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NO tRImestRe, CAsOs 
De DeNgue CAem 84%

De janeiro a março, apenas quatro casos 
de dengue foram registrados, contra 25 

no mesmo período de 2016



2 Ano 8 | Nº 432 | Itapevi, 20 de abril de 2017DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi

INsCRIções AbeRtAs pARA
AuLAs De FutebOL FuNCIONAL

A cidade de Itapevi registrou queda de 
84% no número de casos confirmados de 
dengue no primeiro trimestre de 2017, na 
comparação com o mesmo período do ano 
passado. O número passou de 25 em 2016 
para apenas quatro neste ano. 

Já os casos notificados caíram de 399 
nos três primeiros meses do ano passado 
para 64 no mesmo período de 2017 - outra 
queda de 84%.

Ao mesmo tempo, o número de casos 
de chikungunya caiu de 7 para zero. Não 
houve registro de casos de zika neste ano 
nem em 2016.

Mutirões e app
A Prefeitura encerrou neste mês de abril 

a primeira etapa da campanha de combate 
ao Aedes aegypti, já que em baixas tem-
peraturas diminui o índice de proliferação 
do mosquito transmissor da dengue, zika 
e chikungunya. 

A Prefeitura lançou em fevereiro o apli-
cativo “Xô Aedes”. Com ele, o munícipe 
poderá apontar às equipes da Vigilância 
Epidemiológica a existência de criadouros. 
O aplicativo conta com sistema de geo-

As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, das 17 às 18 horas, no Estádio Municipal

CAsOs De DeNgue DespeNCAm 
84% NO pRImeIRO tRImestRe

A Prefeitura recolheu 15 mil inscrições 
para a pré-seleção de candidatos a 600 no-
vos postos de trabalho em Itapevi. Iniciado 
em 5 de abril, o processo está selecionando 
profissionais para vagas de auxiliar de produ-
ção (420), logística/expedição/almoxarifado 
(100) e limpeza (80).

pRé-seLeçãO pARA 600 vAgAs
De empRegO tem 15 mIL INsCRItOs

O balanço foi divulgado nesta terça-feira 
(18) pela Secretaria de Indústria, Comércio, 
Turismo e Emprego de Itapevi, que coordena 
a seleção. 

A Prefeitura tem se aproximado cada vez 
mais das empresas da região entendendo 
as necessidades do perfil profissional, ofe-
recendo um serviço de convocação e sele-
ção de candidatos para as vagas, aliado a 
qualificação profissional, de modo a garan-
tir que a população tenha maiores chances 
de disputar uma vaga no mercado de tra-

Após fase de seleção e
recrutamento, contratados deverão 
trabalhar a partir do mês de julho    

balho.
Neste momento, a administração está apli-

cando provas aos pré-selecionados. Já foram 
atendidos 2,8 mil munícipes que retornaram 
para fazer a prova.

A fase final acontecerá em maio. Nela, a 
empresa contratante cuidará da análise final 
dos currículos. A Prefeitura entregará à com-
panhia mil currículos, dentre os quais serão 
selecionados 600. 

A previsão é de que os selecionados este-
jam trabalhando no início de julho.

Exercícios físicos são
planejados de acordo com 
os fundamentos do futebol

A Prefeitura de Itapevi abriu inscrições 
para as aulas de futebol funcional – treina-
mento físico baseado nos fundamentos do 
futebol. As aulas, gratuitas e de turmas mis-
tas, acontecem às segundas e quartas-feiras, 
no Estádio Municipal André Nunes Júnior (Av. 
Prof. Dimarães Antonio Sandei, Vila Nova Ita-
pevi), das 17 às 18 horas.

As inscrições devem ser feitas nos mesmos 
dias e horários das aulas. Podem se inscrever 
homens e mulheres com mais de 18 anos, in-
teressados na melhoria do condicionamento 
físico, por meio de exercícios inspirados nos 
fundamentos técnicos, atividades físicas e co-
ordenativas usadas no futebol.

As atividades são mantidas pela Secretaria 
de Esportes, Lazer e Juventude. Mais infor-
mações pelo Telefone: 4774-5927.
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localização, e está disponível para smar-
tphones Android na Play Store, e na Apple 
Store, para quem usa iPhone.

Desde o início do ano, foram realiza-
dos 11 mutirões de combate ao mosqui-
to.  Eles reuniram cerca de 100 trabalhado-
res, entre agentes de saúde e profissionais 
de limpeza, para eliminar os focos do mos-
quito e conscientizar a população de que 
o combate ao vetor das doenças deve ser 
permanente.

A ação teve reforço do Exército, que 
semanalmente disponibilizou cerca de 
20 soldados para auxiliar na tarefa. A 
ação utilizou também caminhões de lixo, 
Cata-Bagulho e uma máquina retroesca-
vadeira. 

Ao todo, foram recolhidas 620 tonela-
das de entulho e 17 mil casas foram visita-
das. A força-tarefa eliminou quase três mil 
criadouros do mosquito e fez a colocação 
de tela em 700 caixas d’água.

INsCRIções AbeRtAs pARA
AuLAs De FutebOL FuNCIONAL

A cidade de Itapevi registrou queda de 
84% no número de casos confirmados de 
dengue no primeiro trimestre de 2017, na 
comparação com o mesmo período do ano 
passado. O número passou de 25 em 2016 
para apenas quatro neste ano. 

Já os casos notificados caíram de 399 
nos três primeiros meses do ano passado 
para 64 no mesmo período de 2017 - outra 
queda de 84%.

Ao mesmo tempo, o número de casos 
de chikungunya caiu de 7 para zero. Não 
houve registro de casos de zika neste ano 
nem em 2016.

Mutirões e app
A Prefeitura encerrou neste mês de abril 

a primeira etapa da campanha de combate 
ao Aedes aegypti, já que em baixas tem-
peraturas diminui o índice de proliferação 
do mosquito transmissor da dengue, zika 
e chikungunya. 

A Prefeitura lançou em fevereiro o apli-
cativo “Xô Aedes”. Com ele, o munícipe 
poderá apontar às equipes da Vigilância 
Epidemiológica a existência de criadouros. 
O aplicativo conta com sistema de geo-

De janeiro a março, apenas quatro 
casos de dengue foram registrados, 
contra 25 no mesmo período de 2016

CAsOs De DeNgue DespeNCAm 
84% NO pRImeIRO tRImestRe

Divulgação / PMI

Força-tarefa contra o Aedes eliminou quase três mil criadouros do mosquito em quatro meses 

A Prefeitura de Itapevi abriu inscrições 
para as aulas de futebol funcional – treina-
mento físico baseado nos fundamentos do 
futebol. As aulas, gratuitas e de turmas mis-
tas, acontecem às segundas e quartas-feiras, 
no Estádio Municipal André Nunes Júnior (Av. 
Prof. Dimarães Antonio Sandei, Vila Nova Ita-
pevi), das 17 às 18 horas.

As inscrições devem ser feitas nos mesmos 
dias e horários das aulas. Podem se inscrever 
homens e mulheres com mais de 18 anos, in-
teressados na melhoria do condicionamento 
físico, por meio de exercícios inspirados nos 
fundamentos técnicos, atividades físicas e co-
ordenativas usadas no futebol.

As atividades são mantidas pela Secretaria 
de Esportes, Lazer e Juventude. Mais infor-
mações pelo Telefone: 4774-5927.
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Secretaria de Governo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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DIÁRIO OFICIAL
prefeitura do município de Itapevi

ITAPEVIPREV
ITAPEVI PREVIDÊNCIA

Secretaria de Finanças
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

em ItApevI, 74% DOs 
beNeFICIÁRIOs
jÁ ReCebeRAm
CONveRsORes
De tv DIgItAL

Famílias de baixa renda já retiraram 17 mil kits; 
entrega deve terminar em 23 de maio 

A Prefeitura de Itapevi já distri-
buiu 17.783 kits gratuitos (conversor 
e antena) de migração do sinal de 
TV analógico para o digital, o equi-
valente a 74% do total destinado a 
beneficiários de programas sociais e 
famílias de baixa renda.

Ao todo, o número de equipa-
mentos disponibilizados na cidade é 
de 23.767, dos quais ainda precisam 
ser entregues 5.984.  As informações 
são da Seja Digital, empresa respon-
sável pela operação do processo de 
migração do sinal de TV no Brasil.

O fornecimento dos kits não está 
restrito aos beneficiários dos progra-
mas sociais, por isso o alcance de 17 
mil engloba todas as famílias de bai-
xa renda.

As quatro unidades dos Centros 

de Referência da Assistência Social 
(CRAS) de Itapevi fazem o cadastra-
mento das famílias para o benefício. 
O trabalho conta com o apoio de 
orientação dos assistentes sociais 
dos CRAS, que esclarecem sobre as 
formas de agendamento, além de 
funcionários da empresa Seja Digital.

A previsão de término do serviço 
da empresa no CRAS  é para o dia 20 
de abril. No entanto, a entrega dos 
kits prossegue no município por mais 
45 dias, dependendo da deman-
da. O encerramento da distribuição 
pela Seja Digital está previsto para 
o dia 23 de maio. Mais informações 
podem ser obtidas nas unidades do 
CRAS, que funcionam de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas, ou pelo 
telefone 147, da Seja Digital.

Ainda há kits sendo distribuídos na cidade
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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 Rodrigues Bueno de 
Freitas, Eurico Ramos, José Mauro, 
Kleber Maruxo, Luiza Nasi Fernan-

des, Marcos Godoy, Marcos Toledo, 
Mauro Martins Júnior, Paula 

Pezzoni, Ramon Medrano,  Rogério 
de Oliveira, Sônia Esteves,  Thulio 

Nassa e Virgínia Soares. 

ItapeviPrev - Superintendente: 
Bruno Augusto Viana Lopes

Secretaria de Justiça
JARI ITAPEVI

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES

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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peRFORmANCes ARtístICAs e 
usO De teCNOLOgIA mARCAm 
pAIxãO De CRIstO De ItApevI

pROFessORes De
eDuCAçãO FísICA De 
ItApevI pARtICIpAm 
De CuRsO De Rugby

Capacitação integra processo de formação
continuada para docentes da rede municipal   

A Prefeitura de Itapevi pro-
moveu nesta terça (18) um curso 
de formação continuada para 75 
professores de Educação Física 
da rede municipal de educação. 
O evento aconteceu nos períodos 
da manhã e tarde no CEMEB Zilda 
Arns, no Jardim São Carlos.

A capacitação em “Tag Rugby” 
aconteceu em parceria com a Con-
federação Brasileira de Rugby, que 
ministrou o curso e de cerca de 
quatro horas de duração. 

“Nosso intuito é oferecer a to-
dos os professores de educação fí-
sica da rede formação continuada, 
em período escalonado e de aula 
de cada um deles. Nosso calendá-
rio de formações se estende até 
o mês de agosto”, explicou Mário 
César de Paiva e Oliveira, coorde-
nador de área de Educação Física 

Escolar da Secretaria de Educação 
e Cultura.

Desde o início deste ano, 95 
professores já receberam diversos 
cursos de formação continuada 
em diversas modalidades. 

As aulas de tag rugby ainda não 
são oferecidas na rede, mas há es-
tudos para viabilizar a implemen-
tação em parceria com a Secreta-
ria de Esportes, Lazer e Juventude, 
segundo Paiva.

O que é O tag rugby?
É um jogo de iniciação ao rugby. 

A modalidade pode ser pratica-
da em quadras poliesportivas por 
equipes mistas, em espaços redu-
zidos. No Tag Rugby estão presen-
tes as ações fundamentais do jogo 
de Rugby, como: corrida com bola, 
finta, passe e pontos.

Prefeitura oferece formação aos professores de educação física da redeConselho Municipal de Direitos 
da Pessoa com Deficiência
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peRFORmANCes ARtístICAs e 
usO De teCNOLOgIA mARCAm 
pAIxãO De CRIstO De ItApevI

“Neste ano, o espetáculo foi mais boni-
to, melhor do que esperávamos, e os ato-
res superaram-se em sua dediacação e in-
terpretação”. Essa é a avaliação de Hélton 
Lima, diretor geral da encenação, sobre a 
10ª edição da Paixão de Cristo de Itapevi. 
Com o tema “Uma história de devoção, 
amor e fé”, o espetáculo aconteceu na sex-
ta-feira (14) e sábado (15), e reuniu cerca 
de três mil pessoas no Complexo Desporti-
vo João Salvarani.

Além da performance artística, o espe-
táculo contou com amplo aparato tecnoló-
gico. Foram utilizados 51 m² de painel LED, 
iluminação, máquinas de fumaça com gelo 
seco para efeitos especiais e três câmeras 
com recurso de gravação em alta definição 

para transmissão ao vivo do espetáculo no 
segundo dia. “Tivemos aproximadamente 
35 pessoas atuando na parte técnica para 
oferecer o melhor em sonoplastia, figuri-
no, cenografia e iluminação”, disse Hélton 
Lima.

A dramatização contou com 80 atores da 
Escola Municipal de Teatro, além de mora-
dores que atuaram na história de Jesus de 
Nazaré. O espetáculo teve ainda a partici-
pação de mais de 30 bailarinos da Escola 
Municipal Livre de Dança.

A Paixão de Cristo teve ainda ampla equi-
pe de preparação de elenco, composta por 
profissionais de arte, organização pedagó-
gica, coreógrafos, cenógrafos, figurinistas, 
designers, dentre outros profissionais.
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