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A Prefeitura de Itapevi realiza no próximo 
sábado (1°), em Amador Bueno, mais um mu-
tirão de combate ao Aedes aegypti. O objetivo 
é eliminar focos do mosquito transmissor da 
dengue, zika e chikungunya e conscientizar a 

população de que o combate ao Aedes deve ser 
permanente.

A força-tarefa atuará nas ruas Bambina Ami-
rábile Chaluppe, Claro Camargo Ribeiro, Cam-
pinas, Pinhal, Francisco Rodrigues Paes, Daniel 

MUTIRÃO CONTRA O AEDES
CHEGA A AMADOR BUENO

A Prefeitura de Itapevi finalizou, nesta 
quarta-feira (29), a pavimentação asfáltica 
das ruas Sideral e Pedro Valadares, no Jar-
dim Vitápolis. São 1.800 metros quadra-
dos de obras, o equivalente a 300 metros 
de extensão de ruas pavimentadas, que 
integram o contrato do programa de ma-
crodrenagem do rio Barueri-Mirim.

Os trabalhos foram executados com re-
cursos do PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento) e contrapartida da Prefeitura.

Durante as obras, foram utilizadas 400 
toneladas de massa asfáltica. A pavimen-
tação começou na terça-feira (28). De 
acordo com a secretaria de Infraestrutura 
e Serviços Urbanos, antes da execução das 
obras, foram realizados trabalhos de dre-
nagem de águas pluviais, de guias, sarjetas 
e calçadas.

Cerca de 30 homens trabalharam nas 
obras de pavimentação. Foram ainda uti-
lizadas retroescavadeiras, máquinas moto 

Ação da Prefeitura contra o mosquito da dengue será a décima do ano

PREFEITURA FINALIZA OBRAS DE 
ASFALTAMENTO NO JD. VITÁPOLIS

Com a realização de uma audiência pú-
blica, a Prefeitura deu início na manhã deste 
sábado (25) ao processo de Revisão do Pla-
no Diretor de Itapevi. O evento reuniu cerca 
de 100 moradores na Câmara de Vereadores, 
além de parlamentares e secretários munici-
pais. 

PREFEITURA INICIA REVISÃO DO PLANO DIRETOR
Itapevi ganhou seu primeiro Plano Dire-

tor em 2008. Por lei, o documento tem de ser 
revisado a cada 10 anos. 

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 po-
pulação. 

O Plano Diretor com as novas diretrizes 
deve entrar em vigor a partir de 2019.

A Prefeitura irá divulgar em breve o crono-
grama com as próximas audiências.

Audiência deu a largada ao proces-
so que irá definir o crescimento da 
cidade pelos próximos 10 anos

PARTICIPAÇÃO
A Prefeitura criou um site para reunir os 

materiais relacionados ao processo de re-
visão. É o planodiretor.itapevi.sp.gov.br. A 
população também pode mandar sugestões 
por email, pelo endereço (planodiretor@ita-
pevi.sp.gov.br). 

Todas as contribuições enviadas serão 
compiladas por uma comissão de servido-
res da Prefeitura de Itapevi para que pos-
sam ser levadas para discussão nas audiên-
cias públicas.

A campanha contra o Aedes aegypti já visitou, neste ano, cerca de 14,6 mil casas de diversos bairros da cidade

Aragão, Bragança, Taquaritinga, Nova Aliança, 
Santos, Jales, Palmeiras, Amador Bueno, Pindo-
rama, Brotas, Barueri, Osasco, Jandira, Itapevi, 
Avaré, Votuporanga, Barra Bonita, Sorocaba, São 
Paulo, Urupês e Paranaguá.

A campanha de combate ao Aedes começou 
na primeira semana de janeiro. Desde então, a 
administração municipal tem trabalhado para 
conscientizar a população sobre a importância 
de eliminar os focos do mosquito, realizando 
ações de rotina e mutirões nos bairros, distri-
buindo informativos e colocando banners e ou-
tdoors em pontos estratégicos da cidade.

Os mutirões acontecerão todas as semanas 
até o fim de abril, quando se encerra o período 
em que a incidência do mosquito aumenta em 
todo o país. O trabalho é uma parceria das se-
cretarias de Infraestrutura e Serviços Urbanos, 
Saúde e Bem Estar e Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente.

Este será o décimo mutirão realizado pela 
Prefeitura em 2017. Até o momento, equipes de 
limpeza e da operação Cata-Bagulho, que acom-
panham a ação, recolheram 580 toneladas de 
entulho.
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niveladoras, vibro acabadora de massa 
(também chamada de pavimentadora de 
asfalto) e 12 caminhões basculantes que 
auxiliaram na remoção de resíduos e colo-
cação de novo material asfáltico.

Nos próximos 15 dias serão realizadas 

obras de pavimentação na ponte da Rua 
Carmem Silva de Almeida, no bairro Jar-
dim Dona Elvira. 

Esta é a primeira frente de pavimento 
no ano. Em breve, será iniciado o recapea-
mento de ruas na região da Cohab.

MUTIRÃO CONTRA O AEDES
CHEGA A AMADOR BUENO

A Prefeitura de Itapevi finalizou, nesta 
quarta-feira (29), a pavimentação asfáltica 
das ruas Sideral e Pedro Valadares, no Jar-
dim Vitápolis. São 1.800 metros quadra-
dos de obras, o equivalente a 300 metros 
de extensão de ruas pavimentadas, que 
integram o contrato do programa de ma-
crodrenagem do rio Barueri-Mirim.

Os trabalhos foram executados com re-
cursos do PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento) e contrapartida da Prefeitura.

Durante as obras, foram utilizadas 400 
toneladas de massa asfáltica. A pavimen-
tação começou na terça-feira (28). De 
acordo com a secretaria de Infraestrutura 
e Serviços Urbanos, antes da execução das 
obras, foram realizados trabalhos de dre-
nagem de águas pluviais, de guias, sarjetas 
e calçadas.

Cerca de 30 homens trabalharam nas 
obras de pavimentação. Foram ainda uti-
lizadas retroescavadeiras, máquinas moto 

Ruas Sideral e Pedro Valadares 
foram pavimentadas na
quarta-feira 

PREFEITURA FINALIZA OBRAS DE 
ASFALTAMENTO NO JD. VITÁPOLIS

Neste domingo (26), a equipe de judô de Ita-
pevi carimbou a vaga para a final do Campeona-
to Paulista 2017, que será realizada no dia 29 de 
outubro em São Sebastião (SP). As vagas foram 
conquistadas na 1ª etapa da competição, realiza-
da em Campos do Jordão (SP).

Ao todo, a delegação de nove atletas somou 
50 pontos e ficou na 4ª colocação geral - à fren-
te de cidades como Arujá, São Bernardo e Cam-

JUDOCAS SE CLASSIFICAM PARA FINAL DO PAULISTA 

Divulgação / PMI

pinas. Os atletas campeões e vices do Campe-
onato Paulista 2017 conquistaram vaga para o 
Brasileiro de Judô, que será realizado em 24 de 
novembro na cidade de Recife (PE).

Da equipe, seis atletas conquistaram o 1º 
lugar, sendo que um deles, Jair Rodrigues, 
venceu em mais de uma categoria (campeão 
Sênior e campeão Master 1 Médio – catego-
ria até 90 kg). 

Também ficaram em primeiro Murilo Padula 
(campeão juvenil super ligeiro – categoria até 
51 kg), Julio Ferreira (campeão Júnior Ligeiro 

Atletas buscam vaga para
competição nacional

– categoria até 60 kg), Bruno Braz (campeão 
Júnior Pesado – categoria acima de 100 kg), Da-
niel Gomes (campeão Master 1 leve – categoria 
até 73 kg) e Emerson Asarias (campeão Master 
3 Leve – categoria até 73 kg).

AULAS GRÁTIS - A Prefeitura de Itapevi ofe-
rece aulas de judô gratuitamente para crianças 
de 6 a 14 anos e adolescentes acima de 15 anos 
em diante. Confira aqui os locais, dias e horários 
dos treinos desta e de outras 16 modalidades 
esportivas oferecidas na cidade. Mais informa-
ções pelo telefone (11) 4774-5927.

Durante as obras, foram utilizadas 400 toneladas de massa asfáltica

Aragão, Bragança, Taquaritinga, Nova Aliança, 
Santos, Jales, Palmeiras, Amador Bueno, Pindo-
rama, Brotas, Barueri, Osasco, Jandira, Itapevi, 
Avaré, Votuporanga, Barra Bonita, Sorocaba, São 
Paulo, Urupês e Paranaguá.

A campanha de combate ao Aedes começou 
na primeira semana de janeiro. Desde então, a 
administração municipal tem trabalhado para 
conscientizar a população sobre a importância 
de eliminar os focos do mosquito, realizando 
ações de rotina e mutirões nos bairros, distri-
buindo informativos e colocando banners e ou-
tdoors em pontos estratégicos da cidade.

Os mutirões acontecerão todas as semanas 
até o fim de abril, quando se encerra o período 
em que a incidência do mosquito aumenta em 
todo o país. O trabalho é uma parceria das se-
cretarias de Infraestrutura e Serviços Urbanos, 
Saúde e Bem Estar e Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente.

Este será o décimo mutirão realizado pela 
Prefeitura em 2017. Até o momento, equipes de 
limpeza e da operação Cata-Bagulho, que acom-
panham a ação, recolheram 580 toneladas de 
entulho.
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Secretaria de Governo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria de Municipal de Indústria,
Comércio, Turismo e Emprego

VAGAS DO PAT
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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ITAPEVIPREV
ITAPEVI PREVIDÊNCIA
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Secretaria da Receita
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi
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Secretaria de Finanças
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi
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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, Cláu-
dio Freitas, Elaine Rodrigues Bue-
no de Freitas, Eurico Ramos, José 
Mauro, Kleber Maruxo, Luiza Nasi 
Fernandes, Marcos Godoy, Mar-

cos Toledo, Mauro Martins Júnior, 
Paula Pezzoni, Ramon Medrano,  

Rogério 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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DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi
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Prefeitura do Município de Itapevi
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ENTRADA GRATUITA

AV. RUBENS CARAMEZ,
Nº 1000 A, CENTRO

GINÁSIO DE
ESPORTES

14 e 15/04
18:30h

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AGORA, SEU FILHO TEM FUTURO

EDUCAÇÃO DE ITAPEVI
COM QUALIDADE                

EDUCAÇÃO DE ITAPEVI
COM QUALIDADE                

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA

LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E
CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES
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Câmara Municipal de Itapevi

ENTRADA GRATUITA

AV. RUBENS CARAMEZ,
Nº 1000 A, CENTRO

GINÁSIO DE
ESPORTES

14 e 15/04
18:30h

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AGORA, SEU FILHO TEM FUTURO

EDUCAÇÃO DE ITAPEVI
COM QUALIDADE                

EDUCAÇÃO DE ITAPEVI
COM QUALIDADE                

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA

LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E
CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES
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fraldas infantis, agulhas injetáveis, algodão, 
ataduras, coletores para exames laborato-
riais e sondas, dentre outros.

Ao todo, 370 pacientes recebem mensal-

Sem funcionar desde agosto de 2016, 
o fornecimento de fraldas geriátricas para 
famílias carentes de Itapevi foi regularizado 
pela Prefeitura. A entrega foi reiniciada no 
dia 16 de março. 

No dia 21 de dezembro de 2016, a admi-
nistração anterior anunciou a empresa Vital 
Hospitalar Comercial Ltda. como vencedora 
da concorrência pública para disponibilizar 
o material.

Em janeiro deste ano, a Prefeitura en-
caminhou o processo para o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE–SP) para análise e 
instruções. O processo foi autorizado em 
fevereiro.

Neste mês, a empresa iniciou o forneci-
mento das fraldas geriátricas e de outros 
materiais aprovados pela licitação, como 

PREFEITURA DE ITAPEVI
REGULARIZA FORNECIMENTO DE 
FRALDAS A FAMÍLIAS CARENTES

Entrega do material estava 
suspensa há oito meses; 370 
pessoas serão beneficiadas

mente 5.616 pacotes de fraldas. Deste to-
tal, 5.095 são geriátricas e 521 são infantis.  
As informações são da Secretaria de Saúde 
e Bem-Estar.

A noite de quarta-feira (29) foi marcada 
por homenagens ao rottweiler Conan, que 
se aposentou após 5 anos de trabalhos de-
dicados à Guarda Civil Municipal de Itapevi. 
O evento reuniu cerca de 300 pessoas no 
Complexo Desportivo Educacional João Sal-
varani, e contou com a presença de outras 
guardas da região.

CÃO CONAN SE APOSENTA NA GUARDA MUNICIPAL
Conan foi aposentado compulsoriamente 

após seu oitavo aniversário, na sexta (24). 
O animal agora vai ficar sob os cuidados do 
guarda Gilson Cândido Marcelino, que foi 
seu condutor na GCM. 

Durante as homenagens, Conan teve o 
colete substituído por uma medalha pelos 
bons serviços prestados ao município. Na 
ocasião, foi assinado o termo de doação do 
cão a Marcelino para que o agente pudesse 
levá-lo legalmente para casa.

Com os olhos marejados, Marcelino enal-
teceu o companheiro. “Foram várias vezes 

Animal parou de trabalhar
após cinco anos de serviços
prestados à GCM

em que participamos de operações e fomos 
atacados com facas e outros itens. Utilizáva-
mos o Conan para imobilizar e nos ajudar na 
detenção destes criminosos. Sentirei falta 
dele no dia-a-dia de trabalho, mas feliz por-
que todos os dias quando eu chegar em casa 
terei o carinho dele a minha espera”, disse.

Representantes das Guardas Municipais 
de Jundiaí, Vargem Grande Paulista, Jandira 
e Cotia também prestigiaram o evento, além 
da Defesa Civil de Itapevi. 

A GCM agora procura um substituto para 
Conan.

Professores do 1º ao 5º ano da rede de 
educação de Itapevi iniciaram, nesta ter-
ça (28), a capacitação do Sistema SESI de 
Ensino, na escola Bemvindo Moreira Nery, 
na Cohab.  

Ao todo, são 800 educadores que du-
rante a semana receberão treinamento 
para o uso do material didático do SESI, 
que será adotado pelo município a partir 
de abril.

“Esta capacitação é importante por-
que apresenta aos professores a concep-
ção pedagógica do material, que objetiva 
trabalhar o contexto social dos alunos, 
fazendo com que a sua realidade diária 
seja utilizada naturalmente no processo 
de aprendizagem”, explicou o analista do 
SESI, Vitor Abdias Cabot Germano, res-
ponsável pelo treinamento na disciplina 
de Educação Física.

 
MATERIAL DIDÁTICO
O material didático do SESI é composto 

por Cadernos do Aluno para as disciplinas 
de História, Geografia, Língua Portuguesa, 
Matemática e Ciências. O conteúdo tam-
bém contempla as atividades de Artes e 
Educação Física para os alunos, além de um 
referencial curricular para os educadores.

Na semana passada, o treinamento foi 
realizado com os gestores municipais. Par-
ticiparam da capacitação 120 diretores, vi-
ce-diretores e supervisores da Secretaria 
de Educação e Cultura de Itapevi.

A concepção do ensino adotado pelo 

DIRETORES E PROFESSORES
RECEBEM CAPACITAÇÃO DO

SISTEMA SESI DE ENSINO
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PREFEITURA DE ITAPEVI
REGULARIZA FORNECIMENTO DE 
FRALDAS A FAMÍLIAS CARENTES

mente 5.616 pacotes de fraldas. Deste to-
tal, 5.095 são geriátricas e 521 são infantis.  
As informações são da Secretaria de Saúde 
e Bem-Estar.

em que participamos de operações e fomos 
atacados com facas e outros itens. Utilizáva-
mos o Conan para imobilizar e nos ajudar na 
detenção destes criminosos. Sentirei falta 
dele no dia-a-dia de trabalho, mas feliz por-
que todos os dias quando eu chegar em casa 
terei o carinho dele a minha espera”, disse.

Representantes das Guardas Municipais 
de Jundiaí, Vargem Grande Paulista, Jandira 
e Cotia também prestigiaram o evento, além 
da Defesa Civil de Itapevi. 

A GCM agora procura um substituto para 
Conan.

SESI engloba a aprendizagem por meio 
da pesquisa, de forma que toda criança e 
adolescente sejam capazes de apreender 
diante de condições favoráveis de ensino. 
A educação proposta será de que os es-
tudantes tomem suas próprias decisões 
apoiados pelos professores como agentes 
facilitadores, e estejam aptos para proble-
matizar, pensar e propor soluções.

 
CONVÊNIO
A Prefeitura de Itapevi e o Sistema SESI 

Educação firmaram, no dia 18 de feverei-
ro, convênio que permite que todos os 
alunos do Ciclo I do Ensino Fundamental 
(que compreende do 1º ao 5º ano da rede 
municipal, com idades de 6 a 11 anos) pas-
sem a contar com material didático forne-
cido pelo Serviço Social da Indústria (SESI).

Professores do 1º ao 5º ano da rede de 
educação de Itapevi iniciaram, nesta ter-
ça (28), a capacitação do Sistema SESI de 
Ensino, na escola Bemvindo Moreira Nery, 
na Cohab.  

Ao todo, são 800 educadores que du-
rante a semana receberão treinamento 
para o uso do material didático do SESI, 
que será adotado pelo município a partir 
de abril.

“Esta capacitação é importante por-
que apresenta aos professores a concep-
ção pedagógica do material, que objetiva 
trabalhar o contexto social dos alunos, 
fazendo com que a sua realidade diária 
seja utilizada naturalmente no processo 
de aprendizagem”, explicou o analista do 
SESI, Vitor Abdias Cabot Germano, res-
ponsável pelo treinamento na disciplina 
de Educação Física.

 
MATERIAL DIDÁTICO
O material didático do SESI é composto 

por Cadernos do Aluno para as disciplinas 
de História, Geografia, Língua Portuguesa, 
Matemática e Ciências. O conteúdo tam-
bém contempla as atividades de Artes e 
Educação Física para os alunos, além de um 
referencial curricular para os educadores.

Na semana passada, o treinamento foi 
realizado com os gestores municipais. Par-
ticiparam da capacitação 120 diretores, vi-
ce-diretores e supervisores da Secretaria 
de Educação e Cultura de Itapevi.

A concepção do ensino adotado pelo 

800 educadores receberam
treinamento para o uso do
material didático do SESI

DIRETORES E PROFESSORES
RECEBEM CAPACITAÇÃO DO

SISTEMA SESI DE ENSINO
Divulgação / PMI

Educadores recebem treinamento para usarem o material didático do SESI 


