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JUNDIAÍ E REGIÃO

7 MUNICÍPIOS: Cabreúva, Campo Limpo Paulista,
Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista.

IMAGENS E ARTES PODEM TER SIDO USADAS DE FORMA ILUSTRATIVA

NOVA FROTA SP: 49 VEÍCULOS PARA 7 CIDADES

A região de Jundiaí recebeu 49 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 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.

SP TEM AUMENTO RECORDE EM
ESCOLAS DE 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 Jundiaí,
as unidades do Programa Ensino Integral (PEI) passaram de 4
para 36 unidades, sendo 2 em Cabreúva, 6 em Campo Limpo
Paulista, 1 em Jarinu, 20 em Jundiaí, 1 em Louveira e 6 em
Várzea Paulista.
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REGIÃO DE JUNDIAÍ RECEBE R$ 9,8 MILHÕES DO
GOVERNO DO ESTADO PARA MELHORIAS VIÁRIAS
O Detran.SP vai destinar R$ 9,8 milhões para intervenções viárias na região de Jundiaí 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).

MAIS DE R$ 95 MILHÕES PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
O Programa Novas Estradas Vicinais,
coordenado pelo DER, prevê a recuperação das pistas, pavimentação de
estradas de terra e melhorias na sinalização e no sistema de drenagem.
Na região de Jundiaí, está em andamento a recuperação de 8 estradas vicinais,
totalizando 56,5 km e investimento superior a R$ 95,2 milhões. Outros 8 km
em 3 estradas estão em fase de licitação, com valor estimado que ultrapassa
R$ 20,7 milhões.

4 NOVAS CRECHES
E MAIS 580 VAGAS
Na região de Jundiaí foram inauguradas 4 unidades do Programa
Creche Escola entre 2019 e 2022,
com 580 vagas para crianças de
zero a cinco anos. O investimento
do Governo de São Paulo foi de
R$ 7 milhões.

Pelo Programa Estrada Asfaltada, 5
rodovias da região de Jundiaí estão
passando por melhorias, totalizando
75,8 km de extensão e investimento
de R$ 24,4 milhões.
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POUPATEMPO E BOLSA DO POVO
AMPLIAM REDE DE ATENDIMENTO
Dos 124 postos em implantação em
parceria com as prefeituras, quatro
serão na região de Jundiaí, nos municípios de Campo Limpo Paulista,
Itupeva, Jarinu e Louveira.
Hoje, a população já conta com três
postos em funcionamento nos municípios de Cabreúva, Jundiaí e Várzea Paulista que, juntos, no primeiro
quadrimestre deste ano, totalizaram
100 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 R$ 4,5 milhões aos mais
de 7,4 mil beneficiários ativos.

