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Prefeitura ampliou em 80% o número de beneficiados de 2016 para 2017



2 Ano 8 | Nº 433 | Itapevi, 27 de abril de 2017DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi

APÓS 183 JOGOS, COPA
EMANCIPAÇÃO DEFINE CAMPEÕES

Nesta quinta-feira (27), a prefeitura 
de Itapevi entregou o Passe Livre para 
beneficiários do programa. O evento foi 
realizado no auditório da Secretaria de 
Educação e Cultura e reuniu cerca de 300 
pessoas, entre autoridades, gestores pú-
blicos, estudantes e familiares.

Em 2016, o programa beneficiou 450 
estudantes de toda a cidade. Neste ano, o 
número chegou a 812 - uma alta de 80,4% 
no número de atendidos pelo Passe Livre.

O período de inscrição começou no dia 
16 e foi até o dia 31 de março, mas o pra-
zo foi prorrogado por mais 30 dias para 
atender mais estudantes.

SEM BUROCRACIA
A Prefeitura pretende desburocratizar 

o atendimento em 2018 para que o be-
nefício possa ser solicitado pelo Portal da 
Prefeitura, para que o usuário tenha con-
forto, praticidade e autonomia.

A Secretaria de Segurança, Trânsito e 
Transportes registrou 623 novas solicita-
ções do cartão Passe Livre neste ano. So-
licitaram a renovação 291 beneficiários. 
Foram indeferidos pela concessionária 

Finais de 11 categorias do torneio de futebol de salão foram realizadas no Cief Cohab

PREFEITURA AMPLIA EM 80%
PASSE LIVRE PARA ESTUDANTES

Cerca de 500 pessoas participaram do II En-
contro Hip Hop - Dance Hall de Itapevi, realizado 
na última sexta-feira (21), no Complexo Despor-
tivo Educacional João Salvarani.

Durante o encontro, foram realizados 
workshops com os coreógrafos Fenyx Fnky, Alex 
Soares, Tsukasa Ryon e Woolder Fipipe que apre-

II ENCONTRO HIP HOP - DANCE HALL
REÚNE 500 JOVENS EM ITAPEVI

sentaram coreografias de hip hop freestyle, clás-
sico, swag e dance hall, entre outros estilos.

No final do dia, aconteceram as famosas ba-
talhas de dança, onde dançarinos apresentam 
vários estilos competindo pela melhor apresen-
tação.

O evento reuniu ainda participantes de Cara-
picuíba, Osasco, Jandira, São José dos Campos, 
Pindamonhangaba, São José do Rio Preto e Curi-
tiba.

OUTRAS MODALIDADES
No final de fevereiro, a Prefeitura de Itapevi 

Evento contou com workshops
de diversos coreógrafos e
batalhas de danças

realizou o 1º Encontro Hip Hop-Dance Hall, que 
também reuniu cerca de 500 pessoas.

Na ocasião, foram apresentadas quatro mo-
dalidades de danças: hip hop (gênero musical 
da década de 70 presente nas comunidades ja-
maicanas, latinas e afroamericanas dos Estados 
Unidos), dance hall (estilo musical popular ja-
maicano nascido no fim dos anos 70), jazz funk 
(subgênero do jazz e com característica america-
na dos anos 70 e início de 80) e lagartixa (estilo 
ligado ao hip hop e street dance, popularizado 
em meados de 80 em São Paulo).

Foram disputadas finais em 11 categorias

A Liga Amadora de Itapevi de Futebol de 
Salão realizou no sábado (22) e no domingo 
(23) as finais da Copa Emancipação, no Cief 
Cohab. A Copa teve início no dia 18 de feve-
reiro, dia de emancipação da cidade, e foi 
dividida em 11 categorias (sub 8, sub 9, sub 
10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, Fe-
minino, Adulto e Veteranos) que disputaram 
183 partidas ao longo do torneio.

Na final da categoria Adulto, Nápoli x Co-
lina empataram em 1 a 1. Na cobrança de 
pênaltis, o Nápoli sagrou-se campeão por 5 a 
4. Já na categoria Feminino, o Itapoã bateu o 
Conquista por 4 a 2.

Dois jogos foram definidos nos pênaltis. 
No sub 20, a partida realizada entre Família x 
Colina também ficou empatada em 1 a 1 no 
tempo regulamentar e na cobrança das pena-
lidades foi definida em 5 a 0 para o Colina. 

O evento contou com o apoio da Prefeitu-
ra de Itapevi, que cedeu o espaço e doou os 
troféus e medalhas.

RESULTADOS DAS FINAIS
Sub-08  - Conquista 2 x 3 Nápoli 
Sub-09 -  River 5 x 4 Barcelona 
Sub-10 -  Nápoli 3 x 1 Barcelona 
Sub-12 -  Nápoli 5 x 1 Barcelona 
Sub-14 -  Águia de Ouro 5 x 0 Barcelona
Sub-16 - Colina 7 x 1 Barcelona 
Sub-18 -  Colina 8 x 1 Vitória 
Sub-20 - Família 0 x 5 Colina (nos pênaltis)
Feminino - Itapoã 4 x 2 Conquista
Veterano - Paulista 5 x 2 Interrogação
Adulto  - Nápoli 5 x 4 Colina (nos pênaltis)
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102 pedidos. O total de atendimentos 
chegou a 3.712, entre orientações, ins-
crições, renovações, reclamações, entre 
outros.

QUEM TEM DIREITO
AO PASSE LIVRE
Estudantes que estiverem regularmen-

te matriculados na rede pública de Itape-
vi podem solicitar o Passe Livre.

O interessado deve morar a uma dis-
tância igual ou superior a dois quilôme-
tros do estabelecimento de ensino em 
que está matriculado e possuir renda fa-
miliar máxima de até dois salários míni-
mos mensais.

APÓS 183 JOGOS, COPA
EMANCIPAÇÃO DEFINE CAMPEÕES

Nesta quinta-feira (27), a prefeitura 
de Itapevi entregou o Passe Livre para 
beneficiários do programa. O evento foi 
realizado no auditório da Secretaria de 
Educação e Cultura e reuniu cerca de 300 
pessoas, entre autoridades, gestores pú-
blicos, estudantes e familiares.

Em 2016, o programa beneficiou 450 
estudantes de toda a cidade. Neste ano, o 
número chegou a 812 - uma alta de 80,4% 
no número de atendidos pelo Passe Livre.

O período de inscrição começou no dia 
16 e foi até o dia 31 de março, mas o pra-
zo foi prorrogado por mais 30 dias para 
atender mais estudantes.

SEM BUROCRACIA
A Prefeitura pretende desburocratizar 

o atendimento em 2018 para que o be-
nefício possa ser solicitado pelo Portal da 
Prefeitura, para que o usuário tenha con-
forto, praticidade e autonomia.

A Secretaria de Segurança, Trânsito e 
Transportes registrou 623 novas solicita-
ções do cartão Passe Livre neste ano. So-
licitaram a renovação 291 beneficiários. 
Foram indeferidos pela concessionária 

Benefício foi entregue neste ano
para 812 moradores de Itapevi

PREFEITURA AMPLIA EM 80%
PASSE LIVRE PARA ESTUDANTES

Divulgação / PMI

Beneficiários recebem Passe Livre no auditório

A Liga Amadora de Itapevi de Futebol de 
Salão realizou no sábado (22) e no domingo 
(23) as finais da Copa Emancipação, no Cief 
Cohab. A Copa teve início no dia 18 de feve-
reiro, dia de emancipação da cidade, e foi 
dividida em 11 categorias (sub 8, sub 9, sub 
10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, Fe-
minino, Adulto e Veteranos) que disputaram 
183 partidas ao longo do torneio.

Na final da categoria Adulto, Nápoli x Co-
lina empataram em 1 a 1. Na cobrança de 
pênaltis, o Nápoli sagrou-se campeão por 5 a 
4. Já na categoria Feminino, o Itapoã bateu o 
Conquista por 4 a 2.

Dois jogos foram definidos nos pênaltis. 
No sub 20, a partida realizada entre Família x 
Colina também ficou empatada em 1 a 1 no 
tempo regulamentar e na cobrança das pena-
lidades foi definida em 5 a 0 para o Colina. 

O evento contou com o apoio da Prefeitu-
ra de Itapevi, que cedeu o espaço e doou os 
troféus e medalhas.
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Secretaria de Governo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Secretaria de Municipal de Indústria,
Comércio, Turismo e Emprego

VAGAS DO PAT
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ITAPEVIPREV
ITAPEVI PREVIDÊNCIA

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi

Secretaria de Justiça
JARI ITAPEVI

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES
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Secretaria de Finanças
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

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 Fernandes, Marcos Godoy, 
Marcos Toledo, Mauro Martins 

Júnior, Paula Pezzoni, Ramon Me-
drano,  Rogério de Oliveira, Sônia 
Esteves,  Thulio Nassa e Virgínia 

Soares. 

ItapeviPrev - Superintendente: 
Bruno Augusto Viana LopesDIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Itapevi
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ITAPEVI APRESENTA 
REDUÇÃO DE 42% EM 
FURTO DE VEÍCULOS    

Roubos de veículos também caem e chegam
a 22,9% no primeiro trimestre de 2017 

Balanço trimestral divulgado 
nesta terça-feira (25) pela Secreta-
ria de Segurança Pública do Estado 
de São Paulo (SSP) apresenta redu-
ção nos casos de furto e roubo de 
veículos em Itapevi no comparati-
vo do primeiro trimestre deste ano 
em relação a 2016.

De acordo com dados divulga-
dos pela SSP, foram furtados 108 
veículos no primeiro trimestre de 
2016 enquanto neste ano o núme-
ro caiu para 62. A redução foi de 
42,6%. 

Em uma comparação mês a 
mês, a queda foi de 37,2%, em 
janeiro; 40,7%, em fevereiro; e 
48,8%, em março. Isso porque fo-
ram 35 furtos no primeiro mês de 
2016 contra 22 neste ano; 32 em 
fevereiro do ano passado e 19 em 
2017; e, 41 em março de 2016 e 21 

no ano atual.
No caso de roubos de veículos, 

houve também redução em com-
paração trimestral. A diminuição 
chegou a 22,9%. O mês de janeiro 
deste ano foi o único índice com 
registro de aumento no índice, fo-
ram 18 contra 17 no ano anterior. 
Aumento de 5,8%. Entretanto, nos 
meses seguintes a melhora nos 
índices voltou a aparecer. Em fe-
vereiro, a queda foi de 31,8%, com 
22 roubos em 2016 e 15 neste ano. 
Março também registrou índices 
positivos. A redução de roubos foi 
de 32,2%, uma vez que foram re-
gistrados 31, em 2016, contra 21 
neste ano.

Os fatores de queda devem-se 
ao trabalho de apoio da Guarda Ci-
vil Municipal (GCM) nas ações das 
polícias Civil e Militar no município.

Itapevi reduz índices de furto e roubo de veículos 

Câmara Municipal de Itapevi
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para 43 carreiras, enquanto que no mesmo 
período deste ano elas alcançaram 88 car-
reiras. 

Em 2016, as principais ofertas de vagas 
foram para as seguintes carreiras: ajudante 
de carga e descarga de mercadoria, aten-
dente de telemarketing, auxiliar de limpeza, 

Os esforços da Prefeitura para atrair in-
vestimentos para Itapevi e gerar postos de 
trabalho estão começando a dar resultados: 
apesar da crise econômica que atinge o Bra-
sil, o município teve aumento de 19% no nú-
mero de vagas de emprego.

Ao todo, foram criados 1.416 postos de 
trabalho no primeiro trimestre deste ano, 
contra 1.191 no mesmo período de 2016, 
segundo dados do Ministério do Trabalho. 

O resultado do crescimento de ofertas 
de vagas é fruto de parcerias da Prefeitura 
com importantes instituições, programas 
e empresas, como Senai (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial), Time do Em-
prego, CIEE (Centro de Integração Empresa-
-Escola), Tigre e Instituto Eurofarma a fim de 
qualificar cada vez mais os munícipes.

De acordo com as estatísticas do minis-
tério, as vagas de empregos criadas no pri-
meiro trimestre de 2016 foram direcionadas 

EMPREGO CRESCE 19% NO
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017

Resultado é fruto da articulação 
da Prefeitura com empresários
e aumento da oferta de cursos 
de qualificação 

auxiliar de linha de produção e auxiliar de 
operação. 

Neste ano, as vagas que ganharam des-
taque no primeiro trimestre foram logística/
expedição e almoxarifado, auxiliar de limpe-
za, auxiliar de produção e operador de tele-
marketing.

Cerca de 16 mil casas já foram visitadas pelos mutirões

A Prefeitura realiza no dia 19 de maio a 
4ª edição do Festival de Jogos Paradespor-
tivos de Itapevi e região. O evento aconte-
cerá no Complexo Desportivo João Salvara-
ni a partir das 8h30.

O torneio terá disputas nas modalidades 
futsal, bocha, além de jogos adaptados nas 

ITAPEVI REALIZA FESTIVAL DE JOGOS PARADESPORTIVOS
modalidades vôlei, corrida de mobilidade 
reduzida e corrida de cadeirantes.

Cerca de 150 competidores devem par-
ticipar do festival, sendo 15 atletas e 2 
professores para cada instituição.

Todos receberão medalhas, e as entida-
des levarão para casa um troféu pela par-
ticipação.

Já estão confirmados os alunos do Ce-
meb Prefeito Romeu Manfrinato e da APAE 
de Itapevi. O evento é coordenado pela Se-

Todos os competidores receberão 
medalhas de participação

cretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e a 
entrada é gratuita.

ATIVIDADES
A Prefeitura oferece desde o início do ano 

vagas para 16 modalidades esportivas na ci-
dade. São elas: atletismo, basquete, capoei-
ra, combattenco, futebol de campo, futsal, 
ginástica rítmica, ginástica artística, ginástica 
localizada, handebol, judô, kung fu, parades-
porto, tênis, vôlei e tchoukball.
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EMPREGO CRESCE 19% NO
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017

auxiliar de linha de produção e auxiliar de 
operação. 

Neste ano, as vagas que ganharam des-
taque no primeiro trimestre foram logística/
expedição e almoxarifado, auxiliar de limpe-
za, auxiliar de produção e operador de tele-
marketing.

cretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e a 
entrada é gratuita.

ATIVIDADES
A Prefeitura oferece desde o início do ano 

vagas para 16 modalidades esportivas na ci-
dade. São elas: atletismo, basquete, capoei-
ra, combattenco, futebol de campo, futsal, 
ginástica rítmica, ginástica artística, ginástica 
localizada, handebol, judô, kung fu, parades-
porto, tênis, vôlei e tchoukball.
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