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Prefeito Igor Soares Ebert
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Diversas frentes de trabalho atuam na retirada de lixo e entulho em galerias, córregos, ruas e áreas públicas da cidade
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PREFEITURA INICIA 
OBRAS DO PISCINÃO

Reservatório está sendo construído no Vitápolis, ao 
lado do rio Barueri-Mirim, e armazenará até

109 milhões de litros de água
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A abertura das oficinas culturais na ci-
dade de Itapevi em 2017 marcou a noite de 
segunda-feira (13). Em evento realizado na 
CEMEB Dona Floriza Nunes de Camargo, no 
Jardim Rainha, mais de 500 pessoas assisti-
ram as apresentações de circo, música, dança 
e teatro oferecidas por diversos dispositivos e 
parceiros da Prefeitura.

Quem compareceu ao evento pôde acom-
panhar a apresentação de artistas circenses 
do Grupo Malabares, que fazem parte da 
Escola Municipal Livre de Teatro, e do Grupo 

Abadá Capoeira, sob coordenação do profes-
sor Edson Benedito dos Santos (Anu) e que 
trouxe cerca de 10 alunos do “Projeto Gin-
gando e Educando”, realizado na própria Es-
cola Floriza Nunes Camargo com o apoio da 
administração.

Além das oficinas de circo e teatro, ofereci-
das pela Secretaria de Educação e Cultura, há 
também aulas de desenho, grafite e artesana-
to - essas realizadas no Centro de Referência 
da Juventude (CRJ). 

A Prefeitura também oferece aos fãs de 

dança inscrições em aulas de samba rock, ser-
tanejo universitário e dança de rua (hip hop). 
Quem prefere esporte, pode optar pela capo-
eira, MMA e kung fu. 

Mais informações sobre as modalidades 
oferecidas no CRJ podem ser obtidas no telefo-
ne 4774-7456. Para as aulas na Escola Livre de 
Teatro, o telefone para contato é o 4502-1871. 
O munícipe pode ainda entrar em contato com 
a Secretaria de Educação e Cultura pelo tele-
fone 4143-8400 para obter informações gerais 
sobre as atividades desenvolvidas na cidade.

DIVERSAS OFICINAS CULTURAIS 
SÃO RETOMADAS EM ITAPEVI

Para combater as enchentes que assolam a 
cidade há décadas, a Prefeitura de Itapevi iniciou 
na terça-feira passada (7) as obras do piscinão do 
Vitápolis. O reservatório receberá águas do rio Ba-
rueri-Mirim e ajudará a escoar as águas que cau-
sam enchentes e alagamentos na região.

Os operários iniciaram os trabalhos de limpeza 
e drenagem de uma área de cerca de 68 mil m², 
que fica entre os bairros Cidade Saúde, Dona El-
vira e Vitápolis. As obras estão orçadas em R$ 15 
milhões, com previsão de término em um ano.

O reservatório, que terá três metros de profun-
didade, é classificado como “offline” - ou seja, é 
paralelo ao rio e só vai captar o excesso de água 
quando o rio ultrapassar um determinado nível de 
cheia. O piscinão do Vitápolis poderá armazenar 
até 109 milhões de litros d’água.

A construção integra a nova etapa do progra-
ma de macrodrenagem do rio Barueri-Mirim, 
fruto de parceria entre a Prefeitura de Itapevi e o 
Governo Federal.

Evento marcou resgate de oficinas como teatro, capoeira, desenho, grafite, artesanato, samba rock,
hip hop, sertanejo universitário e muitas outras oferecidas gratuitamente à população

PREFEITURA INICIA CONSTRUÇÃO 
DE PISCINÃO DO JARDIM VITÁPOLIS

Oficinas culturais recebem evento de boas vindas na CEMEB Dona Floriza Nunes de Camargo

Interessados em aprender a Língua Brasileira 
de Sinais já podem se inscrever para o curso de 
Libras promovido pela Secretaria de Educação e 
Cultura de Itapevi.

O curso, gratuito, é destinado aos funcioná-
rios públicos municipais e à comunidade em 
geral e que tenham interesse em aprender a 
linguagem utilizada por deficientes auditivos 
para a comunicação entre eles e entre surdos 

e ouvintes.
As inscrições e rematrículas podem ser fei-

tas até às 12h do dia 1º de março pelo site da 
prefeitura.

As aulas acontecem à noite, das 19h às 21h, 
no Centro Municipal de Formação de Professo-
res Anísio Spínola Teixeira (Rua Professor Irineu 
Chaluppe, 65, Centro). Às quartas e sextas-fei-
ras, para os alunos do curso básico (iniciantes); 

às quintas-feiras, para alunos do intermediário; 
e às segundas-feiras, para alunos do avançado.

O curso, com início previsto para o dia 06 de 
março e término em novembro, será ministrado 
pela pedagoga especializada em audiocomuni-
cação Simone Campos, do GAI (Grupo de Apoio 
à Inclusão). As aulas são divididas em nível bá-
sico (120 horas), intermediário (180 horas) e 
avançado (200 horas).

PREFEITURA DE ITAPEVI ABRE INSCRIÇÕES 
PARA CURSO GRATUITO DE LIBRAS 
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Reservatório armazenará até
109 milhões de litros de água
e deve custar R$ 15 milhões

PREFEITURA INICIA CONSTRUÇÃO 
DE PISCINÃO DO JARDIM VITÁPOLIS

Obras do piscinão têm previsão para serem concluídas em um ano

A parceria entre a Prefeitura de Itapevi e o 
Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas) permitiu a mais de 40 em-
preendedores da cidade obter informações sobre 
“Como se tornar um MEI – Microempreendedor 
Individual”. Com duração de 2 horas, a palestra re-
alizada na noite desta quarta-feira (15) teve como 
objetivo preparar essas pessoas para enfrentar os 
desafios do mercado e ensinar estratégias seguras 
e rentáveis de negócios empresariais. O evento 
aconteceu na sede da Secretaria de Indústria, Co-
mércio, Turismo e Emprego, no Centro de Itapevi.

A palestra abordou questões relacionadas ao 
dia a dia de um empreendimento, como tributa-
ção, contabilidade, regularização do empreendi-
mento, obrigações comuns e fiscais, mão-de-obra, 
contratação de empregados, saída do regime e 
dicas de gestão.

A próxima atividade será a oficina “Sei Vender”, 
e acontece na próxima quinta-feira (23), das 18h 
às 22h. A proposta será mostrar o marketing vol-
tado à área de vendas e a valorização do produto 
e do serviço, ensinando o empresário a colocar o 
tema em prática. O palestrante será Washington 

Luiz de Souza Malta, especialista em estratégia 
empresarial.

Para participar das palestras é necessário rea-
lizar a inscrição pessoalmente no Posto do Sebrae 
Aqui Itapevi (Av. Presidente Vargas, 376, Centro).

O Sebrae está desde dezembro de 2016 em 
Itapevi e de lá para cá, promoveu duas palestras e 
duas oficinas, além da Missão Feira do Empreen-
dedor e atendimentos na unidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo tele-
fone 4143-8888 (ramais 211 e 215) ou através do 
e-mail (sebraeaquiitapevi3@gmail.com).

PREFEITURA DE ITAPEVI ABRE INSCRIÇÕES 
PARA CURSO GRATUITO DE LIBRAS 

PREFEITURA E SEBRAE PROMOVEM PALESTRA 
SOBRE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
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Secretaria de Governo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Secretaria de Justiça
JARI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria de Municipal de Indústria,
Comércio, Turismo e Emprego

VAGAS DO PAT
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria da Receita
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi
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Diário Oficial do
Município de Itapevi
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Jornalista responsável:
Eurico Ramos - MTB: 49.599
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Prefeito: Igor Soares Ebert
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Secretários: Cláudio Dutra, 
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ItapeviPrev - Superintendente: 
Roberto Camal Rachid

Impressão: Benedito Urbano
Martins EPP

(CNPJ 05.803.719/0001-84)
Av. Juscelino Kubitschek de Olivei-
ra, 199, Salão 1, Distrito Industrial 

- Votorantim - SP  

Secretaria de Saúde e Bem Estar

Secretaria de Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Acordo de cooperação.
Cooperador: Vitória Comunicação Social.
Objeto: cooperação para divulgação do 
evento.
Valor: sem custo para Prefeitura.
Prazo: 15 (quinze) dias.

Acordo de cooperação.
Cooperador: FPF Eventos e Comercio de 
Comésticos Ltda-ME.
Objeto: cooperação para toda infraestrutura 
do show, alimentação e bebida.
Valor: sem custo para Prefeitura.
Prazo: 15 (quinze) dias.

Acordo de cooperação.
Cooperador: Vitória Comunicação Social.
Objeto: cooperação para divulgação do 
evento.
Valor: sem custo para Prefeitura.

Prazo: 15 (quinze) dias.

Acordo de cooperação.
Cooperador: Supermidia Comercio e Servi-
ços Publicitários Ltda.
Objeto: cooperação para instalação do 
busdoor .
Valor: sem custo para Prefeitura.
Prazo: 15 (quinze) dias.

Acordo de cooperação.
Cooperador: Associação Comercial e Indus-
trial de Itapevi.
Objeto: cooperação para cachê da dupla 
“Matheus e Kauan” e show pirotécnico.
Valor: sem custo para Prefeitura.
Prazo: 15 (quinze) dias.

Acordo de cooperação.
Cooperador: Ita Shoping Center Ltda.
Objeto: cooperação para realização da “1ª 

Corrida Oficial de Itapevi”.
Valor: sem custo para Prefeitura.
Prazo: 15 (quinze) dias.

“A Secretaria de Educação e Cultura 
torna público que recebeu proposta 
do serviço social autônomo SESI-SP, 
para celebração de convênio visando 
implantação de sistema de ensino e 
capacitação de professores, de modo 
que promove o chamamento de todo e 
qualquer outro serviço social autôno-
mo para apresentação de proposta nos 
mesmos moldes.
Endereço para envio de proposta: Rua Pro-
fessor Irineu Chaluppe, 65, Centro, Itapevi 
– SP, CEP 06653-180.
Data limite: 03/03/2017.
Obs: os termos da proposta do Sesi estão 
publicados nesta Edição do Diário Oficial, 
bem como junto à Secretaria de Educação.”  
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Secretaria de Administração, Gestão e Tecnologia
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Espaço está sendo construído no bairro Alto da Colina
e terá ginásio poliesportivo, equipamentos para a
prática de salto em altura, salto em distância, salto triplo, 
arremesso de peso e uma raia de atletismo de 110 metros

ITAPEVI DEVE 
GANHAR CENTRO 

ESPORTIVO DA 
PREFEITURA EM 

CINCO MESES

Cinco meses. Esse é o prazo para 
a conclusão das obras do CIE (Cen-
tro de Iniciação do Esporte) do Alto 
da Colina, segundo as empresas 
responsáveis pela construção.

A construção, iniciada em no-
vembro de 2015, é uma parceria 
entre a Prefeitura e o Governo Fe-
deral. O prazo original de entrega 
era maio de 2016, mas só neste 
ano foram repassados ao municí-
pio os aditivos para concluir a obra, 
que custará R$ 3,9 milhões aos co-
fres da União, com contrapartida 
de R$ 729 mil da Prefeitura.

O convênio firmado com o 
Ministério do Esporte determina 
que o espaço seja utilizado por 
atletas de alto rendimento e fe-

derados. No entanto, a Prefeitura 
trabalha para que o espaço possa 
ser aberto aos jovens e crianças 
da comunidade, oferecendo ativi-
dades como ballet e ginástica no 
contraturno do período escolar, 
dentre outras modalidades.

O projeto prevê a construção 
do ginásio poliesportivo em uma 
área de 3,7 mil m², além de um 
complexo dotado de equipamen-
tos para a prática de salto em al-
tura, salto em distância, salto tri-
plo, arremesso de peso uma raia 
de atletismo de 110 metros. Até 
o momento, já foram executadas 
as paredes, as estruturas de sus-
tentação do telhado e a cobertu-
ra do ginásio. 

DIÁRIO OFICIAL
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