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ESTRADA DA ROSELÂNDIA
RECEBE CALÇAMENTO

Melhorias serão concluídas em um prazo de até 30 dias   
Na última quinta-feira (24), a Prefeitura 

de Itapevi iniciou as obras de calçamento 
na Estrada da Roselândia, ao lado do cór-
rego Paim. As intervenções integram o 
programa Cidade Bela, e serão realizadas 
no trecho de aproximadamente um quilô-
metro entre as ruas dos Americanos e Ana 
Maria Vaz, no Parque Suburbano. 

Cerca de 20 trabalhadores já estão atu-
ando no canteiro da obra, que será paga 
com recursos do orçamento municipal. Os 
trabalhos de concretagem e pavimentação 
da calçada devem ser finalizados em até 30 
dias. 

No local, também estão sendo realiza-
dos os serviços de zeladoria e manuten-
ção urbana, como roçagem e capinação da 
área onde haverá a nova calçada. 

“Moro há 10 anos no bairro e nada ha-
via sido feito para dar segurança”, disse 
José Paulo Chagas, 35, eletricista e mora-
dor do Parque Suburbano. “Vejo que as 
obras, além de serem bem-feitas, também 
melhoram o aspecto visual na região”, afir-
mou. 

A doméstica Inês Maria da Silva, 60, 
também moradora do Parque Suburbano, 
disse estar empolgada com a melhoria. 
“Já estamos pedindo esta obra há algum 
tempo. Nossa segurança está em jogo e a 
Prefeitura está de parabéns por realizar as 
obras com qualidade”, afirmou. 

O QUE É O CIDADE BELA?
O programa contempla uma série de 

ações para recuperar a região central de 
Itapevi e ampliar os serviços de manu-
tenção e zeladoria em todos os bairros do 

município – em sua versão local, o programa 
recebe o nome de Cidade  Bela No Seu Bairro.

Além de revitalizar os espaços públicos do 
município, o Cidade Bela contempla a renova-
ção da frota atual de coleta de lixo, acréscimo 
de modernos equipamentos para ajudar e co-
laborar na limpeza da cidade, entrega de novos 
uniformes e novo sistema de coleta por meio 
de contêineres. 

O objetivo é deixar o município mais bonito, 
resgatando a autoestima dos itapevienses pela 
sua cidade.

Para isso, a Prefeitura também realizará uma 
série de intervenções urbanísticas, com ações 
de paisagismo e recuperação de praças e can-
teiros centrais, reforçando a poda de árvores, 
a retirada de pichações e a limpeza de vias pú-
blicas.

Também estão previstas obras para reade-
quar o trânsito em pontos estratégicos da cida-
de, com a implantação de semáforos inteligen-
tes e o reparo de sinalizações. Haverá também 
obras de acessibilidade e a instalação de novos 
pontos de ônibus.

Parque Suburbano ganha nova calçada para melhorar segurança da população

Foto: Pedro Godoy / Ex-Libris/ Secom PMI
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ITAPEVI FICA EM 26º LUGAR 
NOS JOGOS DOS IDOSOS 2017

Participaram da competição 60 atletas do município  
Itapevi participou, entre os dias 23 e 27 

de agosto, da 1ª Região Esportiva e Capital 
da 21ª edição dos JORI (Jogos Regionais dos 
Idosos), e conquistou o 26º lugar na competi-
ção disputada na cidade de Praia Grande, no 
litoral paulista.

A delegação de Itapevi participou com ou-
tras 28 cidades integrantes da 1ª Região Es-
portiva e Capital (região do ABC, Grande São 
Paulo e litoral sul paulista) em 10 modalida-
des esportivas: coreografia (misto), dominó 
(masculino), truco (misto), tranca (masculi-
no), vôlei (masculino e feminino), natação 
(masculino) e atletismo (masculino), dança 
de salão (misto), buraco (masculino) e tênis 
de mesa (masculino).

Os destaques ficaram por conta do buraco 
masculino (7ª colocação) e dança de salão ca-
tegoria B - acima de 70 anos (7ª colocação). 
Na disputa de coreografia mista, Itapevi con-
quistou a 15ª posição, dentre as 18 partici-
pantes.

A grande novidade e sensação foi a meda-
lha de prata conquistada na sexta-feira (25) 
por Francisco Dias de Oliveira, 79, no atletis-
mo categoria D (75 a 79 anos), na Pista Muni-
cipal de Atletismo de Praia Grande. Ele dispu-
tou com outros 11 competidores. Em 2016, 
o melhor resultado da cidade havia sido um 
terceiro lugar para o vôlei masculino.

Segundo a comissão organizadora dos Jo-
gos, a 1ª Região Esportiva e Capital da 21ª 
edição dos JORI contou com a participação 
de 1.675 atletas e um total de 1.936 pesso-
as envolvidas na organização direta e indireta 
do evento.

A Prefeitura disponibilizou transportes, 
uniformes e estrutura de professores e admi-
nistrativa. O alojamento e alimentação fica-
ram sob responsabilidade da cidade sede dos 
Jogos.

A competição teve como objetivo principal 
proporcionar aos participantes a socialização, 
integração, competição saudável entre si e a 
busca pela superação.

Itapevi conquista 26ª colocação nos JORI
“Nosso objetivo foi atingido, de proporcio-

nar qualidade e estimular a prática regular de 
atividades físicas. Cumprimos nossa meta, de 
colaborar para o processo de reestruturação 
do esporte como um todo em nosso municí-
pio neste ano de 2017”, explicou Willian Mar-
celino, coordenador de esportes da Prefeitura 
de Itapevi.

SOBRE OS JORI

A competição é realizada em parceria en-
tre Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude 
do Estado de São Paulo (SELJ) com o Fundo 
Social de Solidariedade do Governo do Estado 
de São Paulo (Fussesp).

São 14 modalidades disputadas entre atle-
tas de ambos os gêneros com, no mínimo, 
60 anos de idade: atletismo; bocha; buraco; 
coreografia; damas; dança de salão; dominó; 
malha; natação; truco; tênis; tênis de mesa; 

voleibol adaptado e xadrez.
A primeira edição dos Jogos foi disputada 

em 1994, com a nomenclatura de “Caros Co-
roas”, em São Paulo, no Ginásio do Ibirapue-
ra. No ano seguinte, recebeu o nome de Jogos 
Regionais do Idoso.

Até o ano de 1997, a idade mínima era de 
55 anos. A partir de 1998, a idade mínima 
passou a ser de 60 anos. Os jogos passaram a 
realizar-se em algumas regiões paulistas, evo-
luíram e tornaram-se classificatórios para JEI 
(Jogos Estaduais do Idoso), que atualmente 
intitulada como JAI (Jogos Abertos do Idoso).

Em 2016, participaram dos JORI as oito Re-
giões Esportivas do Estado. Foram 14 mil par-
ticipantes, incluindo atletas, árbitros, técni-
cos e equipes de apoio. Os organizadores do 
evento estimaram 21 mil pessoas envolvidas 
no evento.

Neste ano, os JORI acontecem em outras 
quatro regiões esportivas até o dia 8 de ou-

Estudantes devem se matricular no intensivão nos dias 30 e 31 de agosto  
Estudantes devem se matricular no in-

tensivão nos dias 30 e 31 de agosto
A Prefeitura divulga no Diário Oficial de 

Itapevi desta quarta-feira (30) a primeira 
chamada dos selecionados para a Marato-
na do Enem. O endereço para consulta é o 
www.itapevi.sp.gov.br.

Os interessados deverão se matricular 
nos dias 30 e 31 de agosto na Secretaria de 
Educação e Cultura de Itapevi (Rua Profes-
sor Irineu Chaluppe, 65, 2º andar, Centro), 
das 8h às 20h. Os documentos exigidos são 
declaração escolar, cópia e originais do RG 
e CPF, comprovante de endereço e uma 
foto 3x4.

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

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 horário. 
Cerca de 600 itapevienses se inscreveram 
para a Maratona do Enem de Itapevi 2017.

Iniciativa inédita na cidade, a maratona 
é um cursinho preparatório gratuito para 
400 alunos que estejam inscritos no Exame 
Nacional do Ensino Médio 2017. A primeira 
aula será no dia 4 de setembro.

O curso terá a duração de 50 dias e as 
aulas serão ministradas no Ginásio de Es-
portes de Itapevi (Av. Rubens Caramez, 
1000A, Centro), de segunda a sexta-feira, 
das 19h às 22h.

CURSINHO DA POLI
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CURSINHO DA POLI

Matrículas serão feitas na Secretaria de Educação e Cultura

As aulas serão ministradas pela Funda-
ção PoliSaber, responsável pelo famoso 
Cursinho da Poli, criado em 1987 por um 
grupo de estudantes de engenharia da Es-
cola Politécnica da USP.

A instituição foi a vencedora do processo 
de licitação realizado pela Prefeitura entre 
os meses de junho e julho. A PoliSaber já 
atendeu mais de 160 mil estudantes, com 
uma média de aprovação de 60% nos prin-
cipais vestibulares do país.

MATERIAL DIDÁTICO

Os alunos receberão material didático, 
abrangendo todo o conteúdo programático 
exigido para o Enem, composto por aposti-
las e caderno de atividades de Matemática, 

Física, Química, Biologia, Gramática, Litera-
tura, História, Geografia, Inglês e Redação.

Ao longo da maratona, serão ministradas 
200 aulas com duração de 40 minutos cada. 
Por determinação da Prefeitura de Itapevi, 
a PoliSaber disponibilizará aos alunos um 
plantão de dúvidas aos sábados pela ma-
nhã.

Também serão aplicados dois simulados, 
sendo que o segundo contará com relató-
rio detalhado sobre o desempenho de cada 
aluno, questões com maior e menor núme-
ro de acerto, além de correção comentada 
da redação.

A fundação também realizará ao longo 
da maratona palestras sobre o tema, além 
de orientação profissional e vocacional para 
os alunos.
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PREFEITURA DIVULGA 1ª CHAMADA DE SELECIONADOS 
PARA A MARATONA DO ENEM
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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
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