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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA AULAS DE JIU-JITSU

SECRETARIA DE
SAÚDE E BEM-ESTAR

Traga seu bichinho. 
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NA REGIÃO CENTRAL, PREFEITURA 
INSTALA CONTÊINERES E LIXEIRAS
Ação integra o programa Cidade Bela; horários de coleta de lixo na região central também foram alterados

A Prefeitura de Itapevi deu início nes-
ta terça-feira (1) a uma série de medidas 
para melhorar os serviços de limpeza no 
Centro. Ao todo, 16 contêineres e 200 li-
xeiras começaram a ser instalados na re-
gião, que também teve os horários de co-
leta de lixo orgânico e reciclável alterados 
para tornar o processo mais eficiente. 

Além disso, uma equipe com cerca de 
30 trabalhadores passará a se dedicar ex-
clusivamente à zeladoria da região cen-
tral. Todas as ações integram o conjunto 
de melhorias promovido pelo programa 
Cidade Bela. 

Ao todo, são 14 contêineres plásticos, 
com capacidade de 1 mil litros, e dois con-
têineres metálicos com capacidade para 
1,4 mil litros - parte deles irá coletar lixo 
reciclável, e outra parte ficará reservada 
para resíduos orgânicos. Os equipamen-
tos ficarão dispostos ao longo da Avenida 
Rubens Caramez.  

NOVOS HORÁRIOS DE COLETA
NA REGIÃO CENTRAL
Os horários de coleta no Centro tam-

bém mudaram. Agora, o lixo orgânico será 

Lixeiras instaladas garantirão Cidade Bela e melhor infraestrutura de limpeza  

Pedro Godoy/ Ex-Libris/ Secom PMI

recolhido diariamente às 11h, 15h, 19h e 
21h. O material reciclável, por sua vez, 
passa a ser recolhido às 18h e às 22h. Nos 
demais bairros, o itinerário da coleta pode 
ser conferido aqui.

Os contêineres ficarão localizados pró-
ximo à Casa das Antenas, 695, no Centro; 
na Praça 18 de Fevereiro; no Escadão; 

na Praça Caio de Castro; na esquina com 
a Rua Clara Caluzzo Piazza; em frente e 
atrás do Ita Shopping (Centro) e na Praça 
Cristo Rei. 

Os dispositivos foram obtidos a custo 
zero pela Prefeitura e entregues pela con-
cessionária EcoIta, responsável pela lim-
peza e manutenção do município. 

Interessados devem se
cadastrar diretamente
no Ginásio de Esportes 

A Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude 
de Itapevi retomou as atividades de jiu-jitsu e 
está com vagas abertas nesta sexta-feira (4) 
para a modalidade. Podem se inscrever alu-
nos a partir de 7 anos e não há limite de idade. 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA AULAS DE JIU-JITSU
As aulas são gratuitas e as inscrições podem 
ser feitas no Ginásio de Esportes (Avenida Ru-
bens Caramez 1000A - Centro).

Há turmas nas segundas, quartas e sextas-
-feiras. Nestes dias, as aulas serão realizadas 
no Ginásio de Esportes. Os horários são divi-
didos no período da manhã (a partir das 8h) e 
da tarde (a partir das 13h). 

Já às terças e quintas-feiras, as aulas acon-
tecem nos mesmos horários, mas na Secre-

taria (Rua Izola Belli Leonardi, 8 - 1º andar - 
Jardim Christianópolis). Os interessados são 
convidados a fazerem uma aula experimental 
e após isto são orientados pelos professores 
sobre a documentação necessária para ins-
crição definitiva. É recomendado que, nesta 
primeira aula, os praticantes utilizem roupas 
leves e que permitam movimentação, como 
bermuda e camiseta. Para mais informações, 
o telefone para contato é 4205-4464. 
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FESTIVAL IT CHEGA À 6ª EDIÇÃO COM 
COSPLAY E “AULÃO” DE SAMBA ROCK

Promovidas pela Prefeitura, atrações começam às 10h e seguem até a noite na Praça 18 de Fevereiro 

No próximo sábado (12), a Prefeitura de 
Itapevi realiza a 6ª edição do Festival IT na 
Praça 18 de Fevereiro, no Centro. O evento 
começa às 10h e terá, a partir das 19h30, um 
“aulão” de samba rock gratuito aberto à po-
pulação

Além das 25 barracas de artesanato, 15 de 
comida e das atividades artísticas, o público 
terá à disposição brinquedos infantis, poesia 
e diversas apresentações musicais. 

Nesta edição, o Festival terá como tema o 
folclore brasileiro. Para isso, foram convida-
dos grupos de cosplay (pessoas fantasiadas) 
caracterizados como personagens das histó-
rias folclóricas nacional e do Sítio do Pica Pau 
Amarelo. 

Já o “aulão” de samba rock será comanda-
do pelos DJs Nelson e Brotinho e por profes-
sores da Escola Livre de Dança.

INSTITUTO EMBELEZE E
OFICINA DE PALLETS
Outra novidade para esta edição do Festi-

val IT é a parceria firmada entre a Prefeitura e 
o Instituto Embeleze, que oferecerá cortes de 
cabelo (masculino e feminino), desenho de 
barba, design de sobrancelhas e maquiagem 
em troca de 1 quilo de alimento não perecí-
vel.

Ao longo do dia, o festival também con-
tará com uma oficina gratuita de confecção 
de móveis feitos de pallets, que são madei-

ras utilizadas em transportes para sustentar 
produtos e cargas pesadas e que hoje fazem 
parte de itens de designer e decoração de 
casas. A atividade ficará a cargo do artesão 
Sebastião Domingos.

PRONATEC VOLUNTÁRIO
Além disso, a Prefeitura também montará 

uma tenda na Praça 18 para efetuar as pré-
-matrículas para as 2,4 mil vagas de cursos 
oferecidos pelo Pronatec Voluntário (Progra-
ma Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego). 

As vagas são exclusivas para moradores 
da nossa cidade e são na modalidade de EAD 
(Ensino a Distância). São 22 opções de carrei-
ras profissionais oferecidas.  A carga horária 
média dos cursos é de 160 horas e todos são 
a distância. É possível fazer apenas um curso 
por matrícula. Haverá certificados emitidos 
pela própria instituição que oferta o curso. 

Interessados com a partir de 15 anos po-
dem se inscrever, sem exigência de escolari-
dade. Os documentos necessários para a pré-
-matrícula são: CPF, endereço (CEP), telefone 
de contato e e-mail.

Itapevi promove Festival IT com oferecimento de serviços públicos

Divulgação 
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Secretaria de Finanças
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria de Justiça
JARI ITAPEVI

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES

Secretaria da Saúde e Bem Estar
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria de Receita
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Secretaria de Administração, Gestão e 
Tecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria de Comunicação e Resultados
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ITAPEVIPREV
ITAPEVI PREVIDÊNCIA

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi
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