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COMEÇA A CAMPANHA DO 
AGASALHO DE ITAPEVI

Cerimônia de lançamento contou com 
desfile e dança. Meta da Prefeitura é 

arrecadar e doar 50 mil peças
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subsídios técnicos, teóricos e práticos de 
como prover novos negócios que gerem 
bons frutos e movimentem o setor de em-
prego”, disse Patrícia Silva Alves, analista 
do Sebrae responsável pelas oficinas.

Essa foi oitava oficina promovida pelo 
Sebrae em Itapevi só em 2017. Desde o iní-
cio do ano, aproximadamente 300 pessoas 
receberam capacitação sobre negócios e 
empreendedorismo.

Na quinta-feira (4), a Prefeitura de Ita-
pevi promoveu, em parceria com o Sebrae,  
oficinas para estimular o empreendedo-
rismo e a geração de empregos na cidade. 
“Começar Bem – Formalização” e “Ganhe 
Mercado” foram os temas discutidos nas 
apresentações, que foram realizadas no 
plenário da Câmara Municipal nesta quin-
ta-feira (4). Cerca de 80 pessoas participa-
ram das atividades.

Pela manhã, os participantes receberam 
um manual com explicação sobre vanta-
gens, benefícios e riscos da formalização; 
passos, obrigações e formalização do ne-
gócio; plano de ação e atividades práticas 
para gerenciar o empreendimento.

Já a oficina realizada no período da tarde 
teve como foco a identificação de público-al-
vo para vendas, noções básicas de marketing 
e de mercado, plano de marketing e casos de 
sucesso de negócios.

“Tratamos de fornecer informações e 

CIDADE RECEBE OFICINAS PARA 
ESTIMULAR EMPREENDEDORISMO

A Prefeitura de Itapevi lançou oficial-
mente, nesta quarta-feira (3), a Campanha 
do Agasalho 2017. A administração anun-
ciou a meta de recolher 50 mil doações 
neste ano - só durante o lançamento, fo-
ram recolhidas mais de duas mil peças.

A cerimônia foi realizada no Salão Ate-
nas, no Centro, com a participação de mais 
de 300 pessoas. A campanha é  organizada 
pelo Fundo Social de Solidariedade, com 
apoio da Secretaria de Desenvolvimento 
Social, Defesa da Cidadania e da Mulher. 

Durante a campanha, os dois shoppings 
da cidade, mais de 100 pontos do comér-
cio, prédios públicos municipais e todas as 
unidades escolares da rede municipal te-
rão pontos de coleta de doações.  Ao todo, 
serão cerca de 400 pontos espalhados por 
toda a cidade. 

O lançamento da Campanha do Agasalho 
2017 contou ainda com desfile de moda com 
modelos infantis, adolescentes, adultos e ido-
sos, DJ ao vivo e a presença de autoridades 
políticas, empresários, presidentes de ONGs 
(Organizações Não Governamentais) e insti-
tuições sociais de Itapevi. 

Exposições discutiram formalização de negócios e aumento de vendas      

CAMPANHA DO AGASALHO
COMEÇA EM GRANDE ESTILO

A Prefeitura de Itapevi realiza, na próxi-
ma segunda-feira (8), a partir das 15h, uma 
pré-seleção de atletas de futebol masculino 
de campo nascidos entre os anos de 1996 e 
1999, no Estádio Municipal André Nunes Jú-
nior (Rua Profº Dimarães Antonio Sandei – 
Jardim Vila Nova Itapevi), para a formação da 

ITAPEVI PROMOVE PRÉ-SELEÇÃO PARA 
EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO

equipe sub-21 que disputará os Jogos Regio-
nais 2017, que acontecem na segunda quin-
zena de julho, na cidade de São Bernardo do 
Campo.

Mais informações sobre a pré-seleção po-
dem ser obtidas na Secretaria de Esportes, 
Lazer e Juventude pelo telefone 4774-5927.

Objetivo da “peneira”
é selecionar atletas para
Jogos Regionais 2017

Itapevi realiza oficinas sobre formalização de negócios e como vender mais 

Atletas selecionados 
participarão dos
Jogos Regionais 
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COMO PARTICIPAR
Para saber onde estão os pontos de cole-

ta e como doar, basta ligar no 4143-9700 ou ir 
pessoalmente até a Secretaria de Desenvolvi-
mento Social (Rua Escolástica Chaluppe, 154 – 
Centro). O horário de atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 17h. O e-mail para 
contato é (sec.assit.social@itapevi.sp.gov.br). 

OUTRAS AÇÕES 
Neste ano, o Fundo Social de Solidarieda-

de já arrecadou e distribuiu mais de 40 tone-
ladas em donativos na festa do aniversário da 
cidade e na partida Amigos do Cafu versus 
Amigos de Itapevi. Já a Fundação Cafu repas-
sou cerca de R$ 20 mil ao Fundo, resultado 
de Feijoada Beneficente realizada na cidade.

CIDADE RECEBE OFICINAS PARA 
ESTIMULAR EMPREENDEDORISMO

A Prefeitura de Itapevi lançou oficial-
mente, nesta quarta-feira (3), a Campanha 
do Agasalho 2017. A administração anun-
ciou a meta de recolher 50 mil doações 
neste ano - só durante o lançamento, fo-
ram recolhidas mais de duas mil peças.

A cerimônia foi realizada no Salão Ate-
nas, no Centro, com a participação de mais 
de 300 pessoas. A campanha é  organizada 
pelo Fundo Social de Solidariedade, com 
apoio da Secretaria de Desenvolvimento 
Social, Defesa da Cidadania e da Mulher. 

Durante a campanha, os dois shoppings 
da cidade, mais de 100 pontos do comér-
cio, prédios públicos municipais e todas as 
unidades escolares da rede municipal te-
rão pontos de coleta de doações.  Ao todo, 
serão cerca de 400 pontos espalhados por 
toda a cidade. 

O lançamento da Campanha do Agasalho 
2017 contou ainda com desfile de moda com 
modelos infantis, adolescentes, adultos e ido-
sos, DJ ao vivo e a presença de autoridades 
políticas, empresários, presidentes de ONGs 
(Organizações Não Governamentais) e insti-
tuições sociais de Itapevi. 

Cerca de 300 pessoas participaram 
do lançamento da Campanha

CAMPANHA DO AGASALHO
COMEÇA EM GRANDE ESTILO

Divulgação / PMI

Campanha do Agasalho inicia na cidade em grande estilo
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Secretaria de Governo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI ITAPEVIPREV

ITAPEVI PREVIDÊNCIA

Secretaria de Justiça
JARI ITAPEVI

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES

Secretaria da Receita
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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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, Cen-
tro 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 Frei-
tas, Elaine Rodrigues Bueno 

de Freitas, Eurico Ramos, 
José Mauro, Kleber Maruxo, 

Luiza Nasi Fernandes, 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
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Secretaria de Administração, Gestão e Tecnologia
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Secretaria de Justiça
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Câmara Municipal de Itapevi

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi
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COMO SE INSCREVER?
Para se inscrever, basta comparecer à sede 

da secretaria (Avenida Presidente Vargas, 
376, Centro) com  CPF, RG e comprovante de 

A Prefeitura de Itapevi está abrindo novas 
vagas para aulas de inglês gratuitas à popu-
lação. As novas turmas devem começar no 
início de junho.

O curso é realizado no prédio da Secre-
taria de Indústria, Comércio, Turismo e Em-
prego de Itapevi.  A idade mínima para ins-
crição é de 14 anos.

São três módulos de aprendizado: Básico, 
Intermediário e Avançado, organizados em 
5 aulas por módulo, divididos em duas aulas 
por semana. Cada módulo tem duração em 
média de duas semanas e meia. O material 
didático é gratuito.

Ao longo do curso são realizadas avalia-
ções de aprendizado para que ao término 
do módulo seja entregue o certificado.

O objetivo do curso é aprimorar o desen-
volvimento profissional dos participantes e 
ajudá-los a ingressar no mercado de trabalho.

CURSO DE INGLÊS GRATUITO 
ABRE NOVAS VAGAS EM ITAPEVI

Realizadas pela Prefeitura, 
aulas devem começar em junho

residência. Idade mínima para inscrição é de 
14 anos. Mais detalhes podem ser obtidos no 
setor de Qualificação do órgão ou pelo telefo-
ne (11) 4143 – 8888.

Curso de inglês está com vagas abertas e gratuitas

Nesta semana, começam a ser vacinados 
os portadores de doenças crônicas; Idosos 
com mais de 60 anos, gestantes e crianças 
de seis meses até cinco anos também de-
vem tomar a vacina

Desde o dia 2 de maio, a vacina contra 
a gripe está disponível para portadores de 
doenças crônicas. Em Itapevi, a vacinação 
está sendo feita nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e nas Unidades de Saúde da 
Família (USF), das 7h às 16h.

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE CONTINUA ATÉ O DIA 26
A Campanha Nacional de Vacinação Con-

tra a Influenza, o vírus da gripe, acontece 
até o dia 26 de maio e a cada semana a va-
cina é liberada para novos grupos do públi-
co-alvo da campanha.

Os portadores de doenças crônicas não 
transmissíveis, que incluem pessoas com 
deficiências específicas, devem apresentar 
prescrição médica no ato da vacinação.

Já os pacientes cadastrados em progra-
mas de controle das doenças crônicas do 
Sistema Único de Saúde (SUS) podem se 
dirigir aos postos em que estão registrados 
para receberem a vacina, sem a necessida-
de de prescrição médica.

Todos os competidores receberão 
medalhas de participação

Idosos com mais de 60 anos, gestan-
tes, puérperas (até 45 dias após o parto) e 
crianças de seis meses até quatro anos, 11 
meses e 29 dias também devem ser vacina-
dos contra o vírus da gripe.

A vacina para estes grupos já está libera-
da desde o mês passado, quanto a campa-
nha teve início.

Até o final da campanha, também deve-
rão ser vacinados professores da rede pú-
blica e particular, povos indígenas, pessoas 
privadas de liberdade (o que inclui adoles-
centes e jovens de 12 a 21 anos em medi-
das socioeducativas) e os funcionários do 
sistema prisional.
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CURSO DE INGLÊS GRATUITO 
ABRE NOVAS VAGAS EM ITAPEVI

residência. Idade mínima para inscrição é de 
14 anos. Mais detalhes podem ser obtidos no 
setor de Qualificação do órgão ou pelo telefo-
ne (11) 4143 – 8888.

Idosos com mais de 60 anos, gestan-
tes, puérperas (até 45 dias após o parto) e 
crianças de seis meses até quatro anos, 11 
meses e 29 dias também devem ser vacina-
dos contra o vírus da gripe.

A vacina para estes grupos já está libera-
da desde o mês passado, quanto a campa-
nha teve início.

Até o final da campanha, também deve-
rão ser vacinados professores da rede pú-
blica e particular, povos indígenas, pessoas 
privadas de liberdade (o que inclui adoles-
centes e jovens de 12 a 21 anos em medi-
das socioeducativas) e os funcionários do 
sistema prisional.



14 Ano 8 | Nº 434 | Itapevi, 5 de maio de 2017DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi


