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População abraça o Parque do Povo
Com diversas quadras esportivas, ambientes dedicados às crianças, arena de cultura,
oca indígena, entre outras atrações, o Parque Municipal do Povo Roberto Nasraui pode
ser utilizado, ao mesmo tempo, por pessoas de todas as faixas etárias. Antigo Clube
Delfim Verde, o espaço está aberto à população de terça a domingo, das 9h às 18h.
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Entrega de uniforme e material
escolar reforça ensino municipal
Os mais de 18 mil alunos das escolas municipais foram contemplados nesse primeiro
semestre com kits de material e uniforme
completo. Ambas as conquistas são impor-

tantes para colaborar no desenvolvimento
dos estudos e manter o alto padrão da rede
municipal de ensino, comprovado no crescimento do IDEB. Pág 3
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Escola de Artes e Cultura
oferece 23 cursos gratuitos
EMAC atende moradores e interessados dos municípios da região

Caros
amigos,

E

ntre a edição anterior e esta que
você está lendo
agora avançamos
em importantes conquistas para a nossa cidade.
Através do trabalho
diário, de toda uma equipe de governo, entregamos mais uma unidade
de Saúde; colocamos
Itapecerica da Serra no
cenário federal como a 4ª
cidade mais bem administrada do Brasil; formamos as primeiras turmas
do Programa Cidadão
Bilíngue; entregamos o
Parque do Povo e a lista é
bem mais extensa.
Mas, infelizmente, a
nossa cidade tem sido
vítima de grupos que
pouco fazem pela cidade.
Em sua essência, são
pessoas que propagam
mentiras, espalham
Fake News com o intuito
de desqualificar ações
importantes, pensadas e
planejadas para melhorar
a qualidade de vida da
nossa população.
Como chefe do poder
executivo pela quarta
vez, eleito democraticamente, sou um gestor que
mantém as contas em
dia. Como prefeito ficha
limpa sigo no trabalho
intenso de administrar a
nossa cidade da melhor
maneira. Os desafios
são muitos e o trabalho
também.

Inaugurada pela Prefeitura
no mês de aniversário da cidade, maio, a Escola Municipal de
Artes e Cultura (EMAC) já conta com grande procura para os
cursos. No entanto, ainda há
vagas para inscrições em boa
parte deles.
“As dificuldades pelo país
hoje são muitas, mas a Prefeitura está conseguindo realizar grandes projetos, exemplo
da EMAC, importante obra
que vai dar um novo rumo
artístico na vida de nossos
jovens”, observa o prefeito
Jorge Costa.
A EMAC é a evolução de
todo um trabalho que a Secretaria de Cultura está realizando
pela cidade.

Curso de cinema está entre as novidades do semestre
Conforme Lei Nº 2.703/2019,
são princípios fundamentais
da EMAC, contribuir para a
manutenção e o resgate das

Posto do Cartão BOM na cidade
facilita atendimento aos usuários

Forte abraço,
Jorge Costa
Prefeito

manifestações culturais populares e oferecer cursos regulares, livres, workshops,
palestras, nas diversas áreas

de cultura e arte, com proposta formativa e de crescimento do conhecimento da área,
entre outros.
O funcionamento da EMAC
é de segunda a sábado, das 8h
às 17h. Inscrições e informações na sede da escola, Largo
da Matriz nº 95 – Centro, telefone 4667-9992. Cursos de artesanato, artes plásticas, ballet,
dança contemporânea, teatro,
cinema, música, percussão
popular, cavaquinho, violão,
canto coral, metais (trompete, trombone e eufônio), madeiras (saxofone, clarinete,
flauta transversal), violino,
violoncelo, contrabaixo elétrico, flauta, iniciação musical
(flauta doce) e piano.

Unidade em sede de Secretaria no centro de Itapecerica
funciona duas vezes por semana
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Após três meses de implantação do posto de serviços do cartão BOM na Secretaria de Segurança, Trânsito
e Transporte (SSTT), a unidade que atende moradores de
Itapecerica da Serra e região
emitiu mais de 1.300 cartões.
Objetivo da empresa é aumentar a média de 33 cartões
por dia.
Segundo a Autopass, responsável pela gestão do BOM,
emissão de cartão comum,
de 1ª e 2ª via Sênior, além de
2ª via do Vale-Transporte
foram os mais procurados
pelos usuários.
Antes do espaço na Secretaria, moradores da cidade
e região que utilizam trans-

porte intermunicipal (estudantes, trabalhadores, entre
outros) precisavam se deslocar até Santo Amaro. O posto
presta atendimento ao usuário toda terça e quinta-feira,
exceto feriados, das 10h às
16h. A unidade também emite
Cartão Escolar.
Interessados devem comparecer à SSTT com CPF,
RG e comprovante de residência recente. A foto é
feita no local e sem custos.
Para solicitar o cartão Sênior é necessário ter 60 anos
ou mais. Durante os dias de
atendimento são distribuídas 200 senhas. Para mais
informações acesse www.cartaobom.com.br.

Equipe: Joaquim Neto, Realino Sebastião, Manuel da
Motta (fotos) I Antonio Vieira, Leandro Ribeiro, Edilene
Mendonça (textos) I Thiago Ribeiro (artes) I Fernando
Luiz (estagiário) Nadir Prado (revisão). Diretora de
Comunicação: Edilene Mendonça
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Campanha do Agasalho
aquece munícipes em
situação de vulnerabilidade
A Campanha do Agasalho
2019 realizada em parceria
entre Prefeitura de Itapecerica da Serra e Governo do Estado de São Paulo arrecadou
mais de 11 mil peças desde
o lançamento em junho. O
Fundo Social da cidade, órgão
vinculado à Secretaria de
Inclusão e Desenvolvimento
Social, vai promover a distribuição aos munícipes através
dos Centros de Assistência
Social do município.
Segundo o FUSIS, até
o final de agosto se espera
atingir a marca de 15 mil
doações entre blusas, calças,
gorros, meias, cobertores e
outros. A Campanha, cujo
lema idealizado pelo FUSSP
é “Nosso Superpoder Contra
o Frio é Um Agasalho Novo”,
tem como objetivo ajudar

pessoas em situação de
vulnerabilidade a enfrentar
períodos de frio. As peças já
estão disponíveis nos quatro
Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) de
Itapecerica, unidades Potuvera, Valo Velho, Jacira, e
nos CRAS e CREAS do
Parque Paraíso.
Os contemplados na
Campanha do Agasalho 2019
são, em especial, munícipes
integrados ao Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Para a realização de cadastro é necessário
comparecer até o CRAS mais
próximo com documento de
identidade (RG) e comprovante de endereço; após isso
o morador passa por entrevista com técnico de
Serviço Social.

SERVIÇO
FUSIS:
Estrada João Rodrigues de
Moraes, nº 160 – Lagoa
Telefone: (11) 4165-1194
CRAS:
Potuvera: Estrada Manoel
Antonio da Silva, nº 187 –
Potuvera
Telefone: (11) 4147-3220
Valo Velho: Estrada dos
Coqueiros, nº 09 – Jardim
Idemori

Telefone: (11) 4165-1030
Jacira: Rua Machado de
Assis, nº 16 – Jardim Jacira
Telefone: (11) 4669-4606
Parque Paraíso: Avenida
dos Itapecericanos, nº 392 –
Parque Paraíso
Telefone: (11) 4165-2040
CREAS: Avenida dos Itapecericanos, nº 168 – Parque
Paraíso
Telefone: (11) 4667-7688

Novas conquistas garantem alto padrão da Educação de Itapecerica da Serra

18 mil alunos
recebem material
escolar e uniformes
Nesse primeiro semestre
de 2019 a Prefeitura realizou
mais uma importante ação
para as famílias itapecericanas com a entrega de dois kits
de complemento aos estudos.
O primeiro distribuído foi de
material escolar, e o segundo de uniformes. Em cada
ação foram contemplados

mais de 18 mil alunos.
O kit de material escolar é
composto por bolsa transparente, cadernos, agenda, lápis,
caneta esferográfica e hidrográfica, giz de cera colorido,
massa de modelagem, borracha, cola, tesoura, apontador e
compasso. Já o de uniformes:
duas calças, três camisetas,

um tênis, uma bermuda, um
moletom, uma jaqueta e cinco
pares de meia.
De acordo com a Secretaria de Educação, o tamanho de
cada item atendeu a escolha
do responsável pelo aluno, que
preencheu um formulário na
escola com as especificações
das peças.
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Material didático de
inglês fortalece ensino
para 11.620 alunos
Fornecedora dos kits tem mais de 100 anos de tradição
Apresentador Fogaça é padrinho do projeto inovador na cidade

Programa Cidadão
Bilíngue forma
primeiras turmas
Após dois meses de aulas
no container pedagógico instalado na Praça da Fonte, a
Prefeitura realizou em junho,
no Auditório do Complexo Administrativo, a 1ª formatura do
Programa Cidadão Bilíngue.
Dos 132 alunos inscritos, 112
concluíram o curso. Durante
a solenidade, participantes e
familiares agradeceram a Administração pelo ineditismo,
fizeram homenagens e revelaram histórias de emoção
e superação.
“Eu passava no centro da
cidade e quando via aquele
container falava... O que é isso?
Entrei na turma da crítica. Mas
quando minha filha começou a
contar o que acontecia lá, então eu passei a entender que
aquilo não era “um container”,
e sim um lugar de amor, aprendizado e respeito aos nossos
jovens. Eu moro em Itapecerica da Serra desde os meus 12
anos, e não tive isso”, destacou Elisabeth Aleixo, mãe da
formanda Jéssica.

Inovador na oferta de curso de inglês profissionalizante
gratuito à população, o programa da Prefeitura visa capacitar 500 alunos de baixa renda,
no prazo de um ano. Para receber o certificado foi preciso cumprir carga de 100h, em
aulas de segunda a sexta-feira
(períodos manhã, tarde e noite). No discurso de cerimônia,
cada turma contou com um
representante de sala.
“Há alguns meses eu estava depressiva pela perda da
minha mãe, entrei no site da
Prefeitura, vi o curso, me inscrevi, fui chamada, e hoje estou
aqui pra contar que esse programa mudou a minha vida”,
discursou Joélia Santos, uma
das formandas.
Para entrar nas próximas
turmas, o munícipe deve preencher uma ficha de inscrição
disponível no portal itapecerica.sp.gov.br e aguardar o retorno por parte da comissão
composta por professores
do Programa.

A Prefeitura de Itapecerica
da Serra contabilizou um importante avanço neste ano letivo para a Rede Municipal de
Educação. No início de 2019 foi
implantado aos alunos e professores do Ensino Fundamental
I um material didático completo e de alta qualidade para o
aprendizado de Inglês.
Adquirido junto à uma conceituada empresa da área, por
meio de processo licitatório, o
diferencial pedagógico abrange
salas do 1º ao 5º ano e proporciona o que há de mais moderno
para ensino da Língua Inglesa.

“Nossa educação é modelo
de qualidade, haja vista o avanço no IDEB. Com os uniformes,
materiais escolares e também
conteúdo editorial de Inglês, tenho certeza que as avaliações de
2019 vão aumentar ainda mais
os índices do ensino municipal”,
destaca o prefeito Jorge Costa.
Além de livros impressos
convencionais, o novo conteúdo editorial conta com recursos digitais, livros interativos,
workbooks, entre outros, que
aprimoram a experiência de
ensinar e aprender em todos
os níveis. Os 11.620 alunos do

Fundamental I vivenciam neste ano letivo um contato com
o Inglês de uma forma lúdica
e prazerosa
A parceria proporciona
ainda Encontros Formativos
trimestrais aos 52 professores da disciplina da Secretaria
de Educação. Especialistas no
tema apresentam a nova metodologia de ensino, tiram dúvidas e avaliam a implantação da
didática diferenciada em Itapecerica da Serra, em um ambiente de conhecimento, troca de
experiências e, principalmente,
capacitação.
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Canalização da 9 de Julho repara
problema histórico de enchentes
Obra emergencial contemplou a colocação de tubos por 400 metros de extensão
O bairro do Parque Paraíso está recebendo uma das
maiores obras de canalização
da história de Itapecerica da
Serra. A Prefeitura avança
com a tubulação do córrego
da avenida Nove de Julho,
que há décadas tem causado
transtornos no entorno.
“A canalização da Nove de
Julho é uma obra emergencial, que vai impactar diretamente a vida de centenas de
famílias moradoras da localidade, além de milhares que
utilizam a via. Assim como a
rua Virgílio Busnello, a avenida Nove de Julho é mais uma

A Prefeitura realizou nesse primeiro semestre, cinco
edições do programa Prefeitura em Ação (São Pedro,
Parque Paraíso, Jacira, Valo
Velho e Potuvera). Desde a
primeira edição, o programa
tem crescido na oferta dos
serviços prestados.
“Toda vez que o programa
concluir as quatro regiões, ele
voltará para a continuidade dos
serviços, pois desta forma o trabalho será contínuo e nossa cidade estará cada dia mais limpa
e organizada”, revela o prefeito
Jorge Costa.
Iniciado com serviços ao
munícipe (teste de glicemia, exame de vista, emissão de cartão
SUS, CadÚnico e corte de cabelo – entre outros), o programa
passou a reforçar os trabalhos
de infraestrutura, com limpeza, manutenção e Operação
Tapa Buraco.
O Prefeitura em Ação é um
programa da gestão do prefeito
Jorge Costa que tem por objetivo
levar os serviços da Prefeitura
para atendimentos específicos
à população. Além de intensificar as atividades do dia a dia, o
programa visa conscientizar a
população sobre a importância
de manter a cidade limpa e organizada. Afinal, conforme Lei Nº
9065/2018: “Jogar lixo na rua é
crime ambiental”.

Importante obra de canalização no bairro do Parque Paraíso entra na etapa final

via que nossa Administração
atua para resolver um problema histórico na cidade”, explica o prefeito Jorge Costa.
O trecho que vai da ligação com a avenida dos Itapecericanos até o entroncamento da avenida Itália, cerca de
400 metros, foi totalmente
desassoreado. Na atual etapa da obra as equipes estão
concluindo a colocação de
tubulação adequada para
suportar as águas pluviais
que descem de grande parte
da região central e seguem
para o entorno da Rodovia
Régis Bittencourt.

Prefeitura em Ação reforça os trabalhos
de limpeza e manutenção pela cidade

Potuvera

Parque Paraíso

Estrada Joaquim Cardoso Filho

Santa Adélia
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LAZER

Parque Municipal do Povo
vira point em Itapecerica
Espaço está aberto de terça-feira a domingo das 9h às 18h
O Parque Municipal do
Povo Roberto Nasraui inaugurado pela Prefeitura no semestre passado se transformou,
em curto espaço de tempo, em
um importante equipamento
público de uso diário da população. O espaço de cultura,
cidadania, esporte e lazer, sob
a responsabilidade da Cultura,
conta com parceria e serviços
de várias Secretarias.
“Que a nossa população possa usufruir cada dia mais deste espaço múltiplo, com ações
sócio-educativas, direcionadas aos cidadãos e turistas de
todas as idades”, disse o prefeito
Jorge Costa.
O Parque Municipal do
Povo Roberto Nasraui oferece quadras esportivas, espaço
kids, brinquedoteca, biblioteca,
salas de jogos, arena de cultura
e entretenimento, canchas de
bocha, oca indígena, viveiro
de plantas, entre outras atrações, num ambiente agradável

Equipamento público conta com atrações para todas as idades, como oca indígena e playground

junto à natureza.
Roberto Nasraui foi secretário de Esporte em Itapecerica
da Serra e teve uma ampla atuação na sociedade civil da cidade. Em seu currículo consta a

criação do Torneio 8 de Maio e
a realização da primeira corrida de Kart pelas ruas centrais,
entre outros.
O mais novo equipamento
público do município está loca-

lizado no antigo clube Delfim
Verde, na Rodovia Pref. Bento
Rotger Domingues, 500 – Jardim das Palmeiras. Funcionamento de terça a domingo, das
9h às 18h.

Estádio Municipal foi reaberto
com craques da Seleção Brasileira
Craques das décadas de
1970, 1980 e 1990, além de boleiros de Itapecerica da Serra, desfilaram pelo campo do
Estádio Municipal no dia que
marcou a reabertura do espaço desportivo, depois de ter
ficado parcialmente interditado por quase cinco anos. A
partida vencida pela Seleção
de Itapecerica Master por 5
x 1 sobre a Seleção Brasileira
Master deixou ainda como resultados a devolução do equipamento público à população
e a quantidade de estrelas do
futebol brasileiro atuando

na cidade.
Passaram pelo campo nomes como: Muller, campeão do
Mundo pelo Brasil em 1994 e
bi Mundial pelo São Paulo em
1992 e 1993; Zenon, campeão
Brasileiro pelo Guarani em 1978
e bi Paulista pelo Corinthians
em 1982 e 1983; Wladimir, campeão Paulista pelo Corinthians
em 1977, 1979, 1982 e 1983; Dinei,
campeão Brasileiro pelo Corinthians em 1990, 1998 e 1999; Macedo, campeão Mundial pelo
São Paulo em 1992; João Paulo,
campeão Paulista pelo Santos
em 1978 e pelo Corinthians em

População recebeu de volta o espaço esportivo
mais tradicional da cidade: Estádio Antonio Cândido de Assis

Festa do Peão
tem recorde de
público e grandes
nomes da música
sertaneja
Milhares de pessoas,
artistas de ponta e montaria
em touros e cavalos. Assim
foi a 41ª Festa do Peão de
Boiadeiro da cidade. Entre os
dias 5 e 13 de julho, a arena
montada na área externa
do Ginásio de Esportes se
transformou no centro das
atenções de Itapecerica da
Serra e região.
O evento realizado pela
iniciativa privada, com apoio
da Prefeitura, trouxe shows
de artistas de grande sucesso
do momento. O primeiro fim
de semana teve Gusttavo
Lima na abertura e mais
um ano com a dupla Jorge
& Matheus. No segundo, Zé
Neto & Cristiano mostraram
porque são a bola da vez na
música sertaneja, Ferrugem
colocou o pagode em destaque e, fechando a programação, Marília Mendonça
se apresentou com
ingressos esgotados.
O público que compareceu à festa ainda pôde
conferir provas profissionais
de montaria em touros e
cavalos, ampla praça de alimentação, DJs e bailes todas
as noites.

1988; entre outras estrelas do
futebol brasileiro.
A reabertura do Estádio
Municipal prestigiada pelo
prefeito Jorge Costa também
foi marcada pela entrega da
nova iluminação. “Devolver à
população este tradicional espaço de prática esportiva em
nossa cidade, com tantas atrações e esses craques em campo
nos deixa com um sentimento de dever cumprido”, falou
Jorge Costa.
Para participar das atividades disponibilizadas no
Estádio Municipal (futsal, futebol de campo, caminhada,
entre outros) o interessado
deve entrar em contato com
a Secretaria de Esporte e Lazer. A equipe de administração atende no Ginásio de Esportes, Av. Dona Anila, 1.001,
de segunda a sexta-feira
das 8h às 16h30.
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SAÚDE

Nova USF registra quase 1600
consultas nos primeiros meses
Prédio no Potuvera conta com espaço maior e oferece atendimento mais apropriado
A Rede Municipal de Saúde
recebeu um grande reforço recentemente. A Administração
entregou uma nova Unidade
de Saúde da Família aos moradores da região do Potuvera,
localizada na Rodovia Régis
Bittencourt, km 294,5.
O novo equipamento público contabilizou nos primeiros
dois meses de funcionamento
quase 1.600 consultas, entre
Clínica Geral (824), Ginecologia
(210), Psiquiatria (60), Pediatria
(140), Psicologia (94), Nutrição
(16) e Odontologia (251).
Também foram realizados
na USF Potuvera entre junho
e julho deste ano 1020 procedimentos de enfermagem,

como curativos, retirada de
pontos e testes em geral, além
de 534 coletas de sangue e 61
exames Papanicolau.
O prédio onde a unidade
está sediada conta com infraestrutura bem superior ao
antigo endereço, com espaço
maior e mais apropriado, proporcionando comodidade para
profissionais e pacientes.

Saúde ganha
duas novas
ambulâncias

CAPS – Álcool e Drogas oferece tratamento
especializado e atividades recreativas

A Prefeitura de Itapecerica
da Serra adquiriu, por intermédio da Autarquia de Saúde,
duas novas ambulâncias para
atendimento à população.
A chegada dos veículos é
importante para ampliar o
serviço e agilizar a locomoção
dos pacientes.
Compradas por meio de
repasse do Governo Federal, as
ambulâncias prestarão serviços aos pacientes que
necessitem de
pronto-atendimento.

A Rede Municipal de Saúde conta com um atendimento
especializado para o acompanhamento clínico e tratamento de dependentes de álcool e
drogas. É o CAPS-AD (Centro
de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas), localizado no
bairro do Embu Mirim.
A unidade tem equipe
multiprofissional composta
por auxiliar de enfermagem,
assistente social, enfermeira,
psicóloga, psiquiatra, terapeuta ocupacional, clínico geral,
equipe administrativa e professores de Educação Física
O trabalho inclui videoterapia, dinâmicas de grupo,
lazer, exercícios sobre direitos
civis, fortalecimento dos laços
em família, entre outros. Diversas atividades extras são
realizadas para contribuir
com o tratamento e ressocialização dos atendidos.
No dia 27 de junho, o Ar-

HOMENAGEM
A USF recebeu o nome Dra Lia
Maria Guerra Cintra, em homenagem à pediatra falecida
há dois anos, que atuou por
mais de três décadas na região
se dedicando ao cuidado da
saúde dos moradores.

Equipamentos de ponta proporcionam mais comodidade para pacientes e profissionais

Equipe multiprofissional do Centro de Atenção
Psicossocial promove ações de socialização

raial do CAPS proporcionou aos pacientes um dia
de muita música, brincadei-

ras e comidas típicas. Em
um espaço todo enfeitado
com bandeirinhas colori-

das e uma farta mesa, todos
foram vestidos a caráter e
fizeram uma apresentação
da dança da quadrilha, garantindo o pleno clima de
festa junina.
Para oferecer um contato
com o Meio Ambiente e reforçar a importância do cuidado
e preservação da natureza, no
final do mês de maio os atendidos pelo CAPS participaram
de uma ação no Centro de Vivência do Jardim Branca Flor,
durante a Campanha Maio
Verde. Os pacientes conheceram a história do Parque
e receberam instrução para
plantar 12 mudas nativas da
Mata Atlântica.
Um dia repleto de atividades também foi realizado
para comemorar os 13 anos do
CAPS, em maio. A ação contou com aula e apresentação
de capoeira, roda de samba e
um saboroso churrasco.

8 ● PREFEITURA EM AÇÃO

ITAPECERICA DA SERRA, AGOSTO DE 2019

Itapecerica é uma das cidades
mais bem governadas do País
Pesquisa realizada por órgão federal colocou o município em 4º lugar; destaque para o quesito Gestão
Uma avaliação do Conselho Federal de Administração
(CFA) apontou Itapecerica da
Serra como um dos municípios mais bem administrados
do Brasil. A cidade foi a 4ª mais
bem avaliada no Índice de
Governança Municipal (IGM)
entre as com mais de 100 mil
habitantes e com renda per
capta de até R$ 28.900,00. Os
resultados consistem em uma
medição da gestão pública dos
municípios a partir de três
dimensões: Finanças, Gestão
e Desempenho.
O índice foi elaborado com
dados extraídos de bases públicas como IBGE, INEP, Mapa da
Violência, Ministério de Cidadania, entre outros bancos que
possibilitaram a geração de
resultado para cada dimensão.
Com nota geral 8.01, Itapecerica ficou atrás apenas dos

municípios de Birigui, Praia
Grande e Franca, respectivamente, todos do Estado de São
Paulo. A diferença entre o primeiro colocado, Birigui, e Itapecerica da Serra foi de 0.33.
“É um resultado muito im-

portante para a nossa cidade,
reflete o trabalho que tem sido
desenvolvido por nossa Administração”, pontua o prefeito
Jorge Costa.
Se levado em conta apenas
o item Gestão, a cidade sobe

para a terceira colocação com
nota 8.82. Francisco Morato
com 8.96 e Franca com 8.91
também foram destaque nesse quesito. O estudo permite
uma visão mais ampla de cada
município, já que analisa o

desempenho a partir de um
grupo com características
semelhantes.
O tema Finanças leva em
conta, o gasto per capta em
saúde e educação, a capacidade
do município de gerar receita,
entre outras variáveis. Para
qualificar a Gestão, pontos importantes são a transparência
e a captação de recursos para
a região. Na questão Desempenho prioriza-se principalmente
o Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB), o
índice de mortalidade infantil e
a cobertura de Atenção Básica
na Saúde.
A nota 6.3 no IDEB, a parceria com o Itaú Social, ações voltadas à saúde, além da abertura
de novas USFs são importantes fatores que possibilitaram
a Itapecerica alcançar a boa
posição no ranking.

