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Um dos bairros mais populosos de Itanhaém,
o Oásis vem recebendo uma atenção especial por
parte do Poder Público Municipal. Com a implantação dos programas desenvolvidos pela Prefeitura a
região vem apresentando sinais de desenvolvimento socioeconômico e melhoria da qualidade de vida
para a população. Desde investimentos em saneamento básico, passando pelo setor habitacional e
atividades culturais e esportivas, além do acesso
gratuito a internet sem fio (wi-fi), os moradores da
região já podem notar as melhorias que continuam
a ser realizadas em vários pontos.

O bairro também foi contemplado com acesso gratuito a internet sem
fio (Wi-Fi), em mais uma ação da Prefeitura para a inclusão digital. O
ponto de acesso do Programa Itanhaém Conectada fica na Praça Vereador
Antonio Alex Ferreira de Souza e basta o internauta realizar um rápido
cadastro para ter acesso gratuito a rede mundial de computadores.

CASA DA CRIANÇA
Com obras em andamento, na Casa da Criança aproximadamente
100 estudantes participam de atividades esportivas, incentivo à leitura
e cursos de iniciação musical. E a Prefeitura vai reforçar as atividades
com a ampliação de duas salas, troca de telhado, acessibilidade,
construção de quadra poliesportiva coberta e banheiro inclusivo.

Além da obra de infraestrutura, está em construção
no Oásis o Complexo de Esporte e Cultura. O local
garantirá à juventude do bairro um ambiente adequado
para práticas esportivas e atividades culturais. Pista de
skate, quadra poliesportiva, cineteatro e telecentros
fazem parte do projeto.
O Oásis é um dos dez bairros de Itanhaém onde foi
implantada a Academia ao Ar Livre, instalada na Praça
Vereador Antonio Alex Ferreira de Souza, a principal
do bairro. O objetivo é estimular na população
o conceito de hábitos saudáveis e combater o
sedentarismo, responsável pelo surgimento de várias
doenças crônicas relacionadas com a hipertensão.

Outro benefício para
a região do Oásis é a
construção de 114 casas
para famílias que moram nas
áreas em situação de risco,
próximas ao Rio Itanhaém.
As casas populares têm sala,
cozinha, banheiro, área de
serviço e dormitórios. Do
total, 24 moradias já foram
entregues em janeiro do ano
passado.

A Prefeitura está investindo também na manutenção
e ampliação da iluminação pública do bairro, além de
realizar o serviço da Patrulha Escolar nas unidades da
região com a Guarda Civil Municipal.

Cursos de capacitação e qualificação
profissional são ministrados na Casa da Mulher,
um importante centro de integração e referência
a todas as mulheres do bairro.
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Em dezembro de 2013, a Prefeitura
entregou a reforma da Unidade de Saúde da
Família do Oásis, que atende uma população
estimada em 6.800 pessoas, nos serviços
de coleta de exames, consulta médica,
enfermagem, odontologia, farmácia, grupo
de hipertensão e diabetes curativos, inalação,
medicação, retirada de pontos, troca de sonda,
vacinação e principalmente a visita domiciliar
aos que têm dificuldade de locomoção.

A qualidade do ensino é prioridade em
Itanhaém. E pensando nisso, foi implantado
nas unidades escolares do Oásis o Programa
Aprendizado do Futuro, que alia qualidade
da educação com as inovações tecnológicas.
Nas salas de aula oferecem lousas digitais,
tablets para os alunos, notebooks para os
professores e cursos de robótica e idiomas.

REDE DE ESGOTO
As obras de esgotamento sanitário
foi um pedido da Prefeitura de
Itanhaém. O Governo do Estado de
São Paulo iniciou em janeiro do ano
passado os serviços complementares
do Programa Onda Limpa, onde serão
efetuadas mais de duas mil ligações
de rede de esgoto pelo bairro. A região
também está sendo beneficiada com
instalação de rede de esgoto.
REFORMA E AMPLIAÇÕES
Além das inovações trazidas pelo
programa Aprendizado do Futuro, a
Prefeitura está investindo na reforma,
ampliação e melhorias nas unidades
escolares da região. No próximo ano,
começam as obras na E. M. Harry Forssell,
E. M. Shirley Mariano Estriga, e Creche Dr.
Edson Baptista de Andrade.

Um dos maiores benefícios é o Programa
Minha Rua Melhor, que está levando para a região
obras de pavimentação, colocação de guias, sarjetas
e diversos outros serviços de urbanização para todos
os bairros de Itanhaém, incluindo a região do Oásis.
A Prefeitura já calçou 19 trechos de vias desde 2013
e outros sete trechos ainda serão contemplados e
a pavimentação seguirá conforme a execução dos
trabalhos da rede de esgoto por parte da Sabesp.
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