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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA
MARATONA DO ENEM

Cursinho da Prefeitura quer aumentar
chances de moradores entrarem

numa boa faculdade
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PREFEITURA CRIA MARATONA DO 
ENEM PARA ALUNOS DE ITAPEVI

Gratuito, intensivão preparatório para o exame terá 400 vagas oferecidas pelo Cursinho da Poli

Em uma iniciativa inédita, a Prefeitu-
ra implantou em Itapevi a Maratona do 
Enem, um cursinho preparatório gratuito 
para 400 itapevienses que estejam inscri-
tos no Exame Nacional do Ensino Médio 
2017. A primeira aula será no dia 4 de se-
tembro e as inscrições estão abertas.

As inscrições estão abertas até a pró-
xima terça-feira (29) e devem ser feitas 
pela internet, no endereço www.itapevi.
sp.gov.br/maratonadoenem. A maratona 
terá a duração de 50 dias. 

As aulas serão ministradas no Ginásio 
de Esportes de Itapevi (Av. Rubens Cara-
mez, 1000A, Centro), de segunda a sexta-
-feira, das 19h às 22h.

A seleção será feita por ordem de 
inscrição. Serão chamados os 400 pri-
meiros inscritos que atenderem todos 
os critérios exigidos: ser morador de 
Itapevi, estar cursando o último ano 
do ensino médio em escola pública ou 
ter cursado ensino fundamental e mé-
dio em escola pública e ter o número de 
matrícula da edição 2017 do Enem.  

A primeira chamada será divulgada já 
na quarta-feira (30), às 8h. Os interes-
sados deverão apresentar declaração 
escolar, além de cópia e originais do RG, 
CPF, comprovante de endereço e uma 
foto 3x4 para a matrícula, que deverá 
ser efetuada nos dias 30 e 31 de agosto 
na Secretaria de Educação e Cultura de 
Itapevi (Rua Professor Irineu Chaluppe, 
65, 2º andar, Centro), das 8h às 20h.

Se houver necessidade, a segunda cha-
mada será feita no dia 1º, às 8h. Os sele-
cionados devem se matricular nos dias 1º 
e 4 de setembro, no mesmo local e horá-
rio.

Maratona com qualidade Cursinho da 
Poli

As aulas serão ministradas pela Fun-
dação PoliSaber, responsável pelo fa-
moso Cursinho da Poli, criado em 1987 
por um grupo de estudantes de enge-
nharia da Escola Politécnica da USP.

A instituição foi a vencedora do pro-
cesso de licitação realizado pela Prefei-
tura entre os meses de junho e julho. A 
PoliSaber já atendeu mais de 160 mil es-
tudantes, com uma média de aprovação 
de 60% nos principais vestibulares do 
país.

MATERIAL DIDÁTICO
Os alunos receberão material didático, 

abrangendo todo o conteúdo programá-

tico exigido para o Enem, composto por 
apostilas e caderno de atividades de Ma-
temática, Física, Química, Biologia, Gra-
mática, Literatura, História, Geografia, 
Inglês e Redação.

Ao longo da maratona, serão ministra-
das 200 aulas com duração de 40 minu-
tos cada. Por determinação da Prefeitura 
de Itapevi, a PoliSaber disponibilizará aos 
alunos um plantão de dúvidas aos sába-
dos pela manhã.

Também serão aplicados dois simula-
dos, sendo que o segundo contará com 
relatório detalhado sobre o desempenho 
de cada aluno, questões com maior e me-
nor número de acerto, além de correção 
comentada da redação.

Cursinho da Prefeitura quer aumentar chances de moradores entrarem numa boa faculdade
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BAIRROS DE ITAPEVI TERÃO 
CATA-BAGULHO MENSALMENTE

Cronograma garante atendimento a moradores de Itapevi; agendamento de coleta é suspenso 

Desde a primeira semana de agosto, 
os serviços da Operação Cata-Bagulho 
realizados pela Prefeitura de Itapevi es-
tão sendo realizados sem a necessidade 
de agendamento, que foi suspenso com a 
implantação do novo sistema.

 A mudança teve como objetivo oti-
mizar os trabalhos de limpeza, ampliar o 
atendimento e prevenir o descarte irre-
gular de materiais inservíveis pela cida-
de, reduzindo assim o risco de enchentes 
e a infestação de insetos e roedores.

 Com o novo sistema, cada rua da cida-
de vai receber a visita do caminhão pelo 
menos uma vez por mês. O cronograma 
dos trabalhos pode ser consultado no site 
da Prefeitura (www.itapevi.sp.gov.br).

 “Agora, o munícipe só precisa che-
car em qual semana do mês o caminhão 
passará no seu bairro e na segunda-fei-
ra colocar o material que será coletado 
na calçada”, explicou Maria Fernanda 
Campos, do Departamento de Meio Am-
biente, que coordena os trabalhos.

 Maria Fernanda orienta que o ideal é 
que o material seja colocado na calçada 
já na segunda-feira, porque o caminhão 
fará a coleta no bairro, de terça à sexta-
-feira, mas não há previsão sobre qual 

Operação Cata-Bagulho recolhe materiais inservíveis, como pneus. Por mês são coletadas 8 toneladas deste produto.
dia exatamente desta semana a equipe 
estará passando em determinada rua.

MATERIAL COLETADO
A Operação Cata-Bagulho é responsá-

vel pela coleta de materiais como pneus, 
colchões, móveis velhos, madeira e su-
cata (fogões, geladeira, etc.). As equipes 
não fazem, entretanto, a coleta de vidros, 

entulhos e materiais de construção civil.
 Os produtos são separados por tipo 

e repassados à Cooperativa de Material 
Reciclável de Itapevi (CRM) e às empre-
sas de reciclagem. Em média, a Prefeitura 
recolhe, por mês, cerca de 40 toneladas 
de madeira e oito toneladas de pneus.
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