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neste domingo (25) nas
ruas do centro da cidade 
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As ruas do Centro de Itapevi receberam 
na manhã deste domingo (25) a 1ª Pedalada 
pelo Meio Ambiente.  Realizada pela Prefei-
tura. Gratuita, a atividade reuniu mais de 200 
ciclistas que atravessaram um percurso de 
7km, com saída da Praça 18 de Fevereiro.

A atividade encerrou a programação do 
mês do Meio Ambiente, realizada pela Pre-
feitura de Itapevi entre 3 e 25 de junho para 
conscientizar a população sobre os danos 
causados pela humanidade ao meio ambien-
te e como preservá-lo.

“Hoje a gente ta conquistando algo dife-
renciado, o olhar do público hoje vai ver o 
número de ciclistas que tem nessa cidade”, 
disse o ciclista Josimar Santos da Rocha.

Na oportunidade, foi anunciado pela Pre-
feitura de Itapevi que serão criadas ciclofai-
xas de lazer aos domingos, como já é feito em 
cidades como São Paulo.

Uma vai ser no Ginásio de Esportes até a 

1a PEDALADA ECOLÓGICA
REÚNE 200 CICLISTAS EM ITAPEVI

Evento aconteceu no domingo e fechou programação de atividades voltados ao mês do Meio Ambiente

Itapevi criará ciclofaixas de lazer no segundo semestre deste ano
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divisa de Cotia, e o outro que vai ser do Pron-
to Socorro até o estádio Municipal.

Ao final da pedalada, foram sorteadas 10 
bicicletas, 2 tablets, 10 kits de capacete e lu-

vas, 6 planos mensais da Academia BioMania 
e 5 pizzas. Os ciclistas também receberam 
camisetas promocionais do evento e garrafas 
de água para bikes.

Neste fim de semana, a Prefeitura de Ita-
pevi realizou mais uma operação Cidade Se-
gura, um trabalho de combate à perturbação 
do sossego, bailes funk irregulares e fiscaliza-
ção de bares e estabelecimentos comerciais 
com o objetivo de zelar pela garantia da tran-
quilidade e segurança na cidade.

Na sexta (23) e no domingo (25), a Guarda 
Civil Municipal (GCM) interrompeu por duas 
vezes um baile funk na rua dos Navegantes, no 

Uma moto foi apreendida e
um homem foi preso por furar 
bloqueio no Jardim Marina

Jardim Santa Cecília, e fechou quatro bares: dois 
no bairro Santa Cecília e dois na Estrada Velha.

Foram 350 pessoas averiguadas e 21 veículos 
vistoriados, dois dos motoristas acabaram autu-
ados na sexta (23) por promover baile funk, um 
na Rua Nicosia, no Jd. Santa Rita, e outro na Rua 
Bergamo, no Jd. Santa Cecília. Uma motocicleta 
foi apreendida neste mesmo dia no Jd. Marina. 
Foram apreendidos cinco outros veículos por fal-
ta de documentação e outras irregularidades no 
Jd. Santa Cecília e Santa Rita.

PRESO POR RESISTÊNCIA E FUGA - Du-
rante a realização de um bloqueio de veículos 

no sábado (24), na Rua Assembleia de Deus, 
na altura do número 13, no Jardim Marina, um 
homem tentou fugir. A GCM então começou 
uma perseguição de cerca de 5 quilômetros até 
conseguir prendê-lo. Revistado, foi encontrado 
uma arma de fogo e o carro apreendido. O ho-
mem foi levado à delegacia, onde pagou fiança 
no valor de R$ 940 e foi liberado.

DENÚNCIA - Em casos de perturbação do 
sossego ou descumprimento à Lei Seca, a popu-
lação pode denunciar para a Guarda Civil Mu-
nicipal nos telefones 153 e 199. Ou ainda pelos 
números 4141-0474/ 4143-9199.



A Campanha de Vacinação contra o Influen-
za, o vírus da gripe, foi prorrogada até o dia 23 
de junho pela Secretaria da Saúde do Estado de 
São Paulo. Por isso, a Prefeitura de Itapevi segue 
disponibilizando as vacinas  exclusivamente para 
o público-alvo da campanha.

A vacinação está disponível para idosos com 
mais de 60 anos, crianças de seis meses a quatro 
anos, 11 meses e 29 dias, educadores, profissio-
nais da saúde, portadores de doenças crônicas, 
gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após 
o parto). Em nota técnica encaminhada pela Se-
cretaria da Saúde do estado de São Paulo, a vaci-
nação está aberta desde segunda-feira (12) para o 
público com faixa etária entre 55 e 59 anos.

O objetivo da prorrogação é alcançar 90% do 
público-alvo da campanha, composto por idosos 
com mais de 60 anos, crianças de seis meses a 
quatro anos, 11 meses e 29 dias, educadores, 
profissionais da saúde, portadores de doenças 
crônicas, gestantes e puérperas (até 45 dias após 

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE É 
PRORROGADA ATÉ 23 DE JUNHO 
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o parto). A meta foi estabelecida pelo Ministério 
da Saúde. 

De acordo com informações da Secretaria de 
Saúde e Bem Estar, até esta terça-feira (13), já 
tinham sido vacinadas 38.495 pessoas do grupo 
prioritário em Itapevi. No total, a secretaria mu-

nicipal estima que, pelo menos, 60 mil pessoas 
devem ser vacinadas na cidade.  

Em Itapevi, a vacina contra a gripe está sendo 
aplicada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 
nas Unidades de Saúde da Família (USF), das 7h 
às 16h.

A Campanha de Vacinação contra o Influen-
za, o vírus da gripe, foi prorrogada até o dia 23 
de junho pela Secretaria da Saúde do Estado de 
São Paulo. Por isso, a Prefeitura de Itapevi segue 
disponibilizando as vacinas  exclusivamente para 
o público-alvo da campanha.

A vacinação está disponível para idosos com 
mais de 60 anos, crianças de seis meses a quatro 
anos, 11 meses e 29 dias, educadores, profissio-
nais da saúde, portadores de doenças crônicas, 
gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após 
o parto). Em nota técnica encaminhada pela Se-
cretaria da Saúde do estado de São Paulo, a vaci-
nação está aberta desde segunda-feira (12) para o 
público com faixa etária entre 55 e 59 anos.

O objetivo da prorrogação é alcançar 90% do 
público-alvo da campanha, composto por idosos 
com mais de 60 anos, crianças de seis meses a 
quatro anos, 11 meses e 29 dias, educadores, 
profissionais da saúde, portadores de doenças 
crônicas, gestantes e puérperas (até 45 dias após 

Público de 55 a 59 anos
também pode ser vacinado
a partir de agora  

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE É 
PRORROGADA ATÉ 23 DE JUNHO 

Ruas e Avenidas serão fechadas 
para montagem de tapete

Nesta quinta-feira (15), a igreja matriz Paró-
quia São Judas Tadeu realiza, a partir das 15h, a 
Santa Missa e na sequência a tradicional procis-
são de Corpus Christi. Com o apoio da Prefeitura, 
algumas vias serão fechadas já nesta quarta-feira 
(14), a partir das 20h e liberadas após às 18h de 
quinta-feira (15), para a montagem dos tapetes. 

O Departamento Municipal de Trânsito (De-
mutran) interdita, das 20h desta quarta-feira (14) 

FERIADO DE CORPUS CHRISTI TERÁ VIAS INTERDITADAS

Divulgação PMI

às 18h de quinta-feira (15), a passagem de veícu-
los na Rua Joaquim Nunes, entre a Rua Leopol-
dina de Camargo e a Igreja Matriz para a monta-
gem dos tapetes. 

A procissão da Paróquia São Judas Tadeu, 
marcada para após a missa das 15h, sai da Praça 
Padre Romeu Mecca e segue para a Rua Lázara 
Siqueira, Avenida Ana Araújo de Castro, Avenida 
Brasil, Avenida Nove de Julho, Rua Sete de Se-
tembro, Rua Dr. José Pedro de Castro, Rua Mano-
el Alves Mendes, Avenida Cesário de Abreu, Rua 
Joaquim Nunes e retorna à Praça Padre Romeu 

Mecca. Este trajeto não será interditado, mas 
haverá motociclistas do Demutran auxiliando a 
passagem da procissão. 

Nesta quinta-feira (15), a pedido da Paróquia 
Cristo Rei, serão interditadas, entre 5h desta 
quinta-feira (15) e 22h do mesmo dia, também 
as seguintes vias: Rua Geraldo Vasques, Rua Ar-
naldo Cordeiro das Neves até Avenida Presiden-
te Vargas, próximo à Praça Guadalajara. 

A procissão da Paróquia Cristo Rei acontece 
às 17h de quinta-feira (15) com saída nas seguin-
tes vias: Rua Brasília de Abreu Alves, passando 

Campanha é prorrogada para até o dia 23 de junho
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Secretaria de Governo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Secretaria de Administração, Gestão e 
Tecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria de Finanças
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI































Termo de Fomento Nº 07/2017, firmado entre a Instituição Casa da Graça e a Prefeitura 
Municipal de Itapevi. 

Objeto – Prestação de Serviços de acolhimento institucional para atendimento de crianças e 
adolescentes, na modalidade abrigo, período integral. 

Vigência – 9 meses – 01/05/2017 à 31/01/2018 

Valor –  R$ 82.035,00 proveniente de Recursos Estadual e R$ 470.171,43 proveniente de 
Recursos Municipais.
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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 Medrano,  

Rogério de Oliveira, Sônia Esteves,  Thulio Nassa e Virgínia Soares. 

ItapeviPrev 
Superintendente:

Bruno Augusto Viana Lopes

A Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Tecnologia INFORMA que 
SUSPENDEU a Sessão de abertura das propostas recebidas na Chamada Pública n° 
004/2017, cujo objeto é a Contratação dos Serviços Técnicos de Redesenho Organizacional, 
Revisão de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos e Adequação do Estatuto, que seria 
realizada em 26/06/2017, INFORMA AINDA que fará realizar nova sessão em 03/07/2017, 
às 15h00 horas, na Sala de Licitações, no Departamento de Compras e Licitações, situada na 
Avenida Presidente Vargas, 405, 2° andar, Jardim Christianópolis, Itapevi – SP. 
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