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Primeira ação do Cidade Bela 
contou com entrega de 10

caminhões para coleta de lixo

Felipe Barros/ExLibris/Secom-PMI
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PREFEITURA LANÇA CIDADE BELA 
PARA REVITALIZAR ITAPEVI
Programa irá recuperar centro e bairros com intervenções urbanísticas, entrega de

novos equipamentos, contratação de mais profissionais e ampliação de serviços de zeladoria

A Prefeitura lançou neste sábado (15) o pro-
grama Cidade Bela, que irá recuperar o centro 
de Itapevi com uma série de intervenções ur-
banísticas, além de ampliar os serviços de zela-
doria em todos os bairros do município. O lan-
çamento aconteceu em cerimônia na Praça 18 
de Fevereiro. 

O marco inicial do programa, que será contí-
nuo, foi a entrega de 10 novos caminhões com-
pactadores 0 km com capacidade de coletar 
15 m³ de lixo doméstico, que irão substituir os 
antigos, e uniformes para todos os profissionais 
que trabalham na limpeza e zeladoria urbana. 

Nesta primeira ação, também foram entre-
gues veículos reformados para coleta seletiva, 

cata-bagulho, caminhão pipa, caminhão com-
pactador com capacidade de 5 m³ e oito cami-
nhões com cabine para transporte de materiais 
e funcionários. 

Nas próximas semanas, a cidade contará 
com caminhão de varrição automatizada, veí-
culo para aspirar sujeiras em praças e canteiros, 
implantação de contêineres, instalação de lixei-
ras, sinalização de trânsito vertical e horizontal 
e a retirada da passarela inativa da CPTM, no 
centro da cidade, dentre outras ações. 

PRÓXIMAS AÇÕES
No dia 22 deste mês, a administração dará 

início ao recapeamento de ruas do Setor A da 

Cohab I. Três dias depois, em 25 de julho, serão 
entregues novos equipamentos para automati-
zar a varrição e a limpeza das vias públicas mu-
nicipais.

CIDADE BELA NO SEU BAIRRO
A Prefeitura também criou uma versão lo-

cal do programa, chamada Cidade Bela No Seu 
Bairro. Ele consiste na realização de mutirões 
constantes para atender toda a cidade com os 
serviços de limpeza de ruas, pintura de guias e 
postes, retirada de detritos de bueiros e corte 
de mato. 

O Cidade Bela No Seu Bairro será lançado no 
dia 22 de julho, na Cohab.

Com Cidade Bela, Prefeitura quer resgatar autoestima dos itapevienses

Felipe Barros/ExLibris/Secom-PMI
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Formado por alunos da Escola de Dança de 
Itapevi, o Grupo Garra venceu o Festival Dan-
çar a Vida com a coreografia “Terra Vermelha”. 
A competição foi disputada em Marília, no in-
terior paulista, entre os dias 6 e 16 de julho. 

Além do 1° lugar na categoria estilo livre 
conjunto avançado, o grupo recebeu o prêmio 
pelas maiores notas dos jurados e a vaga para 
participar do Concurso Internacional Latinoa-
merica Danza, que será realizado em novem-

IDOSOS DE ITAPEVI PARTICIPAM DOS JOGOS DA 
TERCEIRA IDADE EM SANTANA DE PARNAÍBA
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bro na Argentina.
No sábado (15), a performance “Terra Ver-

melha”, de Lau Silva, recebeu a maior média 
de notas do dia e faturou a primeira colocação. 
No dia seguinte, “Terra Vermelha” também foi 
escolhida como a melhor coreografia pelos di-
retores das companhias que participaram do 
festival.

A performance conta a história de um ín-
dio que se apaixona por uma mulher branca 
e revela os medos de uma aldeia que receia 
pela saída do casal. Os índios temem o contato 
com os homens brancos e alimentam o medo 
do convívio e das diferentes entre os povos.

A Companhia de Dança de Itapevi - Grupo 
Garra foi criada em 1986, em Osasco, e chegou 
a Itapevi em 1991. As apresentações começa-
ram em 1992 e, de lá pra cá, mais de 300 bai-
larinos já passaram pelos ensaios e apresen-
tações. O Garra é dividido em três categorias: 
Infantil (alunos com idade entre 7 e 10 anos – 
atualmente com 49 bailarinos); Infanto-juvenil 
(entre 11 e 14 anos – 45 bailarinos) e Adulto 
(acima de 14 anos – 40 bailarinos).

No dia 12 julho, a coreografia “Meu eu em 
você”, de Celso Figueiredo e Luana Oliveira, 
que integram o Grupo Garra, conquistou o 2° 
lugar no Festival na categoria Duo Livre.

Formado por alunos da Escola de Dança de 
Itapevi, o Grupo Garra venceu o Festival Dan-
çar a Vida com a coreografia “Terra Vermelha”. 
A competição foi disputada em Marília, no in-
terior paulista, entre os dias 6 e 16 de julho. 

Além do 1° lugar na categoria estilo livre 
conjunto avançado, o grupo recebeu o prêmio 
pelas maiores notas dos jurados e a vaga para 
participar do Concurso Internacional Latinoa-
merica Danza, que será realizado em novem-

Companhia irá se apresentar 
em concurso internacional, em 
novembro, na Argentina

Torneio promove integração e 
incentiva prática esportiva

GRUPO GARRA CONQUISTA 
1º LUGAR NO FESTIVAL DANÇAR A VIDA

Atletas idosos atendidos pelo Centro de Con-
vivência do Idoso de Itapevi (CCI) estão partici-
pando do 16º Jatispa 2017 (Jogos Adaptados da 
Terceira Idade), disputado em Santana de Par-
naíba. A abertura aconteceu na segunda-feira 
(17), no Ginásio de Esportes Armando Frediane. 
O torneio vai até quinta-feira (20) e a entrada 
para assistir aos jogos é gratuita.

IDOSOS DE ITAPEVI PARTICIPAM DOS JOGOS DA 
TERCEIRA IDADE EM SANTANA DE PARNAÍBA

Nesta edição, Itapevi levou uma delegação 
de 33 atletas, que disputa as modalidades de 
vôlei (masculino e feminino acima de 60 anos), 
além de dominó (masculino e feminino) e tran-
ca e buraco (masculino). 

Além da cidade e de Santana de Parnaíba, 
participam neste ano os municípios de Caja-
mar, Vargem Grande Paulista, Barueri, Gua-
rulhos, Itapecerica da Serra e Jandira. “Nossa 
meta é estarmos na liderança da competição 
porque nossos atletas são competitivos”, ex-

plica Galhardo Alfonso, professor do CCI de 
Itapevi e responsável pela delegação do mu-
nicípio.

“Todos são muito dedicados”, diz Alfonso. 
“Não há limites para quem se dedica e se es-
força para superar todos os dias seus próprios 
desafios”, afirma.

No primeiro dia de competições, a dupla 
João Delcino Ribeiro Passos, 68, e Alécio do 
Nascimento, 71, conquistou para Itapevi a me-
dalha de prata no truco (misto).

Grupo de dança Garra é primeiro lugar no Festival de Marília
Divulgação PMI
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Secretaria de Administração, Gestão e 
Tecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria de Finanças
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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