pipa para 
retirada do barro acumulado. 

Os bairros afetados foram o Centro, Vila 
dos Mineiros, Jardim São Carlos, Jardim 
Dona Elvira, Vitápolis, Jardim Hokkaido e 
Jardim Rosemeire. 

As principais vias alagadas foram as se-
guintes: Avenida Rubens Caramez, Rua Es-
colástica Chaluppe, Avenida Leda Pantalena 
e trecho da Rodovia Engenheiro Renê Bene-
dito da Silva. Não houve registro de feridos. 

Agentes da Defesa Civil, Demutran (De-
partamento Municipal de Trânsito) e um 
grupamento de 40 homens da Guarda Civil 
Municipal de Itapevi - treinado especial-
mente para essas ações – atenderam as 
ocorrências e continuam de prontidão.

Ao mesmo tempo, equipes da Defesa Ci-
vil estão fazendo a cobertura em áreas de 
risco do município. 
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PLANO DE COMBATE
ÀS ENCHENTES

Já na primeira semana do ano, a pre-
feitura colocou em ação o Plano de Com-
bate às Enchentes, que concentra os es-
forços de várias secretarias municipais 
em uma força-tarefa para atenuar os da-
nos causados pelas chuvas no município. 

Itapevi integra o grupo de 175 mu-
nicípios mais vulneráveis do Estado no 
período de chuvas. Por isso, a Prefeitura 
solicitou o apoio técnico da Defesa Civil 
do Governo do Estado de São Paulo para 
ajudar em situações de emergência. 

O órgão estadual já designou uma 
equipe de especialistas e membros do 
Instituto Geológico, setor ligado à Secre-
taria do Meio Ambiente do Estado, para 
colaborar com o município.

Imediatamente, após a forte chuva na tarde da quarta (18), Prefeitura iniciou limpeza das ruas afetadas

Galerias da região central estão sendo limpas para garantir maior vazão das águas das chuvas
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Secretaria de Governo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Inscrições abertas 
para encenar
“A Paixão de Cristo”

As inscrições para composição 
de elenco da Paixão de Cristo 
estão abertas até o dia 27 deste 
mês. Para participar, não é neces-
sário ter experiência em palco. 
Podem se inscrever munícipes a 
partir de 12 anos.

As inscrições podem ser feitas 
na Escola Livre de Teatro, que fica 
no prédio do Departamento de 
Cultura da Secretaria de Educação 
e Cultura, na Av. Luiz Manfrinato, 
194, no Centro. 

Os ensaios serão realizados na 
Escola Livre de Teatro, às quintas e 
sextas-feiras, das 18h30 às 21h30, e 
aos sábados, das 18h às 21h. Neles, 
os participantes farão exercícios 
de preparação de corpo e voz e 
de criação, orientados por uma 
equipe de diretores e professores 
da própria escola.
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Secretaria de Administração
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A Escola Livre de Dança está com 
inscrições abertas para centenas de 
crianças e jovens de Itapevi que têm 
interesse em ingressar no mundo da 
expressão corporal por meio da dança. 

Sua grade conta com aulas de 
ballet, jazz, hip-hop, zumba, dança do 
ventre e capoeira. Todas as modalida-
des são oferecidas gratuitamente. 

Para se matricular, basta compare-

cer na Avenida Luís Manfrinato, 194, 
no Centro, e apresentar versão original 
e cópia da certidão de nascimento ou 
RG, comprovante de residência, uma 
foto 3×4 e atestado médico autori-
zando a prática. Para menores de 18 
anos, é necessário apresentar os itens 
anteriores mais a presença de um res-
ponsável legal, munido de RG original 
e cópia. Tel.: 4141-0279.

Na quarta (18), a Defesa Civil de 
Itapevi solicitou o apoio técnico da 
Casa Civil do Governo do Estado de 
São Paulo para combater as enchentes, 
alagamentos, solucionar problemas de 
deslizamento de encostas e rachaduras 
em vias públicas.

O órgão estadual designou uma 
equipe de especialistas e membros do 
Instituto Geológico, setor ligado à Se-

cretaria do Meio Ambiente do estado 
para ajudar a encontrar medidas coo-
peradas de prevenção e intervenções 
emergenciais em especial na região da 
Rua Codorna, onde houve um desliza-
mento de terra e queda de um veículo; 
no Jardim Rosemary, próximo à Rua 
Serra Formosa, área afetada com a 
rachadura do asfalto; e na SP-29, com 
um trecho de deslizamento de área.

Escola de Dança está
com inscrições abertas

Itapevi ganha reforço
da Defesa Civil do Estado
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NESTE SÁBADO, 2, 
VILA SANTA RITA
RECEBE MUTIRÃO 
CONTRA O AEDES

A Prefeitura de Itapevi irá reali-
zar, neste sábado (21), um mutirão 
de combate à dengue na Vila San-
ta Rita. A ação está prevista para 
começar às 9 horas, se não estiver 
chovendo, e faz parte dos esforços 
da administração municipal para 
eliminar os focos do mosquito Ae-
des Aegypti no município. Estarão 
percorrendo as ruas do bairro 26 
agentes comunitários, 27 agentes 
de controle e quatro supervisores. 

Ao todo, as equipes da Prefeitu-
ra visitaram 2.953 casas nos bairros 
Parque Mira Flores, Jardim Briquet, 

Vila Santa Rita, Jardim Cruzeiro, 
Quatro Encruzilhadas, São Carlos, 
Vitápolis e Dona Elvira. Além disso, 
foram realizados 221 bloqueios de 
criadouros do mosquito. 

Segundo a Secretaria de Saúde, 
Itapevi teve quatro notificações 
de suspeita de dengue desde o 
início do ano – todos estão em in-
vestigação. Não houve registro de 
casos zika ou chikungunya. A cam-
panha seguirá até o final de abril, 
período em que a propagação do 
mosquito costuma aumentar sen-
sivelmente.

Agentes trabalham na conscientização dos
moradores e retirada de possíveis criadouros
do mosquito transmissor da dengue


