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ALUNOS TERÃO ENSINO
COM QUALIDADE SESI

18 mil alunos estão recebendo 
livros do Sistema SESI de
Ensino. Prefeitura firmou
convênio para garantir

benefício aos estudantes
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A Paixão de Cristo é um espetáculo tradicional 
em todo o país, e em Itapevi não é diferente. Na 
cidade, a encenação  “Paixão de Cristo: uma his-

tória de devoção, amor e fé” será promovida pela 
Prefeitura nos dias 14 e 15 de abril. 

A apresentação acontece às 18h30 no Com-

DIAS 14 E 15 TERÃO ESPETÁCULOS
DA PAIXÃO DE CRISTO

Mais de 18 mil alunos do Ensino Funda-
mental Ciclo I de Itapevi começaram a re-
ceber o material didático do Sistema SESI 
de Ensino nesta semana. O objetivo é me-
lhorar a qualidade do aprendizado na rede 
municipal de ensino.

Cada aluno recebe quatro livros: Ciên-
cias da Natureza e Matemática; Ciências 
Humanas (História e Geografia); Lingua-
gem e Códigos (Língua Portuguesa, Artes 
e Educação Física) e Muitos Textos... Tan-
tas Palavras (Redação). Os professores re-
ceberam os livros Fazer Pedagógico e Pro-
posta Curricular.

“Tenho certeza que o material pedagó-
gico acrescentará muito conhecimento à 
vida destas crianças, completou Marisa da 
Silva, diretora do CEMEB Floriza.

O estudante Higor Cordeiro Ferrei-
ra Lobo, 10, do 5º A, recebeu o material 
e aprovou. “Estes livros vão me ajudar 
muito. Tenho dificuldades com tabuada e 
acho que agora supero esse desafio. Tenho 
certeza que vou conseguir porque tanto 
os livros quanto os professores são muito 
bons e prometo me dedicar para aprender 
direitinho”, disse.

Promovida pela Prefeitura de Itapevi, apresentação chega a 10ª edição no município

ALUNOS DE ITAPEVI RECEBEM
LIVROS DO SISTEMA SESI

No último dia 30, foi realizada a segunda 
formatura do curso de inglês gratuito ofere-
cido pela Secretaria de Indústria, Comércio, 
Turismo e Emprego de Itapevi. Ao todo, 133 
alunos receberam o certificado do Módulo 
Básico 1 do idioma. 

O objetivo é aprimorar o desenvolvimento 

CURSO DE INGLÊS FORMA 133 MORADORES
profissional dos participantes e ajudá-los a in-
gressar no mercado de trabalho. 

O material do curso é apresentado em 10 
aulas por módulo, dividido em duas aulas por 
semana. Cada módulo tem duração média de 
3 semanas. 

Cada aluno recebe uma apostila elabora-
da pelos próprios professores, que fazem um 
acompanhamento contínuo de acordo com 
avanço de cada estudante. Todos passam por 
avaliações de aprendizado.

Ao final, os participantes podem continuar 

Gratuita, iniciativa busca
preparar o participante para
o mercado de trabalho 

estudando em módulos mais avançados.

INSCRIÇÕES
As turmas do mês de abril já estão forma-

das, de acordo com a ordem de inscrição dos 
interessados. Para se inscrever basta compa-
recer à sede da secretaria (Av. Presidente Var-
gas- 376, Centro) com a seguinte documen-
tação: CPF, RG e comprovante de residência. 

Mais detalhes podem ser obtidos no setor 
de Qualificação do órgão ou pelo telefone 
(11) 4143 – 8888. 

Autores fazem ensaios para garantir a melhor apresentação da história de Itapevi ao público presente

plexo Desportivo João Salvarani. A expectativa é 
de que 2,2 mil pessoas assistam ao espetáculo nos 
dois dias.

“Queremos reforçar os laços religiosos, mas 
sobretudo mostrar a pujança da arte na cidade 
de Itapevi”, afirma Valéria Rossi, responsável pela 
programação do espetáculo. “Queremos ficar 
marcados pela tradição e dedicação na organiza-
ção dos eventos festivos da cidade”, diz.

Neste ano, 80 atores da Escola Municipal de 
Teatro e membros de comunidades locais atua-
rão na história de Jesus de Nazaré. O espetáculo 
contará ainda com a participação de mais de 30 
bailarinos da Escola Municipal Livre de Dança.

A Paixão de Cristo tem ainda ampla equipe de 
preparação de elenco, composta por profissionais 
de arte, organização pedagógica, coreógrafos, 
cenógrafos, figurinistas, designers, dentre outros 
profissionais. Ao todo, são cerca de 20 profissio-
nais envolvidos na organização. O espetáculo terá 
direção geral de Hélton Lima, com dramaturgia de 
Daniel Bernardes. Para melhor acomodar o públi-
co, os portões do ginásio serão abertos 20 minu-
tos antes do início do espetáculo. Haverá um telão 
do lado de fora do local.
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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). 

Ao todo, o material beneficia 18.231 es-
tudantes, 826 docentes e abrange 42 esco-

las atendidas pelo sistema.
A concepção do ensino adotado pelo 

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 estimula que os 
estudantes tomem suas próprias decisões 
apoiados pelos professores como agentes 
facilitadores, e estejam aptos para proble-
matizar, pensar e propor soluções.

DIAS 14 E 15 TERÃO ESPETÁCULOS
DA PAIXÃO DE CRISTO

Mais de 18 mil alunos do Ensino Funda-
mental Ciclo I de Itapevi começaram a re-
ceber o material didático do Sistema SESI 
de Ensino nesta semana. O objetivo é me-
lhorar a qualidade do aprendizado na rede 
municipal de ensino.

Cada aluno recebe quatro livros: Ciên-
cias da Natureza e Matemática; Ciências 
Humanas (História e Geografia); Lingua-
gem e Códigos (Língua Portuguesa, Artes 
e Educação Física) e Muitos Textos... Tan-
tas Palavras (Redação). Os professores re-
ceberam os livros Fazer Pedagógico e Pro-
posta Curricular.

“Tenho certeza que o material pedagó-
gico acrescentará muito conhecimento à 
vida destas crianças, completou Marisa da 
Silva, diretora do CEMEB Floriza.

O estudante Higor Cordeiro Ferrei-
ra Lobo, 10, do 5º A, recebeu o material 
e aprovou. “Estes livros vão me ajudar 
muito. Tenho dificuldades com tabuada e 
acho que agora supero esse desafio. Tenho 
certeza que vou conseguir porque tanto 
os livros quanto os professores são muito 
bons e prometo me dedicar para aprender 
direitinho”, disse.

Material didático irá beneficiar 
18 mil alunos; professores e 
diretores receberam formação

ALUNOS DE ITAPEVI RECEBEM
LIVROS DO SISTEMA SESI

Divulgação / PMI

Alunos da rede municipal de ensino começaram a receber os livros nesta semana

plexo Desportivo João Salvarani. A expectativa é 
de que 2,2 mil pessoas assistam ao espetáculo nos 
dois dias.

“Queremos reforçar os laços religiosos, mas 
sobretudo mostrar a pujança da arte na cidade 
de Itapevi”, afirma Valéria Rossi, responsável pela 
programação do espetáculo. “Queremos ficar 
marcados pela tradição e dedicação na organiza-
ção dos eventos festivos da cidade”, diz.

Neste ano, 80 atores da Escola Municipal de 
Teatro e membros de comunidades locais atua-
rão na história de Jesus de Nazaré. O espetáculo 
contará ainda com a participação de mais de 30 
bailarinos da Escola Municipal Livre de Dança.

A Paixão de Cristo tem ainda ampla equipe de 
preparação de elenco, composta por profissionais 
de arte, organização pedagógica, coreógrafos, 
cenógrafos, figurinistas, designers, dentre outros 
profissionais. Ao todo, são cerca de 20 profissio-
nais envolvidos na organização. O espetáculo terá 
direção geral de Hélton Lima, com dramaturgia de 
Daniel Bernardes. Para melhor acomodar o públi-
co, os portões do ginásio serão abertos 20 minu-
tos antes do início do espetáculo. Haverá um telão 
do lado de fora do local.
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ITAPEVIPREV
ITAPEVI PREVIDÊNCIA

Secretaria de Finanças
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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Secretaria de Justiça
JARI ITAPEVI

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES
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Secretaria de Administração, Gestão e Tecnologia
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Câmara Municipal de Itapevi
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FESTIVAL
ARTESANATO
GASTRONOMIA
MÚSICA
DANÇA

DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
TURISMO E EMPREGO

DE EDUCAÇÃO
E CULTURA

AGENDA

O GRANDE HIT   DA CULTURA
DE ITAPEVI PRA VOCÊ

8 DE ABRIL • 13 DE MAIO • 10 DE JUNHO • 8 DE JULHO
12 DE AGOSTO • 16 DE SETEMBRO • 21 DE OUTUBRO

11 DE NOVEMBRO • 9 DE DEZEMBRO

A Prefeitura realiza no sábado (8) a segun-
da edição do Festival de Arte e Cultura de 
Itapevi. O evento será realizado na Praça 18 
de Fevereiro, das 9h às 17h, no Centro. A pri-
meira edição aconteceu no dia 18 de março. 
O festival é realizado aos segundos sábados 
de cada mês.

O evento terá 26 barracas comercializando 
peças de crochê, madeira, EVA, patchworks e 
esculturas, além de bebidas, lanches e petis-

NESTE SÁBADO (8), PRAÇA 18 DE 
FEVEREIRO RECEBE FESTIVAL IT

Na segunda edição, evento
é realizado mensalmente
pela Prefeitura

cos. A população também poderá comer nas 
“food bikes” que ficarão no local. Haverá tam-
bém shows com artistas da cidade.

Além disso, haverá uma oficina ao longo 
de todo o festival sobre o tema “Sustentabi-

lidade e Cidadania: Do lixo ao luxo”, promovi-
da pela Associação Liceu de Móveis e Ofícios. 
Nela, será realizada a manutenção e conser-
tos de cadeiras de rodas e muletas pelo ofici-
neiro Paulo Souto Silva. 

CONFIRA A LISTA DE SHOWS
9h – Abertura - Dj Cunha Júnior – (House Music)
10h – Dj Wesley Prado - (Sertanejo/Pop)
11h – Claudio Dutra e convidados (MPB)
13h – Grupo de professores Escola Livre de Música (MPB)
14h – Dupla Gil e Hernani – Sertanejo
15h – Paulo Moreno (MPB)
16h – Fechamento - Banda da Guarda Civil Municipal de Itapevi
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NESTE SÁBADO (8), PRAÇA 18 DE 
FEVEREIRO RECEBE FESTIVAL IT

cerrada neste mês. A segunda parte começa 
entre outubro e novembro deste ano, quan-
do as temperaturas mais altas facilitam a re-
produção do mosquito. 

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 

Acontece neste sábado (8), no Jardim Rai-
nha, o décimo primeiro mutirão de comba-
te ao Aedes aegypti. O objetivo é eliminar 
focos do mosquito transmissor da dengue, 
zika e chikungunya e conscientizar a popu-
lação de que o combate ao Aedes deve ser 
permanente.

A força-tarefa visitará as ruas Ana Araújo 
de Castro, Nove de Julho, Lázara Siqueira, 
José Pedro de Castro, Ladeira Nacif Amin 
Chalupe, Santo Antonio, José Pedro de Oli-
veira, Vale do Sol, Pedro Pinto, Avenida Bra-
sil, Nicolau Leonardo, Benedito Manoel de 
Oliveira, Emílio Vaz, Mario Peixoto de Oli-
veira, Osório da Silva Ferrari, João Pinto, Ro-
dolfo Voight, Antonio Bruno, Benedito Dias 
Siqueira, Michel Armando Benedocci, Alces-
te Silicani, Brasil Para Cristo, José Avelino da 
Costa, Irene Quatrine Coelho, Xavantes, Luiz 
Reviglio, Sete de Setembro, Ezequiel Dias Si-
queira, Antonio di Santo, Carajás.

A primeira etapa da campanha será en-

MUTIRÃO CONTRA O AEDES
CHEGA AO JARDIM RAINHA

Primeira etapa da campanha
de combate ao mosquito
entra na reta final

a importância de eliminar os focos do mos-
quito, realizando ações de rotina e mutirões 
nos bairros, distribuindo informativos e colo-
cando banners e outdoors em pontos estra-
tégicos da cidade. O trabalho é uma parceria 
das secretarias de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos, Saúde e Bem-Estar e Desenvolvi-
mento Urbano e Meio Ambiente.

Cerca de 16 mil casas já foram visitadas pelos mutirões

Além de executar ações de segurança pública, 
a Guarda Civil Municipal de Itapevi (GCM) tem se 
deparado com outros grandes desafios. Na ter-
ça-feira (4), os agentes Luiz Augusto Silva e Vivia-
ne Lucas Parreira tiveram de ajudar uma mulher 
em trabalho de parto no bairro Cidade da Saúde.

Silva e Viviane faziam o patrulhamento de ro-
tina próximo ao Pronto Socorro de Itapevi quan-

GUARDA REALIZA PARTO NA CIDADE DA SAÚDE
do um homem abordou os guardas, falando so-
bre a situação da mulher - o marido dela estava 
trabalhando e não atendia as ligações.

“Quando eu cheguei na casa, percebi que ela 
estava sentindo fortes contrações e entrando em 
trabalho de parto. Não havia tempo para levá-la 
ao hospital. Ali mesmo pedi para que ela ficasse 
calma, respirasse, não tentasse sair da cama por-
que eu faria o parto”, diz Silva, que estuda enfer-
magem.

Durante o procedimento, Viviane acionou o 
SAMU (Serviços de Atendimento Móvel de Ur-

Mãe e bebê receberam
alta do hospital e passam bem

gência), que chegou em pouco mais de cinco 
minutos. 

“Todo meu esforço de parto demorou não 
mais do que três minutos. A bebê nasceu muito 
rápido. Na própria cama verifiquei os sinais vitais 
da criança e providenciei uma toalha para ela e 
a mãe. Junto aos médicos do SAMU, cortamos o 
cordão umbilical e demos continuidade aos pro-
cedimentos”, conta Silva.

A mãe e a criança foram encaminhadas ao 
Hospital Geral e Itapevi e já receberam alta. Am-
bas passam bem.   
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A Prefeitura iniciou nesta quarta-feira (5) 
uma pré-seleção de candidatos para 600 no-
vos postos de trabalho em empresas de Ita-
pevi.  As vagas oferecidas são para auxiliar de 
produção (420), logística/expedição/almoxa-
rifado (100) e limpeza (80).  

O processo está sendo realizado pela Se-

PREFEITURA FAZ PRÉ-SELEÇÃO 
PARA 600 VAGAS DE EMPREGO

Iniciativa é oportunidade
para profissionais voltarem
ao mercado de trabalho

cretaria de Indústria, Comércio, Turismo e 
Emprego de Itapevi. 

Podem concorrer às vagas de produção 
homens e mulheres com ensino médio com-
pleto. Não é necessária experiência na área. 
Já para os cargos de logística, expedição e al-
moxarifado, são procurados homens com en-
sino médio completo e experiência na área.

Para as vagas de limpeza, tanto homens 
quanto mulheres podem pleitear o cargo. É 
exigido ensino fundamental completo ou cur-
sando e é necessário ter experiência.

Ao efetuar o atendimento presencial, será 
feita uma triagem de todo material recebi-
do e os candidatos recebem explicações de 
todas as etapas subsequentes à pré-seleção, 
esclarecendo as dúvidas e oferecendo os en-
caminhamentos necessários.

Os interessados devem se apresentar pes-
soalmente na Secretaria (Avenida Presidente 
Vargas, 376. Vila Nova Itapevi), de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 17h. Devem levar RG, 
número do PIS, Carteira de Trabalho e currí-
culo impresso. 


