MAIS INFORMAÇÕES:

2022

ITAPEVA E REGIÃO

32 MUNICÍPIOS: Angatuba, Apiaí, Arandu, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Coronel Macedo, Fartura, Guapiara, Iporanga, Itaberá, Itaí, Itaoca, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé,
Nova Campina, Paranapanema, Piraju, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul,
Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba, Taquarivaí e Tejupá.

IMAGENS E ARTES PODEM TER SIDO USADAS DE FORMA ILUSTRATIVA

NOVA FROTA SP: 184 VEÍCULOS PARA 32 CIDADES

A região de Itapeva recebeu 184 grandes veículos por meio da ferramenta Nova Frota SP Não
Para. São disponibilizadas ambulâncias, vans, vans acessíveis, caminhões basculante, pipa e de
coleta seletiva, além de máquinas pesadas como motoniveladoras, trituradores de galho de
grande porte, retroescavadeiras e pás-carregadeiras, 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.

AUMENTO RECORDE DE
ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL
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 Itapeva, as unidades do Programa Ensino Integral (PEI)
passaram de 8 para 64. Confira a lista completa em www.
governonaarea.sp.gov.br ou pelo QR Code que consta
nesta publicação.
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REGIÃO RECEBE R$ 11,4 MILHÕES
PARA INTERVENÇÕES VIÁRIAS
O Detran.SP vai destinar R$ 11,4 milhões para intervenções viárias na região de Itapeva por meio do programa
Respeito à Vida. O valor faz parte de
um aporte total de meio bilhão de reais para aplicação em todo o território
paulista - o maior investimento da história do programa para recapeamento,
sinalização horizontal e vertical e lombofaixa, entre outros. As obras de melhorias serão executadas em parceria
com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

DEFESA CIVIL DESTINA R$ 1,6 MILHÃO PARA REGIÃO

A região de Itapeva será beneficiada
com recursos da Defesa Civil do Estado que somam R$ 1,6 milhão. O mon-

CORUJÃO DA SAÚDE:
MAIS DE 25,5 MIL
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 Itapeva já
foram realizados 4,4 mil atendimentos de oncologia, de um total de 25,5
mil procedimentos de saúde disponibilizados em 8 unidades de saúde,
entre públicas e privadas.
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procedimentos

tante engloba a compra de sete viaturas e kits de aparelhamento da Defesa
Civil para os municípios de Barra do
Chapéu, Bom Sucesso do Itararé,
Itaporanga, Paranapanema, Ribeira,
Itaoca e Itapeva, com investimento
de aproximadamente R$ 750 mil. Na
ocasião também será inaugurada uma
ponte construída sobre o Rio Santo
Antônio, no bairro Fazenda, no município de Itaoca, com investimento de
aproximadamente R$ 850 mil.

MAIS SANTAS CASAS:

R$ 74,7 MILHÕES
PARA 22 ENTIDADES
Maior programa da história do SUS
do estado de SP para auxílio financeiro às Santas Casas e aos hospitais
filantrópicos, o Mais Santas Casas
destinará R$ 74,7 milhões ao ano à
região de Itapeva.
22 Santas Casas e entidades do Departamento Regional de Saúde (DRS)
de Itapeva serão contempladas, sendo que 9 delas terão o repasse ampliado e outras 13 passam a ser beneficiadas pela Secretaria da Saúde. O
repasse para a região era de R$ 58,3
milhões e aumentou em 28,2%.

POUPATEMPO:

QUALIDADE E EFICIÊNCIA
Dos 119 postos em fase de implantação em parceria com as prefeituras, sete estão na região de Itapeva,
nos municípios de Angatuba, Apiaí,
Buri, Itaí, Paranapanema, Piraju e
Taquarituba. A região já contava
com três postos em funcionamento nas cidades de Capão Bonito,
Itapeva e Itararé que, nos cinco
primeiros meses do ano, totalizaram juntos 21 mil atendimentos.
Nas cidades da região, o Bolsa do
Povo - maior programa de assistência social da história de São Paulo,
operacionalizado pela Prodesp - já
realizou o pagamento de quase R$
14,1 milhões aos cerca de 16 mil
beneficiários ativos.

CRECHE ESCOLA:

1.250 NOVAS VAGAS
Na região de Itapeva foram inauguradas 9 unidades do Programa
Creche Escola entre 2019 e 2022,
com 1,1 mil vagas para crianças de
zero a cinco anos. O investimento
do Governo de São Paulo foi de R$
13,1 milhões. Está em execução
outra creche que vai disponibilizar
mais 150 vagas, com repasse de R$
1,6 milhão do Estado.

