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PRAÇA 18 RECEBE 7ª 
EDIÇÃO DO FESTIVAL IT

Desde março deste ano, evento já
reuniu 12 mil participantes 
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PRAÇA 18 RECEBE 7ª EDIÇÃO 
DO FESTIVAL IT NO SÁBADO

Desde março deste ano, evento já reuniu 12 mil participantes 
No próximo sábado (16), a Prefeitura re-

aliza a 7ª edição do Festival IT na Praça 18 
de Fevereiro, no Centro. O evento aconte-
ce das 10h às 18h40. A atividade é gratuita 
e aberta ao público. O festival reúne gas-
tronomia, arte, cultura e serviços públicos 
em um único espaço, além de promover 
artistas e empreendedores do município.  

 Além das 25 barracas de artesanato, 
15 de comida e das atividades artísticas, o 
público terá à disposição brinquedos infan-
tis, poesia e a participação de cosplayers 
(pessoas fantasiadas de animes, histórias 
infantis e em quadrinhos), além das já co-
nhecidas apresentações musicais.

O evento também terá uma oficina de 
confecção de pipas gratuita, oferecida das 
14h às 15h. Crianças e adolescentes da 
Casa Porto, uma entidade mantida pela 
Prefeitura para atender jovens e adoles-
centes, também participarão da oficina, 
que será acompanhada por técnicos da ad-
ministração.

O tema desta edição do festival será a 
Primavera. “Como o dia 22 de setembro 
marca o início da estação, pensamos em 
promover a festa temática em harmonia 
com o evento”, destaca Alexsandra Leão, 
diretora de Fomento da Secretaria de In-
dústria, Comércio, Turismo e Emprego.

 
SOBRE O FESTIVAL

O Festival IT é promovido desde março, 
pela Prefeitura de Itapevi e já reuniu um 
público de 12 mil pessoas. O evento tem 
como objetivo promover os artistas e em-
preendedores da cidade, reunindo, em um 
único espaço, gastronomia, arte e cultura. 

ÚLTIMA EDIÇÃO

Em sua última edição, no dia 12 de 

agosto, o festival reuniu 2 mil pessoas na Pra-
ça 18.  Francisco Neves Damasceno, 71, apo-
sentado e morador do Jardim Vitápolis,  elo-
giou o evento. “Bom demais aproveitar e ver 
um espetáculo tão bonito feito para a gente. 

Estou feliz com essa oportunidade”, disse. 
O Festival IT acontece sempre no segundo sá-
bado de cada mês. Os próximos festivais serão 
realizados nos dias 21 de outubro, 11 de no-
vembro e 9 de dezembro.

Itapevi já reuniu mais de 12 mil pessoas na Praça 18 de Fevereiro durante realização dos festivais 
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DE MOBILIDADE DE ITAPEVI

Participação popular é fundamental para melhorar transporte público na cidade
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AUDIÊNCIA PÚBLICA DISCUTE PLANO 
DE MOBILIDADE DE ITAPEVI

Participação popular é fundamental para melhorar transporte público na cidade

A Prefeitura de Itapevi promove, no 
dia 28 de setembro (quinta-feira), às 18h, 
uma audiência pública de apresentação 
do Plano de Mobilidade Urbana na Câma-
ra Municipal (Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro 
das Neves, 80 – Vila Nova Itapevi). Nela, 
a população poderá discutir soluções para 
integrar diferentes meios de transporte no 
município, promover a melhoria da aces-
sibilidade e da mobilidade de pessoas e 
cargas.

 No encontro, uma urna ficará à disposi-
ção do público na Câmara Municipal para 
que as pessoas possam, por escrito, deixar 
a sua sugestão de melhoria em mobilidade 
urbana. O evento também possibilitará que 
a população faça perguntas e esclareça dú-
vidas sobre o planejamento de transporte 
na nossa cidade. A construção do Plano de 
Mobilidade Urbana é supervisionada pela 
Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão.

Atualizado a cada 10 anos, o Plano de 
Mobilidade Urbana é um instrumento 
de planejamento previsto na Lei Federal 
12.587/12, conhecida como Lei da Mobi-
lidade Urbana, que determina aos municí-
pios a tarefa de planejar e executar a políti-
ca de mobilidade urbana.  

O objetivo da administração é promover 
pelo menos mais uma audiência pública no 
mês de novembro, reunindo as sugestões 
populares ao Plano, que deverá ser consoli-
dado no mesmo mês.

 Após concluído, o Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana torna-se um projeto de 
lei, que será encaminhado à Câmara Muni-
cipal para aprovação e posteriormente será 
sancionada pelo prefeito, entrando em vi-
gor e funcionamento.  

 COMO SERÁ O DEBATE?

As discussões do Plano de Mobilidade Ur-
bana se darão dentro de três eixos principais: 
Princípios, Diretrizes e Objetivos. Cada um 
deles abordará temas diferentes.

 No eixo Princípios, serão discutidos os 
seguintes assuntos: acessibilidade univer-
sal; desenvolvimento sustentável; equidade 
nos acessos e no uso dos espaços; eficiência, 
eficácia e efetividade; gestão democrática; 
segurança nos deslocamentos; redução dos 
custos urbanos e justiça social.

 Já em Diretrizes, serão tratados estes te-
mas: integração com a política de desenvol-
vimento urbano; democratização do espaço 
viário; prioridade aos pedestres e aos modais 
não motorizados; prioridade para o transpor-
te público coletivo; garantia do abastecimen-
to e circulação de bens e serviços; gestão in-
tegrada do trânsito, do transporte de pessoas 
e do transporte de bens e serviços; mitigação 

dos custos ambientais e sociais; incentivo ao 
desenvolvimento técnico diretrizes; qualifica-
ção do sistema de transporte coletivo; pro-
moção do acesso aos serviços básicos e pro-
moção do desenvolvimento sustentável.

 Finalmente, em Objetivos, os debates se-
rão realizados em torno dos seguintes tópi-
cos: acessibilidade universal no passeio públi-
co; racionalização do uso do sistema viário; 
implementação de ambiente adequado ao 
deslocamento dos modos não motorizados; 
logística do transporte de cargas; gestão de-
mocrática no aprimoramento da mobilidade 
urbana; redução do número de acidentes e 
mortes no trânsito; redução do tempo médio 
das viagens; ampliação do uso do coletivo na 
matriz de transporte da cidade; incentivo à 
utilização de modos não motorizados; redu-
ção de emissões atmosféricas; contribuição 
à redução das desigualdades sociais; tornar 
mais homogênea a macroacessibilidade da 
área urbanizada.

Objetivo da oficina é estimular talentos locais e valorizar produção literária no município 
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