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Iniciativa irá revitalizar bairros de
Itapevi e trazer mais dignidade e
qualidade de vida aos moradores
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RECAPE DE RUAS DA COHAB II
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CIDADE BELA NO SEU BAIRRO
COMEÇA PELA COHAB II

Além de limpeza, bairro ganhará academia ao ar livre e recapeamento de 16 ruas
Com o propósito de revitalizar as áreas 

públicas do município e garantir a melhoria 
no paisagismo, a Prefeitura de Itapevi lançou, 
neste sábado (22), o Programa Cidade Bela 
No Seu Bairro, na Cohab II.

O Cidade Bela No Seu Bairro consiste na 
realização de mutirões constantes para aten-
der toda a cidade com os serviços de limpeza 
e varrição de ruas, pintura de guias, sarjetas e 
postes, retirada de detritos de bueiros, bocas 
de lobo e córregos, além de corte de mato e 
coleta de lixo. As equipes de limpeza urbana 
ainda colocaram placas informativas sobre a 
importância de não descartar lixo ou entu-
lho em local irregular. Nestes casos, a multa 
pode chegar a R$ 14.880,00; para denunciar 
a prática, a população pode acionar o telefo-
ne 156.

Aproximadamente 60 funcionários fa-
rão os serviços necessários pelos próximos 
15 dias. Serão utilizados para as ações ca-
minhões prensa, trucados, basculantes, de 
carroceria para transportes e de materiais e 
equipes, retroescavadeiras, além de um veí-
culo de hidrojateamento para a limpeza das 

Itapevi estende ações para os bairros. Moradores que fizeram descarte irregular de lixo e entulho serão multados

Pedro Godoy/ExLibris/Secom-PMI

vias públicas.
As ações do Cidade Bela No Seu Bairro in-

tegram o programa Cidade Bela, lançado no 
sábado passado (15) com o objetivo de recu-
perar Itapevi com uma série de intervenções 
urbanísticas.

Nesta edição, serão executados os serviços 
do Cidade Bela No Seu Bairro, entre os dias 24 
de julho a 4 de agosto, nos bairros Cohab I e 
II, Recanto Paulistano, Vila da Paz, Alto da Co-
lina, Jardim Paulista, Jardim Maristela, Jardim 
Itapoã, Sapiantã, Vila Recanto e Vila Gióia.

Área total a ser recapeada é
de 5.280 metros quadrados

Para melhorar o fluxo de pedestres e moto-
ristas e a qualidade de vida dos moradores do 
Setor A da Cohab II, a Prefeitura fará obras de 
recapeamento asfáltico em diversas ruas do 
bairro.

Os trabalhos de acontecem nas seguintes 
vias: Armando Batista Oliveira (antiga Paim), 
Macachás, Pageu, Macunis, Pampulha, Palme-

RECAPE DE RUAS DA COHAB II
rina, Papanduva, Paquequer, Panaçu, Natalina, 
Anah, Naira, Macambara, Macuco, Carapura e 
Macaúba. Além disso, entre as ruas Panaçu e 
Jari será instalada uma academia ao livre para 
a prática de exercícios físicos e uso da comu-
nidade. As vias também ganharão serviços de 
pintura de faixas de pedestres, colocação de 
lombada, placas de sinalização e advertência e 
pintura de solo.

Os recapes compreendem uma área total de 
5.280 metros quadrados e a execução dos ser-
viços têm até 90 dias para conclusão.
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PREFEITURA QUER VACINAR 34 MIL CÃES E GATOS 



DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi 5Ano 8 | Nº452 | Itapevi, 25 de julho de 2017

JUNTA MILITAR DIVULGA
RESULTADO DE SELEÇÃO E DISPENSA 

Alistados têm até esta sexta-feira (28) para verificar condição militar  
A Junta Militar de Itapevi iniciou a divul-

gação dos resultados de seleção e dispensa 
do serviço de alistamento obrigatório para os 
jovens que completaram 18 anos até o dia 31 
de dezembro de 2017. Desta vez, os jovens 
nascidos no ano de 1999 realizaram o alis-
tamento presencialmente ou online no site 
www.alistamento.eb.mil.br, no período de 1º 
de janeiro a 30 de junho deste ano.

Aproximadamente 2,6 mil jovens se alis-
taram neste ano. Destes, 1,4 mil irão para as 
etapas de seleção, que acontecem entre os 
dias 8 e 16 de agosto, no Quartel de Quitaú-
na, em Osasco. Os reprovados nessas fases 
recebem o Certificado de Dispensa de Incor-
poração (CDI).

É importante que aqueles que fizeram 
o alistamento neste ano procurem a Junta, 
porque os selecionados passarão por exames 
médicos e odontológicos, assim como testes 
de aptidão física e prova escrita. Os aprova-
dos, então, integrarão as Forças Armadas do 
nosso país.

Para obter os resultados da seleção, os 

Itapevi divulga resultado para jovens em alistamento

jovens devem comparecer pessoalmente à 
Junta Militar da cidade (Rua Escolástica Cha-
luppe, 62 – Centro) e levar consigo o CAM 
(Certificado de Alistamento Militar) ou o 
protocolo de alistamento online feito no site 

www.alistamento.eb.mil.br.
A Junta de Serviço Militar funciona de se-

gunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais in-
formações pelo telefone 4141-2843 ou pelo 
e-mail (juntamilitaritapevi@hotmail.com).

Rogério Valente/ Ex-Libris/ Secom PMI

PREFEITURA QUER VACINAR 34 MIL CÃES E GATOS 
Campanha antirrábica começa no 
dia 7 de agosto e vai até o dia 22 
do mesmo mês

A Prefeitura de Itapevi realiza do dia 7 ao dia 
22 de agosto a campanha de vacinação antirrá-
bica de 2017, que pretende vacinar cercar de 30 
mil cães e quatro mil gatos em toda a cidade. A 
medicação é gratuita.

Neste ano, a campanha será feita nos dias da 
semana, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, 
pela equipe da Divisão de Controle de Zoonoses, 

da Secretaria de Saúde e Bem-Estar do municí-
pio.

Cães dóceis deverão ser levados com coleira 
e guia e conduzidos por pessoas com tamanho 
adequado para controlá-los e contê-los no mo-
mento de tomar a vacina. Já os gatos, como são 
naturalmente muito assustados, deverão ser le-
vados em caixas de transporte ou similar, para 
que se evite fugas ou acidentes. 

Animais bravos, por sua vez, deverão ser con-
duzidos com focinheira. Além disso, a secretaria 
recomenda que  somente adultos com condi-
ções de conter os animais levem-os aos pontos 

de vacinação. 
Segundo a médica veterinária Cátia Pasanisi, 

não deverão ser vacinados animais doentes, com 
diarreia, secreção ocular ou nasal, sem apetite, 
ou que estejam convalescendo de cirurgias ou 
outras enfermidades. “Quando o animal recupe-
rar a saúde, o dono deve nos procurar para que o 
bichinho possa receber a vacina”, explicou.

No ano passado, 17.356 cães e 3.815 gatos 
foram vacinados em Itapevi.

A Secretaria de Saúde e Bem-Estar do muni-
cípio fica na Av. Prof. Dimarães Antonio Sandei, 
375, Vila Nova Itapevi. Mais inf.: 4773-2785.
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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

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi



DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi 9Ano 8 | Nº452 | Itapevi, 25 de julho de 2017

Secretaria de Finanças
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria de Justiça
JARI ITAPEVI

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES

ITAPEVIPREV
ITAPEVI PREVIDÊNCIA
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