MAIS INFORMAÇÕES:

2022

CAMPINAS E REGIÃO

A Região Administrativa de Campinas é composta por 62 municípios.
Confira a lista completa acessando o QR code.

IMAGENS E ARTES PODEM TER SIDO USADAS DE FORMA ILUSTRATIVA

CIDADES ASSINAM CONVÊNIO PARA TREM INTERCIDADES

Campinas

Valinhos
Vinhedo
Louveira
Jundiaí

São Paulo

Campinas, Franco da Rocha, Louveira, Várzea Paulista e Vinhedo assinam convênios com o Governo do Estado para viabilizar a primeira etapa do Trem Intercidades (TIC), que terá 100 km
de extensão e contará com serviço expresso entre Campinas, Jundiaí e São Paulo, e outro serviço parador entre Campinas e Francisco Morato, atendendo às cidades de Louveira, Valinhos e
Vinhedo. No total, os dois serviços devem atender até 60 mil passageiros por dia.

NOVA FROTA SP:

271 VEÍCULOS
PARA A REGIÃO DE CAMPINAS

A região de Campinas recebeu 271 grandes veículos por
meio da ferramenta Nova Frota SP Não Para. São disponibilizadas ambulâncias, vans, caminhões de coleta seletiva e
caminhões pipa, além de máquinas pesadas como tratores,
motoniveladoras, triturador de galho de grande porte e retroescavadeiras, veículos e maquinários essenciais para a
prestação de serviços aos cidadãos.
Ao todo, o Governo de SP vai disponibilizar 3 mil veículos no
estado. Participam da iniciativa as Secretarias de Agricultura
e Abastecimento, Diretos da Pessoa Com Deficiência, Infraestrutura e Meio Ambiente e Saúde.

INVESTIMENTO NO COMBATE AO CRIME
A região de Campinas, que já contava
com uma unidade do Batalhão de Ações
Especiais de Polícia (BAEP), ganhou reforço na segurança com a Divisão Especializada de Investigações Criminais
(DEIC), que combate crimes de maior relevância e atende 38 municípios da região. Com investimento estadual de R$
198 mil, a sede do DEIC foi reformada
em dezembro de 2020, proporcionan-

CORUJÃO DA SAÚDE:

MAIS DE 18,3 MIL

do melhoria estrutural com ambientes
mais adequados para o desenvolvimento do trabalho dos policiais.
A 2ª Delegacia de Defesa da Mulher
(DDM) de Campinas passou a funcionar 24 horas em fevereiro de 2019. E
o policiamento da região foi reforçado
com a chegada de 548 viaturas, no valor de mais de R$ 49 milhões.

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

PROCEDIMENTOS

Zerar filas de espera e agilizar o
diagnóstico e tratamento de pacientes são as metas do Programa
Corujão da Saúde, implementado pela atual gestão em 2019. Na
região de Campinas já foram realizados 3,1 mil atendimentos de
oncologia, de um total de 18,3 mil
procedimentos de saúde disponibilizados em 10 unidades de saúde,
entre públicas e privadas.

as unidades do Programa Ensino Integral (PEI) passaram de 60 para 254
unidades. Confira a lista completa em
www.governonaarea.sp.gov.br ou pelo
QR Code que consta nesta publicação.

Nesta gestão, a Secretaria da Educação alcançou um número recorde de
escolas em tempo integral, aumentando de 364 para 2.050 unidades em
todo o estado. Na região de Campinas,

2.050
254

unidades em
todo o estado
unidades
na região
de Campinas

MODERNIZAÇÃO DAS RODOVIAS DA REGIÃO

3,1 mil 18,3 mil
atendimentos

procedimentos

POUPATEMPO:

QUALIDADE E EFICIÊNCIA
A Região de Campinas ganhou 9
novos postos do Poupatempo que
foram implantados em parceria com
as prefeituras. As novas unidades
estão instaladas nas cidades de Amparo, Artur Nogueira, Atibaia, Itapira, Itatiba, Mococa, Paulínia, Vargem
Grande do Sul e Várzea Paulista.
Atualmente, estão em execução na
região outros 23 postos (confira no
QR Code). Entre os serviços mais
procurados nas unidades, estão as
solicitações de RG e CNH.

• Entregue em fevereiro de 2022, o
prolongamento do Anel Viário de
Campinas tem extensão de 4 km,
entre os km 18 e km 21, e permitirá a
ligação entre a SP-348 (Rodovia dos
Bandeirantes) e a SP-324 (Rodovia
Miguel Melhado). O valor investido
na obra é de R$ 83,7 milhões.
• Na Rodovia Comendador Mário Dedini (Rodovia do Açúcar), o
trecho que passa pelo município
de Elias Fausto (km 108,6 ao km
124,8) está com a duplicação em
andamento. O montante destinado
é de R$ 55,8 milhões.
• A implantação de 8,2 km da Via Perimetral na SPI 081/360 está em
execução na cidade de Itatiba, com
início na intersecção da SP-360 (Engenheiro Constâncio Cintra) com a

SP-063 (Romildo Prado), além de
1,8 km de melhorias na SP-063 até
o entroncamento com a SP-065 (D.
Pedro I), ligando três rodovias. Serão implantadas 3 passagens inferiores e 1 superior. O investimento
é de R$ 132,4 milhões.
• Em Sumaré, o trecho que liga a
SP-330 (Rodovia Anhanguera) ao
município de Paulínia (km 1 ao km
2,8) está sendo duplicado. O total
previsto de investimento é de R$
21,3 milhões.
• O trecho de pista entre Mogi Guaçu
e Itapira (SPI-77/342) está passando por recuperação, com pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do km 0 ao
km 22,9. O valor previsto de investimento é de R$ 84,3 milhões.

