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Jardim D’Abril sediará
2ª Cia da PM e mais de 200
policiais atuarão na região
As obras da nova sede da 2ª Cia da Polícia Militar começam em 30 dias e
estarão concluídas até fevereiro de 2019, em terreno ao lado do Pronto-Socorro
do Jardim D’Abril. A 2ª Cia terá mais de 200 policiais militares, que atuarão no
combate à criminalidade na região. Página 3

CEMEI
Nelly Grizi Oliva

2ª Cia da
Polícia Militar

PS José Ibrahim
(Jd. D’Abril)

Educação de Osasco registra maior
nota do IDEB dos últimos anos
Osasco atingiu o índice de 6.1 em 2017 contra 5.2 em 2013 e 5.9
em 2015. Números, que apontam o salto
na qualidade do ensino no município, foram divulgados pelo
Ministério da Educação. Página 2
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RENOVAÇÃO

Investimentos em todas as áreas

Uniformes escolares de verão e de inverno entregues aos 68 mil alunos da rede municipal, além de kits de material escolar. Asfalto Novo
em mais de 150 km de ruas e avenidas; reforma e renovação de praças públicas; monitoramento de vias e os investimentos não param

Uniformes para todos

A administração pública deu início em fevereiro a
entrega dos uniformes e kits escolares nas unidades da
rede municipal. Foram beneficiados 68 mil alunos, que
receberam uniformes de verão e de inverno. Na região do
Jardim D’Abril foram atendidos os alunos da Emef Anézio
Cabral, Creche Lídia Thomáz e Cemeis Cristine Aparecida
e Nelly Crizi, as quais atendem 1.038 estudantes.

Merenda de qualidade

Os investimentos da Prefeitura vão além. Nas escolas da rede, a
merenda é de qualidade. O cardápio é elaborado por nutricionistas,
levando em consideração a sazonalidade, os hábitos alimentares
locais e a oferta de alimentos saudáveis. As refeições são preparadas com temperos naturais, com a inclusão de alguns alimentos
na forma integral. São servidas 3 porções de frutas e hortaliças
por semana. A fritura fica fora da merenda. Bem alimentadas, as
crianças têm melhor rendimento em sala de aula.

Asfalto Novo dá mais segurança

O programa Asfalto Novo, que substitui a pavimentação
atual depois da raspagem, teve início pela Avenida Padre Vicente Melillo, um dos principais corredores da cidade. O Asfalto
Novo já atingiu 150 km e beneficiará outras ruas e avenidas
do bairro e da região. O bairro também ganhará iluminação
de LED e câmeras de monitoramento, que contribuirão para a
segurança, conforto e tranquilidade dos moradores, motoristas,
ciclistas, motociclistas e pedestres.

Revitalização

Uma nova praça, apropriada para o lazer. Foi assim que
a Prefeitura entregou a Praça Antônio Pereira de Castro,
conhecida como Pombinha Branca. Além dela foram revitalizadas as praças no Cipava, Lofredo, Km 18, Olaria do
Nino, Adalgisa, Jardim das Flores, Pestana e Bela Vista.
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INVESTIMENTO

Mais de 200 PMs
farão a segurança
da região
VEM AÍ...

Uma parceria entre a Prefeitura de Osasco e a
iniciativa privada garantiu a construção de uma
nova sede para a 2ª Companhia do 14º Batalhão da
Polícia Militar.
A sede ficará em frente ao campo do Santa
Cruz e a CEMEI Nelly Grizi Oliva e ao lado do
Pronto-Socorro do Jardim D’Abril.
A 2ª Cia do 14º BPM mudará para o novo
espaço com mais de 200 policiais militares, que
atuarão na segurança do bairro e da região, com
a realização de operações e blitze, a fim de garantir
a segurança e a tranquilidade dos cidadãos.
Na próxima semana já tem início a terraplanagem
do terreno. As obras começam em 30 dias e a previsão
é que estejam concluídas em fevereiro de 2019.
O projeto da unidade é definido entre Prefeitura,
empresa parceira e Polícia Militar.

2ª Cia do 14º BPM
Obras
Início:
em 30 dias

Término:
Fevereiro de 2019

Parceria
Prefeitura, iniciativa privada
e Polícia Militar

SAÚDE

Ala Pediátrica funciona 24 horas
Consultórios, salas de medicação, observação e inalação,
além de fraldário, compõem a
Ala Pediátrica, inaugurada no
Pronto-Socorro José Ibrahim,
no Jardim D’Abril, e que funciona 24 horas, para garantir

mais conforto, comodidade e
segurança às famílias do bairro
e da região.
Com a implantação dessa
Ala Pediátrica, Osasco conta
com pediatria 24 horas no Santo
Antônio, Vila Menk, Conceição,

Rochdale, Helena Maria e no
Hospital Municipal Antônio
Giglio.
Os investimentos na área
de saúde também incluem
reforma das Unidades Básicas
de Saúde Vila Ayrosa e Novo

Osasco e do Pronto-Socorro
do Pestana; modernização do
PS Infantil do Antônio Giglio;
contratação de mais médicos,
que possibilitou o aumento de
atendimentos diários de 15
para 25 mil.
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EDUCAÇÃO

Osasco alcança melhor nota do IDEB

A evolução da educação
na rede municipal de ensino
de Osasco é medida pela nota
no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica),
que atingiu o melhor resultado
dos últimos anos: 6.1, referente
à avaliação dos primeiros anos
do ensino fundamental.
A nota, divulgada pelo Ministério da Educação, é um
indicador de desempenho,
criado para medir a qualidade
do ensino.
O bom resultado comprova
o sucesso das parcerias firmadas pela prefeitura para oferecer ensino de qualidade em
Osasco.
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Seu bairro no coração da gente!
Programa lançado pela Prefeitura que reúne ações de
Zeladoria e Manutenção, como
poda de árvores, desobstrução
de bocas de lobo, troca de

tampas de bueiros, roçagem,
limpeza, remoção de veículos
abandonados, tapa-buracos,
retirada de entulho, lixo e inservíveis de terrenos desocupados,

praças e ruas. O objetivo do
programa é que o cidadão ajude a manter a cidade: jogando
o lixo no lixo e denunciando
aqueles que despejam em locais

indevidos. Em Osasco, a multa
para essa irregularidade supera
R$ 15 mil.
O programa será levado
para todos os bairros.

