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A CIDADE DO TRABALHO
E DOS NOSSOS SONHOS!
Juntos estamos concretizando agora a cidade do amanhã. Ao completar 60 anos de emancipação político-
administrativa, Osasco ganhará obras que impactarão o futuro de todos, como o novo viaduto de acesso 
ao Residencial Miguel Costa, que dará origem a um novo bairro; o Mundo da Criança Zona Norte, maior 

creche da América Latina; a implantação do Nosso Futuro, maior programa de segurança alimentar que se 
tem notícia no País. Aos investimentos também se somam obras de infraestrutura, habitação, saúde, meio 

ambiente e muito mais...

Na volta às aulas, alunos encontram 
unidades adaptadas à nova realidade 

pós-covid. Centenas de unidades de ensino 
passaram por reformas e ampliações
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A programação de aniversário começa 
no sábado, no Parque Chico Mendes, 

com várias atividades e segue no 
domingo, com a retomada da Ciclofaixa 

de Lazer
Programação Completa - pág. 4 e 5 

A maior campanha de 
vacinação da região!
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Miguel Costa: um novo
bairro toma forma!
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Drive-thru, postos em shoppings e Dias “D” com 
UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e CAIs (Centros 
de Atenção ao Idoso) funcionando aos domingo, fi-
zeram com que Osasco atingisse a marca de mais de 
39 mil doses de vacina contra a covid aplicadas em 
crianças entre 5 e 11 anos. O sucesso na procura pela 
vacinação reflete na volta às aulas, oferecendo mais 
segurança aos pequenos.

Em Osasco, assim que recebe a vacina no braço, a 
criança ganha o “Certificado de Coragem”, diploma 
criado para incentivar os pequenos que têm medo 
de agulha. Os super-heróis, princesas e até palhaços 
formam a trupe de incentivo. Muitas vezes a crian-
ça é vacinada enquanto segura a mão de uma das 
princesas ou de seu super-herói favorito.

VACINAÇÃO DE CRIANÇAS REGISTRA 
MAIS DE 39 MIL DOSES APLICADAS

Osasco também está passando por grandes transfor-
mações na área de lazer e entretenimento nos últimos 

anos com a reforma e criação de novas praças esporti-
vas em diversas regiões da cidade. No domingo, 20 de 

fevereiro, será a vez da entrega da revitalização da 
Arena do Santa Cruz, na Rua José Gomes da Silva, 

no Jardim D’Abril 

O projeto de revitalização das praças espor-
tivas prevê a instalação de gramado sintético, 
reforma de vestiários, instalação de arquiban-
cadas, troca ou instalação de iluminação e 
alambrados em 15 praças esportivas. 

Na maioria desses locais, como nos campos 
do Ayrosa, Ford, São Pedro, Petrolhão e 7 de Se-
tembro as obras já foram entregues e os espa-

ços já estão sendo utilizados pela população.
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1.542.859 
doses aplicadas

662.242 
1ª dose

571.885 
2ª dose

289.194 
3ª dose/reforço

19.538 
Dose única

Atualmente, Osasco abriga 25% das empre-
sas bilionárias do país, chamadas de “uni-
córnios”, tais como Mercado Livre, iFood, 99, 
Uber, Dafiti, Rappi. Isso é reflexo de uma po-
lítica arrojada de atração de investimentos e 
geração de oportunidades e renda

Por isso a cidade vem se destacando na ge-
ração de empregos na região. Segundo dados 
do Caged, Osasco terminou 2021 com saldo 
positivo de mais de 100 mil novos postos de 
trabalho.

Fazem a diferença ações como o recente pri-
meiro Feirão do Emprego de 2022, realizado 
em 12 de fevereiro.

A atividade, que integrou as comemorações 
de 60 anos de emancipação político-adminis-
trativa da cidade, reuniu 40 empresas que dis-
ponibilizaram mais de duas mil vagas.

No mesmo dia, mais de 800 pessoas foram 
aprovadas nos processos seletivos para preen-
chê-las.

OSASCO 
SE DESTACA 
NA GERAÇÃO 
DE EMPREGOS

de
100 mil
empregos



PROGRAMA NOSSO FUTURO
O programa é a maior e mais eficiente ação, de iniciati-

va de um governo municipal, de segurança alimentar, ga-
rantindo transferência de renda às famílias em vulnera-
bilidade social. Os beneficiários também serão atendidos 
por outras ações e políticas sociais do governo municipal, 
como ingresso nos cursos de alfabetização, de educação 
de jovens e adultos e de qualificação profissional, entre 
outros.

CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DARÁ 
INÍCIO A NOVO BAIRRO

O MAIOR PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA 
DE RENDA DE UMA CIDADE NO BRASIL 
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A Prefeitura está concluindo a construção 
do viaduto de acesso ao Conjunto Residen-
cial Miguel Costa, em Quitaúna. O viaduto 
vai beneficiar diretamente mais de 4.500 
pessoas, que passarão a ter acesso direto a 
suas moradias. 

O novo viaduto integra um sistema viário 
de aproximadamente 700 metros, com duas 
pistas, rotatória, alça de acesso à área mili-
tar, guias, sarjetas e cabeceiras, além de uma 
área de esportes e lazer no canteiro central 
e iluminação. O projeto também envolve 
plantio de árvores para compensação am-
biental.

Após sua conclusão, a Prefeitura vai 
construir uma escola e uma unidade bá-
sica na região, além de atuar para atrair 
empreendimentos imobiliários privados, 
transformando a região e dando início a um 
novo bairro.

Dimensão prevê 
suporte para 

veículos de até 

60 t

Estimativa 
é que receba 

1,5 mil
veículos por dia

Viaduto 
vai beneficiar
diretamente 

4,5 mil
pessoas

A ESTIMATIVA É DE QUE 1.500
VEÍCULOS CIRCULEM PELO 

COMPLEXO, QUE TEM
CAPACIDADE PARA RECEBER 

ATÉ 60 TONELADAS
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OSASCO - FEITA POR VOCÊ
A cidade comemora nesse sábado, 19 de 

fevereiro, seus 60 anos de emancipação po-
lítico-administrativa. A Prefeitura preparou 
uma programação especial que envolve a 
entrega de grandes obras nas áreas de Edu-
cação, Saúde, Infraestrutura, Meio Ambien-
te, Habitação e anúncio de grandes projetos. 
Para dar início às comemorações, veja o que 
vem por aí:

A Prefeitura entrega a reforma e remodelação do 
Batistério “Edméia do Nascimento Amaral”, no Par-
que Chico Mendes. Além da piscina batismal, o espa-
ço ganhou um deck com um púlpito para realização 
de cerimônias, arquibancadas para que familiares e 
amigos dos batizados possam acompanhar o ato e 
também vestiários feminino e masculino com aces-
sibilidade.

Pensando na segurança dos fiéis, a Prefeitura uti-
lizou piso Intertravado em algumas áreas de circu-
lação, mantendo a permeabilidade do solo e permi-
tindo o fluxo de pessoas antes e depois do batismo, 
evitando escorregões ou quedas no caso de pés mo-
lhados. O paisagismo seguiu os padrões do parque, 
que é uma área de preservação. O projeto foi total-
mente executado sem a retirada de nenhuma árvo-
re existente na área.

O serviço de Equoterapia, mantido 
pela Secretaria de Educação, passou 
por reforma e ampliação, ganhando 
mais duas baias de cavalos para au-
mentar a capacidade de atendimento. 

A Equoterapia é um serviço com-
plementar à educação e visa apoiar a 
aprendizagem e a participação no âm-
bito escolar de crianças regularmente 
matriculadas na rede municipal de 
ensino que apresentem encefalopa-
tia crônica não progressiva (paralisia 
cerebral); síndromes neurológicas; 
traumatismo cranioencefálico; aciden-
te vascular encefálico; distúrbios de 
aprendizagem, como o Transtorno do 
Déficit de Atenção com Hiperatividade 
(TDAH);  Transtorno Opositor Desafia-
dor (TOD); distúrbios comportamentais 
e deficiência intelectual.

NOVA EQUOTERAPIA

NOVO BATISTÉRIO

PROGRAMAÇÃO 

SÁBADO, 19/2

8h30
Hasteamento das bandeiras
(Em frente ao Paço Municipal – Ave-
nida Lázaro de Mello Brandão, 300)

10h
Culto Evangélico
(Varandão do Parque Chico Mendes)

11h
Entrega do novo Batistério
(Parque Chico Mendes)

11h40
Entrega da nova Equoterapia
(Parque Chico Mendes)

12h
Corte do Bolo de Aniversário
(Varandão do Parque Chico Mendes)

19h30
Missa em comemoração ao aniver-
sário de Osasco
(Catedral de Santo Antônio – Ave-
nida Santo Antônio, 1090)

DOMINGO, 20/2

8h
Retomada da Ciclofaixa de Lazer
(Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300)

Passeio Ciclístico
(Concentração e largada em frente 
à Prefeitura)

9h
Entrega da nova Arena Esportiva 
Santa Cruz
(Rua José Gomes da Silva, s/nº, Jar-
dim D’Abril)
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OSASCO - FEITA POR VOCÊ
Numa das primeiras atividades das comemora-

ções do aniversário de 60 anos da nossa querida 
cidade, neste domingo, 20 de fevereiro, retomamos 
o funcionamento da Ciclofaixa de Lazer. Um ato em 
frente à Prefeitura de Osasco marca esse momento 
que representa uma conquista importante para a 
qualidade de vida e saúde dos nossos munícipes.  

HOSPITAL 
DA CRIANÇA 
E DA MULHER

Unidade está em construção no Jardim Pira-
tininga. Hospital terá 3 pavimentos, 3 salas de 
Centro Cirúrgico, 10 leitos de UTI, 6 leitos de 
Enfermaria, 10 leitos de Enfermaria Lactante, 
Setor de Aleitamento Materno, 8 leitos de En-
fermagem Cirúrgica, 8 leitos de Enfermagem 
de Adolescentes, 8 consultórios, setor de Emer-
gência, Apoio, Sala de Raio X, Sala de Tomogra-
fia, Sala de Espera, Apoio Cirúrgico, Setor Admi-
nistrativo, entre outros setores.

VEM AÍ...

CICLOFAIXA DE LAZER 
AOS DOMINGOS

A via, que é paralela ao córrego do Rochdale, tem 
2,5 quilômetros de cada lado, totalizando 5 kms de 
vias, ligando as avenidas Presidente Médici e Presi-
dente Kennedy, passando por baixo das pontes da 
Rodovia Castello Branco. A construção da via integra 
o pacote de obras “Urbanização Integrada do Roch-
dale”. 

NOVA AVENIDA 
NO ROCHDALE 

REFORMA DO 

TEATRO MUNICIPAL

REFORMA 
DO CENTRO DE 

EVENTOS
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A primeira intervenção de urba-

nização integrada está em anda-
mento no Rochdale, com mais de 
R$ 110 milhões em investimentos, 
sendo R$ 87,3 milhões do governo 
federal, e que vai beneficiar cerca 
de 70 mil famílias também dos 
bairros de Canaã e Aliança. 

Esse projeto envolve 2,5 kms de 
canalização do Braço Morto do Rio 
Tietê, para combate às enchen-
tes; abertura de vias, colocação 
de guias, sarjetas e guard rail e 
35.000 m² de pavimentação; regu-
larização fundiária; construção de 
moradias; implantação de quadras 
poliesportivas, academias ao ar li-
vre e praças em áreas ao longo do 
córrego; paisagismo e plantio de 
árvores; saneamento básico com 
micro e macrodrenagem e cole-
ta de esgoto; implantação de in-
terligações entre os bairros para 
pedestres, veículos de passeio e 
transporte público, criando um 
novo sistema de  mobilidade entre 
Rochdale, Canaã, Aliança e Pirati-
ninga.

O Centro Cultural do Rochdale sediará a Fábrica de Cul-
tura 4.0. O equipamento fica na Rua Niterói, s/nº. Com 

investimento de R$ 4,5 milhões e custeio anual de R$ 
7,4 milhões, a Fábrica de Cultura de Osasco terá 92 cur-
sos, com 1.750 vagas e 490 atividades de difusão para 
um público de 100 mil pessoas. O empreendimento 
contará com espaço maker, coworking, bibliotech, 
estúdios profissionais, auditório e espaço multiuso.

Com foco nos jovens em situação de vulnerabi-
lidade social de 14 a 24 anos, a versão 4.0 das uni-
dades focam em três eixos: tecnologia, inovação 
e criatividade, com diversos cursos, entre eles au-
diovisual, artes visuais, dança, circo, design, drones, 
games, literatura, moda, música, programação e 
robótica.

•Construção de 
236 moradias

• Implantação de 
quadras poliesportivas

• Academia ao ar livre

• Paisagismo
• Construção de

9 pontes

OBRAS CONTRA ENCHENTES
VÃO BENEFICIAR 
70 MIL FAMÍLIAS

Essa é a maior intervenção 
contra enchentes da 
história do município

INTERVENÇÕES PREVISTAS

OSASCO TERÁ 
FÁBRICA DE 

CULTURA 4.0 
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Lançado no início desse 
ano, o programa Nossa Co-
munidade conta atualmente 
com obras em andamento 
em 12 canteiros espalhados 
pela cidade. O objetivo do 
projeto é garantir mais qua-
lidade de vida às famílias nos 
locais onde moram, por meio 
de obras de infraestrutura 
como escadões hidráulicos 
(que além de facilitar a mo-
bilidade, melhoram o escoa-
mento de água e esgoto), 
muros de arrimo, saneamen-
to básico e iluminação públi-
ca, dentre outras. 

São mais de R$ 15 milhões 
em investimentos, benefi-
ciando cerca de 50 mil famí-
lias, ao longo do programa, 
que conta com obras reali-
zadas de forma escalonada, 
seguindo cronograma pré-
-definido.

NOSSA COMUNIDADE 
REALIZA 12 OBRAS 
SIMULTÂNEAS

NOVA ETAPA DO ASFALTO NOVO

Intervenções 
vão melhorar a 

qualidade de vida 
dos osasquenses

A Prefeitura de Osasco está programando a terceira etapa do programa Asfalto Novo, 
que entre 2018 e final de 2021 já garantiu o recapeamento de cerca de 300 quilôme-
tros de vias (546 ruas/avenidas) em toda a cidade.

Na nova etapa serão recapeados cerca de 100 quilômetros de vias, benefi-
ciando aproximadamente 200 ruas e avenidas em todo o município. Esses 
locais também receberão nova sinalização de solo. 

As melhorias beneficiam não apenas os motoristas, que ao cir-
cularem por vias melhores garantem maior tempo de vida útil 
ao sistema de suspensão dos carros, mas também os pe-
destres, em razão da implantação de novos semáforos, 
lombadas e faixas de travessia.

OBRAS

JARDIM VELOSO - as vielas Vidas Opostas e Vale Tudo re-
cebem muros de contenção, para evitar deslizamentos.

JARDIM PADROEIRA - o esgoto que hoje corre a céu 
aberto na comunidade Fazendinha está passando por 
manutenção corretiva, enquanto na rua Macedônia, 
uma área que servia de ponto de descarte irregular de 
resíduos está dando lugar a uma quadra poliesportiva. 

JARDIM ELDORADO - Avenida João Paulo II está rece-
bendo asfalto, guias e sarjetas. 

RESIDENCIAL COPROMO, no Jardim Aliança - reconstru-
ção do muro, que apresentava risco de desabamento.

BONANÇA – manutenção de caixa de água pluvial, im-
plantação de escadaria hidráulica e muro de contenção. 

JARDIM ROBERTO – construção de muro de arrimo, de-
vido ao perigo de deslizamento, além de regularização 
de passeio público. 

RECANTO DAS ROSAS - execução de talude na Viela 
José de Alencar, no Recanto das Rosas.

FLAMENGUINHO - limpeza de resíduos. A lista de obras 
inclui também escadaria hidráulica e muros de conten-
ção em assentamento na Rua Plínio Marcos, no Jardim 
Bonança, e implantação de canteiro na Rua Anhembi, 
no Rochdale.

PORTAL D’OESTE - construções de escadaria hidráulica, 
área de lazer e muro de contenção em talude para con-
ter erosão foram recém-iniciadas na Travessa Frei Tito 
de Alencar.
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MUNDO DA CRIANÇA ZONA NORTE
Considerada a maior creche do Brasil, com capacidade para atender mais de mil alunos, divididos em 

meio período e período integral, unidade tem 38 salas de aula, amamentação e lactário, instalações para 
funcionários, brinquedoteca, teatro e quadras. Alunos têm sala multimídia, sala de informática com tablets, 
notebook e plataforma Positivo de Educação.

A MAIOR CRECHE
DA AMÉRICA LATINA

8ª 
ECONOMIA 
DO PAÍS

2º 
MAIOR PIB
DO ESTADO

BEM-VINDO AO

AQUI EM OSASCO O FUTURO JÁ CHEGOU 

TRAZENDO MUITAS TRANSFORMAÇÕES  

E A GENTE O RECEBEU DE BRAÇOS ABERTOS. 

Os mais de 70 mil alunos da rede municipal 
de ensino retornaram às aulas no dia 7 de feve-
reiro e encontraram os equipamentos escolares 
adaptados à nova realidade, ou seja, há iden-
tidade visual sobre os cuidados de prevenção 
contra o coronavírus.

ESCOLAS 
ADAPTADAS À 
NOVA REALIDADE 


