
Ano 8 | Nº 471 | Itapevi, 3 de Outubro de 2017 www.itapevi.sp.gov.br

Prefeito Igor Soares Ebert

DIÁRIO OFICIAL

FESTIVAL DE FUTSAL ACONTECE 
NESTE DOMINGO (8) NO 
GINÁSIO DE ESPORTES 
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PREFEITURA FINALIZA 
CURSO DE ATENDIMENTO 

Com treinamento, Prefeitura quer
humanizar relacionamento entre

servidores e população 
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CURSO DE ATENDIMENTO CHEGA 
AO FIM COM 400 PARTICIPANTES

Com treinamento, Prefeitura quer humanizar relacionamento entre servidores e a população 

No dia 15 de setembro, a Prefeitura de 
Itapevi deu início ao curso de “Excelência 
no Atendimento ao Público”, com o obje-
tivo de humanizar o atendimento ao ci-
dadão e melhorar o relacionamento en-
tre os servidores públicos e a população.  
De lá para cá, 400 servidores de todas as se-
cretarias municipais participaram do treina-
mento. Todos receberam certificado de par-
ticipação. O curso aconteceu nos dias 15, 18, 
25 de setembro e nesta segunda-feira (2).  
    Ao longo do treinamento, os funcionários 
da Prefeitura receberam instruções para 
aprimorar a comunicação e o relacionamen-
to com o cidadão, reforçando a importân-
cia do bom atendimento como instrumento 
para obter bons resultados na gestão pú-
blica. Eles também puderam esclarecer dú-
vidas e sugerir melhorias no atendimento.  
  Durante o curso, os servidores tiveram 
palestras com o psicólogo José Augusto, 
responsável pelo Centro de Referência da 
Mulher de Itapevi, Sick Souza, cerimonia-
lista da Prefeitura, e Vanuza Asaeda, que é 
responsável pela triagem de informações 
recebidas pela Ouvidoria. “Com a realização 
do curso, no entanto, temos percebido uma 
melhora no atendimento”, disse Vanuza. 
     Para a enfermeira Erica Roosch, aprimorar 
o atendimento ao público é uma necessida-
de urgente no município. “A população recla-

ma que, muitas vezes, não é bem atendida 
e falta o cuidado e carinho na prestação 
das informações”, afirmou. “Nossa inten-
ção é encontrar formas e caminhos para 
melhorar e humanizar este atendimento 
de modo a satisfazer as necessidades dos 
moradores”, disse. “Todos aqueles servi-
dores que estão em contato direto com o 
munícipe precisam entender funções além 

do aspecto administrativo e dos procedi-
mentos”, concordou o arquiteto e servi-
dor Eduardo Fonseca, 42. “Precisamos fa-
zer a coisa certa no momento adequado 
para o bem-estar do cidadão”, finalizou. 
O objetivo da Prefeitura é de que o treina-
mento aconteça a cada três meses, aten-
dendo às demandas da população sobre 
os serviços públicos prestados.

Prefeitura contou com 400 servidores capacitados para melhor atender população

Felipe Barros/Ex-Libris/Secom PMI
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GINÁSIO DE ESPORTES RECEBE 
FESTIVAL DE FUTSAL NO DOMINGO (8) 

Promovida pela Prefeitura, competição é gratuita e aberta ao público 
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GINÁSIO DE ESPORTES RECEBE 
FESTIVAL DE FUTSAL NO DOMINGO (8) 

Promovida pela Prefeitura, competição é gratuita e aberta ao público 

Neste domingo (8), a Prefeitura de Itape-
vi realiza o Festival de Futsal com a partici-
pação de 629 crianças e adolescentes com 
idades entre 7 e 13 anos integrantes do 
projeto Mais Esportes, desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 
Juventude. O evento acontece, entre 8h e 
14h, no Ginásio de Esportes (Avenida Ru-
bens Caramez, 1000A – Centro). A entrada 
é gratuita.

Segundo o coordenador de Esportes de 
Itapevi, Willian Marcelino, o evento é festi-
vo e premiará com medalhas todos os par-
ticipantes. Serão 93 times que disputarão 
o Festival nas categorias Sub-8, Sub-10 e 
Sub-13.

“Queremos o envolvimento de pais e de 
familiares nas atividades esportivas que 
promovemos em toda a cidade. Nosso ob-
jetivo com o festival é integrar a sociedade, 
combater a violência e apresentar o espor-
te como forma de vinculação afetiva e de 
amizade entre as pessoas”, explicou.

Itapevi realiza um festival por ano de 
cada modalidade esportiva. Neste ano, já 
foram promovidos eventos de capoeira e 
judô, ambos em agosto, e o de Vôlei em se-
tembro.

AULAS DE FUTSAL

A Prefeitura de Itapevi oferece aulas de 
futsal de segunda a sexta-feira, nos perío-
dos da manhã e da tarde. Para obter mais 
informações sobre inscrições, matrículas e 
locais de aula, o interessado deve ir, pesso-
almente, até o Ginásio de Esportes (Aveni-
da Rubens Caramez, 1000A – Centro), das 
8h às 12h e das 13h às 17h. O telefone para 
contato é 4205-4464.  

FINAL DA PRIMEIRA DIVISÃO

O Festival de Futsal não será a única 
atividade esportiva de destaque no fim 
de semana. No domingo (8), o Estádio 
Municipal recebe a final da 1ª Divisão 
do Campeonato Municipal de Futebol. 
A partida que vale o título será disputa-
da às 10h entre Cardoiso e Boca Juniors. 
    Pela segunda divisão, o Malvinas sa-
grou-se campeão na manhã de domingo 
(1), em final contra o Estrela. O jogo per-

maneceu em 0x0 no tempo regulamentar 
e seguiu para os pênaltis, com resultado 
final de 5x3. Além do Malvinas, disputam 
a primeira divisão em 2018 Estrela, Santo 
Antonio e Atlético Pinheiro.

Um dia antes, no sábado (30), a bola 
rolou em um amistoso entre a Seleção de 
2004 de Itapevi e ex-atletas do Palmeiras 
que jogaram na base do clube entre 1993 
e 1998. Itapevi bateu o verdão por 2x0, em 
partida disputada também no Estádio Mu-
nicipal.

Prefeitura estimula participação da família em festivais esportivos

Divulgação PMI
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ITAPEVIPREV
ITAPEVI PREVIDÊNCIA

Secretaria de Justiça
JARI ITAPEVI

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria de Receita
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi

Diário Oficial do
Município de Itapevi

De acordo com o Decreto Municipal nº 4.588 de 14 de janeiro de 2009.

Publicação: Secretaria de
Comunicação e Resultados

Rua Joaquim Nunes, 65, Centro Telefone: 4143-7600
Email: imprensa@itapevi.sp.gov.br
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Eurico Ramos - MTB: 49.599

Prefeito: Igor Soares Ebert
Vice-Prefeito: Marcos Godoy

Secretários:
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Medrano,  Rogério de Oliveira, Walter Hasegawa,  Thulio Nassa e Virgí-
nia Soares. 
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Superintendente:

Bruno Augusto Viana Lopes


