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PREFEITURA FAZ PESQUISA 
ONLINE PARA TRAÇAR PERFIL 

DO JOVEM DE ITAPEVI
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CEMITÉRIO AGORA TEM
VIGILÂNCIA 24 HORAS

Patrulha permanente contra o 
crime também chega à Praça Carlos

 de Castro, no Centro

Di
vu

lga
çã

o 
PM

I

Página 5



2 Ano 8 | Nº 469 | Itapevi, 26 de setembro de 2017DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi



DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi 3Ano 8 | Nº469 | Itapevi, 26 de setembro de 2017

PESQUISA DA PREFEITURA TRAÇARÁ 
PERFIL DOS JOVENS DE ITAPEVI

“Perfil Jovem” ajudará poder público a desenvolver ações para a juventude itapeviense

Conhecer melhor a juventude de Itapevi 
para poder elaborar políticas públicas e ações 
voltadas para jovens de 15 a 29 anos. É com 
esse objetivo que a Prefeitura lançou, na sex-
ta-feira (22), o “Perfil Jovem”, uma pesquisa 
online para coletar informações que ajudem 
a traçar o perfil dessa faixa da população.   

A pesquisa pode ser acessada no site www.
itapevi.sp.gov.br/perfiljovem. O questionário 
leva cerca de 15 minutos para ser respondi-
do, e o acesso pode ser feito até o dia 20 de 
outubro. 

O questionário apresenta questões sobre 
o cotidiano dos jovens e sua opinião sobre 
meio ambiente, atividades esportivas e cul-
turais e planejamento pessoal, além de abrir 
espaço para sugestões de melhorias no servi-
ço público. 

Também será distribuída uma versão im-
pressa nas escolas estaduais do município e 
em outros pontos estratégicos da cidade. 

Os dados coletados pelo “Perfil Jovem” 
serão analisados após o encerramento da en-
quete. A Prefeitura deve lançar as primeiras 
ações pensadas a partir do levantamento já 
no início de 2018.

ID JOVEM

O “Perfil Jovem” vem na sequência do Iden-
tidade Jovem, programa federal conquistado 
pela Prefeitura para Itapevi e que foi lançado 
na cidade no fim de agosto. Com ele, mais de 
17 mil moradores do município poderão ter 
meia-entrada em eventos artísticos-culturais 
(cinema, teatro e shows) e esportivos, além 
de duas vagas gratuitas (ou duas com 50% de 
desconto) em ônibus interestaduais.

O Identidade Jovem é direcionado a jo-
vens de baixa renda, com idade entre 15 e 29 
anos. Os beneficiários do programa devem 
ter renda familiar de até dois salários míni-
mos e possuir o NIS (Número de Identifica-

ção Social), além de estarem inscritos no 
Cadastro Único (CadÚnico) e com informa-
ções atualizadas há pelo menos dois anos. 
  A emissão do documento é gratui-
ta e pode ser feita tanto por aplicati-
vo (ID Jovem) quanto pelo site do pro-
grama na Caixa Econômica Federal. 
    Segundo levantamento realizado em ju-

nho deste ano pela Secretaria de Desen-
volvimento Social, Defesa da Cidadania e 
da Mulher de Itapevi, existem 17.198 jo-
vens - no perfil de 15 a 29 anos - que po-
dem participar do programa ID Jovem por 
estarem inscritos no CadÚnico, sendo des-
tes 12.522 com cadastro atualizado nos 
últimos dois anos.

Prefeitura deve lançar as primeiras ações pensadas a partir da enquete em 2018

Divulgação PMI
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CEMITÉRIO E PRAÇA CARLOS DE 
CASTRO TÊM PATRULHA 24 HORAS 

Guarda Civil fará segurança permanente nos locais para combater criminalidade
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CEMITÉRIO E PRAÇA CARLOS DE 
CASTRO TÊM PATRULHA 24 HORAS 

Guarda Civil fará segurança permanente nos locais para combater criminalidade

Atendendo à demanda dos moradores, a 
Prefeitura irá patrulhar de maneira perma-
nente o cemitério municipal, no Jardim Ju-
lieta, e a Praça Carlos de Castro, no Centro. 
O objetivo é garantir mais tranquilidade e 
segurança à população de Itapevi. A segu-
rança será feita por efetivos da Guarda Civil 
Metropolitana, que se revezarão 24 horas 
por dia nos dois pontos. 

No cemitério, a corporação montou uma 
sala de operação. As equipes também atua-
rão na área do velório municipal.

Na Praça Carlos de Castro, a Prefeitura 
estuda montar uma Base Comunitária da 
GCM. Ainda não há prazo para a instalação 
do equipamento. Em caso de urgência, a 
GCM de Itapevi atende nos telefones 153 e 
199 (24 horas por dia).

MELHORIAS

A patrulha permanente não foi a primeira 
melhoria tomada pela gestão no cemitério e 
no velório municipais. Os dois equipamen-
tos estão sendo revitalizados desde o dia 18 
de setembro, como parte do programa Cida-
de Bela No Seu Bairro. As ações seguem até 
o início de outubro.

Já a Praça Carlos de Castro foi um dos lo-
cais que recebeu intervenções da Prefeitura 
recentemente com a conclusão da demoli-
ção da passarela da CPTM (Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos) no dia 10 de 
setembro, localizada sobre a Avenida Feres 
Nacif Chaluppe.  

PANCADÕES

Na madrugada de quinta (21) para esta 
sexta-feira (22), a Guarda Civil Municipal de 
Itapevi (GCM) deu início no Jardim Vitápolis 
a mais uma Operação Noite Tranquila, com 

o objetivo de garantir a segurança da popu-
lação e combater bailes funk e pancadões 
sem autorização, além de reduzir os casos 
de perturbação de sossego no município.  
    Durante a ação de quinta (21), a Guarda 
averiguou 85 pessoas, abordou 55 veículos 
e apreendeu um automóvel e uma motoci-
cleta. Além disso, cinco bares foram orien-
tados a fechar as portas por perturbação 
de sossego, determinação que foi cumprida 
pelos proprietários. 
       Já na madrugada de sexta (22) para 
sábado (23), a Guarda encerrou um panca-
dão com cerca de 550 pessoas na Rua Ana 
Claudina, no bairro Engenheiro Cardoso. 

Um efetivo de 25 guardas participou da 
operação, que contou com apoio de agen-
tes do Demutran (Departamento Municipal 
de Trânsito) e da Fiscalização de Posturas 
Municipais da Secretaria de Receita. 

VEÍCULOS ABANDONADOS 

Entre fevereiro e junho de 2017, a Pre-
feitura recolheu 49 veículos abandonados 
das ruas de Itapevi e notificou 320 pro-
prietários para retirarem os automóveis, 
segundo balanço divulgado nesta semana 
pela Guarda Civil Municipal (GCM), res-
ponsável pela ação.

Em caso de urgência, a GCM de Itapevi atende nos telefones 153 e 199 (24 horas por dia)

Pedro Godoy/Ex-Libris/Secom PMI
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Secretaria de Governo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Secretaria de Finanças
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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