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PREFEITURA FIRMA CONVÊNIO COM LAIFS

SECRETARIA DE
SAÚDE E BEM-ESTAR

Traga seu bichinho. 
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INICIADA COLOCAÇÃO DE VIGAS EM 
VIADUTO NO BAIRRO CARDOSO

Intervenção faz parte do trecho Itapevi-Jandira do Corredor Oeste; conclusão está prevista para dezembro
Foram iniciados nesta terça-feira (1) os 

trabalhos de içamento e instalação das vigas 
do Viaduto Ameríndia, que ligará o bairro de 
Engenheiro Cardoso ao Jardim Vitápolis. As 
obras fazem parte do trecho Itapevi-Jandira 
do Corredor Metropolitano Itapevi-São Paulo 
(Oeste) e são realizadas pela EMTU (Empre-
sa Metropolitana de Transportes Urbanos de 
São Paulo S.A.) e a construtora Enpavi.

O Viaduto Ameríndia tem 330 metros de 
extensão e 156 metros de largura. É constru-
ído em estrutura de concreto pré-moldado 
sobre a linha férrea, próxima à Estação Enge-
nheiro Cardoso da linha 8 da CPTM. Ao todo, 
serão colocadas 54 vigas. São mais de 100 
operários envolvidos nesta etapa da obra em 
função da intensa movimentação de veícu-
los, máquinas e equipamentos pesados.

De acordo com a EMTU, as obras do Via-
duto Ameríndia devem ser concluídas ainda 
em dezembro deste ano. O equipamento 
representa um investimento de R$ 17,8 mi-
lhões feito pelo Governo do Estado de São 
Paulo. 

Equipes de segurança do trabalho sinali-
zaram e isolaram a área para que pedestres 
não acessem os locais com risco de aciden-

Obras do Viaduto Ameríndia de Itapevi seguem a todo vapor 

Felipe Barros/ExLibris/Secom-PMI

tes. A EMTU e a Enpavi também estão solici-
tando às famílias que moram na região que 
evitem que as crianças brinquem próximas 
ao trecho em obra.

Além do viaduto, uma passarela será cons-
truída entre as ruas Atlanta e Rosângela Ma-
ria Lima com rampas e escadas, atendendo 
às exigências de acessibilidade para as pesso-

as com deficiência e mobilidade reduzida. Ela 
substituirá a passagem de pedestres, propor-
cionando mais segurança para quem circula 
a pé pela região. 

A passarela deve ser entregue no mesmo 
período de conclusão total do trecho Itape-
vi-Jandira do Corredor Oeste, em março de 
2018.  

Parceria assinada com a Liga 
Amadora de Itapevi de Futebol de 
Salão vai até o final de 2018 

Com o objetivo de fomentar o futebol de 
salão amador na cidade, a Prefeitura de Ita-
pevi assinou, nesta sexta-feira (28), um con-
vênio com a LAIFS (Liga Amadora de Itapevi 
de Futebol de Salão) para a realização das 

PREFEITURA FIRMA CONVÊNIO COM LAIFS
competições organizadas pela entidade. Ao 
todo, cerca de 4 mil atletas de toda a cidade 
serão diretamente beneficiados.

A parceria é válida até 31 de dezembro 
de 2018 e pode ser prorrogada. Nela, a Pre-
feitura fica responsável pelas despesas com 
arbitragem, premiação (troféu e medalha), 
alimentação, transportes dos atletas, sede 
administrativa da Liga e divulgação dos even-
tos. A Liga, por sua vez, fica incumbida pela 

organização da tabela de jogos, escolha da 
arbitragem, súmulas, inscrições, transferên-
cias de atletas, julgamento de recursos e 
agressões, cartões, dentre outras iniciativas.

As partidas disputadas pelos 28 times 
integrantes da Liga serão todas jogadas no 
Centro Integrado de Educação Física (CIEF), 
na Cohab. As demais praças esportivas da ci-
dade ficarão à disposição das equipes para a 
realização de treinamentos. 
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PREFEITURA E TJ LANÇAM
CAMPANHA PADRINHO AFETIVO

Objetivo é criar vínculos familiares com crianças e adolescentes acolhidos em instituições do município
Em cerimônia na Câmara Municipal, a 

Prefeitura de Itapevi lançou, na quinta-feira 
(27), o programa Padrinho Afetivo. Pioneira 
na cidade, a ação tem como objetivo criar 
vínculos entre moradores e crianças e ado-
lescentes em condições de abrigamento 
para estimular o desenvolvimento destes 
jovens e a sua integração à sociedade.

“O apadrinhamento afetivo traz espe-
rança no renascimento dos vínculos afe-
tivos”, reforçou Renata Moreira, juíza da 
Vara da Infância e Juventude de Itapevi. 
“Sentimos a carência dos nossos jovens e 
o programa vêm para trazer novos ares”, 
afirmou Paolo Cominato, promotora na 
mesma vara.

Os presentes ao lançamento do progra-
ma puderam assistir a uma palestra sobre 

COMO SE TORNAR UM PADRINHO AFETIVO?
Criado pelo Tribunal de Justiça do Es-

tado de São Paulo, a versão municipal do 
programa é uma parceria do órgão com o 
Ministério Público e a Secretaria de De-
senvolvimento Social, Defesa da Cidada-
nia e da Mulher de Itapevi.

O apadrinhamento afetivo é uma for-
ma de resgatar o direito de convivência 
familiar e comunitária de crianças e ado-
lescentes acolhidos pelo poder público 
e, por medida de proteção, afastadas 
do convívio familiar, oferecendo a eles a 
oportunidade de se relacionar com outras 
pessoas, construir vínculos e ter referên-
cias de participação familiar e cidadania.

Em Itapevi, a medida abrange as duas 
casas de acolhimento para crianças e 
adolescentes sob a administração da Pre-
feitura, cada uma delas com capacidade 
para atender até 20 crianças. Podem ser 

apadrinhados crianças com idade a partir 
de 5 anos ou adolescentes acolhidos com 
baixa perspectiva de reintegração familiar 
e adoção.

Os interessados em participar do pro-
grama podem procurar o Setor Técnico da 
Vara da Infância e da Juventude no Fórum 
de Itapevi (Rua Bélgica, 405 – Jardim San-
ta Rita) e se inscrever de segunda a sexta-
-feira, das 12h30 às 18h30.

Podem ser padrinhos ou madrinhas 
pessoas ou casais a partir de 21 anos de 
idade, desde que respeitada a diferença 
de 16 anos entre os tutores e seus afilha-
dos, com disponibilidade de tempo para 
oferecer atenção e afeto. Além de itape-
vienses, podem ser padrinhos moradores 
das cidades de Osasco, Carapicuíba, Ba-
rueri, Jandira, Cotia, Itapecerica da Serra, 
Embu das Artes, Embu Guaçu e Taboão da 

Serra.
Numa primeira fase, serão promovidas 

três oficinas de orientação para padrinhos 
e madrinhas.  Em seguida, será realizado 
um encontro lúdico com os jovens, pro-
cesso no qual há o chamado “pareamen-
to” entre as crianças e adolescentes e 
seus futuros tutores..  

O papel dos padrinhos é dar suporte 
educacional e afetivo aos afilhados. São 
responsáveis por visitar a criança ou ado-
lescente e, mediante autorização e super-
visão, podem realizar passeios e até mes-
mo viagens em finais de semana, feriado 
(inclusive prolongados), aniversários dos 
afilhados e férias.

Para saber mais sobre o programa e 
como fazer para ser um padrinho, basta 
entrar em contato pelos telefones (11) 
4141-7933 e 4142-8340.

adoção ministrada por Sheila Carneiro,  
técnica do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. Segundo ela, o tempo médio 

para se iniciar o convívio com os jovens va-
ria de três a seis meses, contando o início 
de processo de adesão ao programa.
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Câmara Municipal de Itapevi



DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi 7Ano 8 | Nº454 | Itapevi, 1º de agosto de 2017



8 Ano 8 | Nº 454 | Itapevi, 1º de agosto de 2017DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi



DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi 9Ano 8 | Nº454 | Itapevi, 1º de agosto de 2017

DIÁRIO OFICIAL
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, 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, Walter Hasegawa,  Thulio Nassa e Virgínia Soares. 

ItapeviPrev 
Superintendente:

Bruno Augusto Viana Lopes


