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EM 24 HORAS, GUARDA
PRENDE 12 EM ITAPEVI

Operação Paturis, realizada em
parceria com a Polícia Civil, também
apreendeu veículos, drogas e cigarros
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A Prefeitura de Itapevi realiza, neste sábado 
(25), mutirão de combate ao Aedes nos Jardins 
Vitápolis e Dona Elvira. O objetivo da força-ta-
refa é eliminar focos do mosquito transmissor 
da dengue, zika e chikungunya e conscientizar a 

população de que o combate ao Aedes deve ser 
permanente.

No Vitápolis, os agentes de saúde e de limpe-
za estarão nas ruas Sideral, Lafaiete Rodrigues, 
Cecília Pereira Alves, Amerinda, Miraflores, José 

VITÁPOLIS E DONA ELVIRA TERÃO  
MUTIRÃO CONTRA O AEDES

Para combater a criminalidade e aumentar 
a segurança da população, a Guarda Civil Mu-
nicipal de Itapevi (GCM) deflagrou nesta sema-
na a Operação Paturis. 

Durante a ação, a Guarda apreendeu 27 
veículos, entre carros e motos, que foram en-
caminhados ao pátio do Demutran (Departa-
mento Municipal de Trânsito).

Os agentes também realizaram 12 prisões, 
entre capturas de procurados (6), cumprimen-
to de mandados (2) e flagrantes (4). Entre os 
detidos, havia procurados por roubo, furto, 
estupro, tráfico de drogas, homicídio e não pa-
gamento de pensão alimentícia. Além disso, a 
operação registrou sete boletins de ocorrência 
de apreensão de adolescentes.

A ação reuniu 50 agentes de segurança pú-
blica, entre guardas municipais e policiais civis, 
que realizaram blitze e cumpriram mandados 
de prisão em diversos bairros da cidade entre 
terça (21) e quarta-feira (22).

A operação acontecerá todos os meses, 

Ação será neste sábado (25). Prefeitura já visitou 13 mil casas e recolheu 514 toneladas de entulho nos mutirões

GUARDA MUNICIPAL REALIZA 
OPERAÇÃO PATURIS EM ITAPEVI

A Prefeitura de Itapevi inicia na segunda quin-
zena do mês de abril a “Campanha do Três Bichos”, 
que engloba ações preventivas e diagnósticas das 
doenças de Hanseníase, Verminoses e Tracoma. 

O público-alvo da Campanha são estudantes 

ITAPEVI PROMOVE “CAMPANHA DOS TRÊS BICHOS” 
NA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL

de 5 a 14 anos matriculados na rede municipal de 
ensino de sete CEMEBs (Centro Municipal de Edu-
cação Básica): Antonio Carlos Gomes, Professor 
Florestan Fernandes, José dos Santos Novaes, Pro-
fessora Magali Trevisan Proença de Almeida, Mar-
cilene Luiza de Melo Gazolla, Dona Maria Roncagli 
Michelotti e Professora Maria Zibina de Carvalho.

A estimativa é de que 3 mil crianças e adoles-
centes recebam atendimento médico. A campa-
nha foi antecipada de agosto para abril para que 

Iniciativa espera atender cerca de 
três mil crianças e adolescentes da 
rede municipal de educação

seja possível executar todas as demais ações em 
saúde com planejamento e organização. A ação 
tem como meta estabelecida pelo Ministério da 
Saúde a cobertura de 45% da população na faixa 
etária de 5 a 14 anos. 

Em casos de dúvidas ou suspeitas das doenças, 
a Vigilância Epidemiológica funciona na Secretaria 
de Saúde e Bem Estar (Avenida Rua Dimarães An-
tonio Sandei, 123 - Vila Nova Itapevi). O telefone 
para contato é 4143-8499 Ramal 8478.

Agentes de saúde visitam as casas enquanto equipes de limpeza recolhem lixo e entulho das ruas e residências

Roberto Walfredo, Pedro Valadares, Groelândia, 
Saigon, Osvaldo Francisco e Inglaterra.

A ação finaliza os trabalhos no bairro, que se 
iniciaram no sábado passado (18).

Já no Jardim Dona Elvira, serão visitadas as 
casas das ruas Carmem Silva de Almeida, José 
Rodrigues do Nascimento, Dacar, Jornalista Ruy 
Martins Meixedo, Copacabana, Peruíbe, Cambo-
riú, Áureo Dias Silveira, Teodoro Salopa e Domin-
gos Clementino da Rocha.

A campanha de combate ao Aedes come-
çou na primeira semana de janeiro. Desde 
então, a administração municipal tem traba-
lhado para conscientizar a população sobre a 
importância de eliminar os focos do mosqui-
to, realizando ações de rotina e mutirões nos 
bairros, distribuindo informativos e colocan-
do banners e outdoors em pontos estratégi-
cos da cidade.

Os mutirões acontecerão todas as semanas 
até abril, fim do período em que a incidência do 
mosquito aumenta em todo o país. O trabalho é 
uma parceria das secretarias de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos, Saúde e Bem Estar e Desen-
volvimento Urbano e Meio Ambiente.
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sem aviso prévio. A operação registrou ainda 
cinco boletins de ocorrência por porte de dro-
gas e apreendeu 240 invólucros de crack, co-
caína e maconha. Os agentes também apreen-
deram 290 maços de cigarro irregulares e duas 
máquinas caça-níqueis. 

As blitze aconteceram nas seguintes vias 
de Itapevi: Feres Naciff Chaluppe; Rubens Ca-
ramez, no limite com Cotia; Dimarães Antonio 
Sandei; Leda Pantalena; Carolina de Abreu 
Paulino e Rodovia Engenheiro Renê Benedito 
Silva, próximo ao supermercado Lojam.

VITÁPOLIS E DONA ELVIRA TERÃO  
MUTIRÃO CONTRA O AEDES

Para combater a criminalidade e aumentar 
a segurança da população, a Guarda Civil Mu-
nicipal de Itapevi (GCM) deflagrou nesta sema-
na a Operação Paturis. 

Durante a ação, a Guarda apreendeu 27 
veículos, entre carros e motos, que foram en-
caminhados ao pátio do Demutran (Departa-
mento Municipal de Trânsito).

Os agentes também realizaram 12 prisões, 
entre capturas de procurados (6), cumprimen-
to de mandados (2) e flagrantes (4). Entre os 
detidos, havia procurados por roubo, furto, 
estupro, tráfico de drogas, homicídio e não pa-
gamento de pensão alimentícia. Além disso, a 
operação registrou sete boletins de ocorrência 
de apreensão de adolescentes.

A ação reuniu 50 agentes de segurança pú-
blica, entre guardas municipais e policiais civis, 
que realizaram blitze e cumpriram mandados 
de prisão em diversos bairros da cidade entre 
terça (21) e quarta-feira (22).

A operação acontecerá todos os meses, 

Foram realizadas 12 prisões, 
além de apreensões de veículos, 
drogas e cigarros

GUARDA MUNICIPAL REALIZA 
OPERAÇÃO PATURIS EM ITAPEVI

Um dos cartões postais de Itapevi, o Cris-
to Redentor foi o monumento escolhido 
pela Prefeitura para participar da “Hora do 
Planeta - 2017”, um ato  de conscientização 
sobre o aquecimento global. Nele, espaços 

ITAPEVI PARTICIPA DA “HORA DO PLANETA”
NESTE SÁBADO (25), ÀS 20H30

Divulgação / PMI

simbólicos de milhares de cidades em todo 
o planeta apagam as luzes por uma hora 
para chamar a atenção da população para o 
problema.

A ação acontece neste sábado (25), das 
20h30 às 21h30, na Praça Irmãos Francisco.

Em 2016, os municípios brasileiros apaga-
ram mais de 505 espaços (entre monumen-
tos, espaços públicos e prédios históricos), 
juntando-se a 7 mil cidades participantes, 

Monumento do
Cristo Redentor terá as luzes
apagadas por uma hora

segundo a WWF (World Wide Fund for Na-
ture), organização responsável pela campa-
nha.  Neste ano, o Brasil terá 100 cidades 
participando do evento, com o apoio de 
mais de 700 empresas e 300 organizações, 
segundo a WWF. 

 A “Hora do Planeta” acontece desde 
2007.  Para participar do ato, a Prefeitura de 
Itapevi encaminhou uma carta de adesão à 
WWF inscrevendo o Cristo Redentor. 

Agentes de segurança realizam ampla operação de combate à criminalidade

Roberto Walfredo, Pedro Valadares, Groelândia, 
Saigon, Osvaldo Francisco e Inglaterra.

A ação finaliza os trabalhos no bairro, que se 
iniciaram no sábado passado (18).

Já no Jardim Dona Elvira, serão visitadas as 
casas das ruas Carmem Silva de Almeida, José 
Rodrigues do Nascimento, Dacar, Jornalista Ruy 
Martins Meixedo, Copacabana, Peruíbe, Cambo-
riú, Áureo Dias Silveira, Teodoro Salopa e Domin-
gos Clementino da Rocha.

A campanha de combate ao Aedes come-
çou na primeira semana de janeiro. Desde 
então, a administração municipal tem traba-
lhado para conscientizar a população sobre a 
importância de eliminar os focos do mosqui-
to, realizando ações de rotina e mutirões nos 
bairros, distribuindo informativos e colocan-
do banners e outdoors em pontos estratégi-
cos da cidade.

Os mutirões acontecerão todas as semanas 
até abril, fim do período em que a incidência do 
mosquito aumenta em todo o país. O trabalho é 
uma parceria das secretarias de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos, Saúde e Bem Estar e Desen-
volvimento Urbano e Meio Ambiente.
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Secretaria de Finanças
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria de Habitação
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria de Municipal de Indústria,
Comércio, Turismo e Emprego

VAGAS DO PAT
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi
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Secretaria de Justiça
JARI ITAPEVI

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi
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Secretaria da Receita
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI BENEFICIÁRIOS DE 

PROGRAMAS SOCIAIS 
JÁ PODEM SOLICITAR 

CONVERSOR
PARA TV DIGITAL

Dispositivo será entregue gratuitamente; sinal
analógico será desligado na próxima quarta (29)

Os moradores de Itapevi que es-
tão inscritos em programas sociais já 
podem solicitar kits para conversão 
do sinal de TV analógica para digital. 
A entrega começou a ser realizada 
nesta quinta-feira (23).

Os kits são gratuitos e só serão 
entregues aos beneficiários de pro-
gramas sociais do Governo Federal, 
como Bolsa Família, Minha Casa, 
Minha Vida e Tarifa Social de Energia 
Elétrica, dentre outros.

Para saber se você tem direito 
ao benefício, basta ligar gratuita-
mente para o telefone 147 com 
CPF ou NIS (Número de Identifi-
cação Social) em mãos. A consulta 
também pode ser feita pelo site 
(www.sejadigital.com.br).

O sinal analógico será desligado 
na próxima quarta (29) em Itapevi e 
toda a Região Metropolitana de São 
Paulo. A partir desta data, só será 
possível assistir à programação de 
TV aberta com aparelhos de televi-
são com conversor digital embutido 
ou com o kit de conversão instalado.

A entrega dos kits está sendo 
realizada pela Seja Digital (Entida-
de Administradora de Processo de 
Redistribuição e Digitalização de Ca-
nais TV e RTV) em parceria com a 

Prefeitura de Itapevi, que utilizará o 
cadastro municipal de beneficiários 
de programas sociais para facilitar a 
distribuição dos kits e acelerar a digi-
talização do sinal na cidade.

Cerca de 8.880 beneficiários de 
Itapevi estão aptos a solicitar o kit 
gratuito no município.

COMO RETIRAR O SEU KIT
Para retirar o kit, o morador qua-

lificado precisa se cadastrar no site 
do Seja Digital e fazer o agendamen-
to prévio. Lá, o beneficiário poderá 
agendar a retirada no horário e local 
de sua preferência, de acordo com a 
disponibilidade do sistema.

Para quem não tem acesso à in-
ternet, o agendamento pode ser 
feito pessoalmente em qualquer um 
dos CRAS (Centro de Referência em 
Assistência Social) de Itapevi.

Depois disso, o solicitante recebe-
rá um lembrete por SMS com as in-
formações relacionadas, como data, 
horário e local de retirada. 

A Prefeitura forneceu os dados 
dos beneficiários dos programas 
sociais em janeiro deste ano ao Seja 
Digital e ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social com o objetivo de agili-
zar as entregas dos kits.

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES



8 Ano 8 | Nº 428 | Itapevi, 24 de março de 2017DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi

PREFEITURA INICIA REVISÃO
DO PLANO DIRETOR DE ITAPEVI

A Prefeitura de Itapevi dará início ao processo de Revisão do Plano Diretor de Itapevi neste sábado, 25 de março, 
com a realização de audiência pública na Câmara dos Vereadores do município, a partir das 9 horas. 

O processo de revisão deve se estender até 2018, quando a Prefeitura tem de enviar à Câmara um Projeto de Lei consolidando as propostas apresentadas e discutidas 
pela população.  O Plano Diretor com as novas diretrizes deve entrar em vigor a partir de 2019. Por meio dele, a população pode definir,
por exemplo, se um determinado bairro poderá ter prédios muito altos. 

As oficinas servirão para formular propostas a partir de temas pré-selecionados e demandas específicas de determinadas áreas do município.  Já as audiências, mais 
abrangentes, terão a missão de debater e deliberar sobre as propostas geradas nas oficinas. O cronograma dos demais encontros ainda será divulgado pela Prefeitura.

Para facilitar o debate, toda a revisão do Plano Diretor será dividida em temas: meio ambiente, saneamento e desenvolvimento sustentável; infraestrutura urbana; 
habitação; mobilidade urbana; e desenvolvimento urbano e instrumentos de política urbana.

A população também poderá mandar sugestões por e-mail, pelo endereço (planodiretor@itapevi.sp.gov.br). Todas as contribuições enviadas
serão compiladas por uma comissão de servidores da Prefeitura de Itapevi para que possam ser levadas para discussão nas audiências públicas

Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
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Secretaria da Saúde e Bem Estar
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Itapevi

Diário Oficial do
Município de Itapevi

De acordo com o Decreto Municipal 
nº 4.588 de 14 de janeiro de 2009.

Publicação: Secretaria de
Comunicação e Resultados

Rua Joaquim Nunes, 65, Centro 
Telefone: 4143-7600

Email:
imprensa@itapevi.sp.gov.br

Jornalista responsável:
Eurico Ramos - MTB: 49.599

Prefeito: Igor Soares Ebert
Vice-Prefeito: Marcos Godoy
Secretários: Cláudio Dutra, 

Cláudio Freitas, Elaine Rodri-
gues Bueno de Freitas, Eurico 
Ramos, José Mauro, Kleber 

Maruxo, Luiza Nasi Fernandes, 
Marcos Godoy, Marcos Toledo, 

Mauro Martins Júnior, Paula 
Pezzoni, Ramon Medrano,  Ro-
gério de Oliveira, Sônia Esteves,  
Thulio Nassa e Virgínia Soares. 

ItapeviPrev - Superintendente: 
Bruno Augusto Viana Lopes

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi
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Secretaria de Administração, Gestão e Tecnologia
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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ITAPEVI ABRE VAGAS 
PARA PSICÓLOGOS
E COORDENADOR

Inscrições no processo seletivo devem
ser feitas nos dias 27, 28 e 29 de março

A Prefeitura de Itapevi abrirá pro-
cesso seletivo simplificado para con-
tratação de três vagas para trabalhar 
na Assistência Social do município.

As vagas são para os cargos de 
coordenador (1) e psicólogo (2). A 
contratação será feita por CLT (Con-
solidação das Leis de Trabalho) e é 
temporária, com prazo contratual de 
24 meses.

As inscrições podem ser feitas na 
Secretaria de Administração, Gestão 
e Tecnologia nos dias 27, 28 e 29 de 
março.

CARGOS
O profissional selecionado para o 

cargo de coordenador irá atuar Ser-
viço e Acolhimento Institucional para 
Crianças e Adolescentes (Casa Porto 
Seguro)

Para concorrer, é preciso ter gra-
duação em pedagogia, psicologia ou 
serviço social, registro no conselho de 
classe e comprovante de habilitação. 
Com carga horária de 40 horas sema-
nais, o salário será de R$ 5.760,00.

Para disputar os cargos de psicó-
logo, é necessário ter graduação em 
psicologia, registro no conselho de 
classe e comprovante de habilitação. 
A remuneração será de R$ 16,98 por 
hora, com total semanal de até 30h.

Uma vaga de psicólogo será desti-
nada à Casa Porto Seguro e outras ao 
CREAS (Centro de Referência Especia-
lizada e Assistência Social).

COMO SE INSCREVER
As inscrições podem ser feitas nos 

dias 27, 28 e 29 de março, no Depar-
tamento de Recursos Humanos da 
Secretaria de Administração, Gestão 
e Tecnologia (Av. Presidente Vargas, 
405 – Nova Itapevi). O horário de 
atendimento é das 8h às 17h.

No ato da inscrição é preciso apre-
sentar original e cópia dos seguintes 
documentos: Documento de identi-
dade; CPF, Título de eleitor e do com-
provante de quitação com a Justiça 
Eleitoral (última votação), Quitação 
com a obrigação militar (masculino); 
Diploma de curso de Nível Superior 
de acordo com a exigência do cargo e 
Currículo.

PROCESSO SELETIVO
A seleção dos profissionais será 

dividida em duas fases: avaliação cur-
ricular e entrevista. 

Para saber mais sobre o processo 
seletivo, consulte o edital no site da 
Prefeitura e na edição 428 do Diário 
Oficial do município. 
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Câmara Municipal de Itapevi
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disciplinas de História, Geografia, Língua Portu-
guesa, Matemática e Ciências.

O material também contempla as ativida-
des de Artes e Educação Física para os alunos e 
um referencial curricular para os educadores.

“O Sistema SESI de Ensino propõe em sua 
metodologia uma capacitação contínua dos 
educadores. O material disponibilizado para os 
docentes apresenta uma abordagem que leva 
o aluno a investigar caminhos, levantar hipóte-
ses e construir conhecimento”, explicou Carla. 

Educadores da rede municipal de Itapevi 
participaram, nesta terça-feira (21), de capaci-
tação promovida pelo Sistema SESI de Ensino, 
no Centro Municipal de Formação dos Profes-
sores Anísio Teixeira.

O curso de oito horas foi destinado nesta 
primeira etapa para 120 diretores, vice-direto-
res e supervisores da Secretaria de Educação e 
Cultura. O objetivo é capacitar os gestores para 
o uso do material didático do SESI, que será 
adotado pelo município a partir de abril para 
as turmas do 1º ao 5º ano.

“Nosso objetivo é oferecer aos participan-
tes as principais diretrizes para a utilização do 
material didático”, explicou Carla Regina Man-
tovani, especialista em educação do Sistema 
SESI de Ensino de São Paulo. 

MATERIAL DIDÁTICO
Na próxima semana, os cerca de 800 pro-

fessores da rede municipal de ensino também 
serão capacitados para usar o material didático 
do SESI, composto por Caderno do Aluno, nas 

GESTORES DE ESCOLAS DE ITAPEVI 
PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO
DO SISTEMA SESI DE ENSINO

Primeira etapa reuniu 120
diretores, vice-diretores e
supervisores; na próxima
semana, capacitação será com 
800 professores municipais


