MAIS INFORMAÇÕES:

2022

PRESIDENTE PRUDENTE
E REGIÃO

A Região Administrativa de Presidente Prudente é composta por
53 municípios. Confira a lista completa acessando o QR code.

IMAGENS E ARTES PODEM TER SIDO USADAS DE FORMA ILUSTRATIVA

SP CONFIRMA NOVA UNIDADE DA REDE LUCY MONTORO

O Governo de São Paulo autorizou o início das obras do Centro de Reabilitação Lucy Montoro
em Presidente Prudente. Com investimento de mais R$ 17 milhões, a nova unidade oferecerá
tratamento de reabilitação para pacientes com deficiências físicas incapacitantes e contará com
o atendimento de equipes multidisciplinares. O centro atenderá 45 municípios da região de
Prudente e terá 2,9 mil m² de área construída. A previsão de conclusão das obras é de 18 meses.
MAIS REPASSE: SP vai repassar R$ 5,5 milhões para custeio do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, também conhecido como Hospital de Esperança.

NOVA FROTA SP:

240 VEÍCULOS

PARA A REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE
A região de Presidente Prudente recebeu 240 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.

INVESTIMENTO NO
COMBATE AO CRIME
A região de Presidente Prudente conta com o 8º Batalhão de
Ações Especiais de Polícia (BAEP), em funcionamento desde
abril de 2019, e ganhou reforço na segurança no ano seguinte
com a chegada da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC). A unidade combate crimes de grande relevância
e atende toda a região, beneficiando 1,1 milhão de pessoas.
O policiamento da região foi reforçado com a chegada de 307
viaturas, no valor de mais de R$ 31 milhões.

SP INVESTE R$ 553 MILHÕES
NA RECUPERAÇÃO DE VICINAIS
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 Presidente Prudente,
está em andamento a recuperação de
20 estradas vicinais, totalizando mais
de 297 km e investimento superior a
R$ 208 milhões. Outros 171,8 km em
16 estradas estão em fase de licitação,
com valor estimado que ultrapassa R$
345 milhões.

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 Presidente Prudente, as unidades do Programa Ensino
Integral (PEI) passaram de 14 para 76
escolas. Confira a lista completa em
www.governonaarea.sp.gov.br ou pelo
QR Code que consta nesta publicação.

CORUJÃO DA SAÚDE:
MAIS DE 16 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 Presidente Prudente já
foram realizados 1.919 atendimentos de oncologia, de um total de
16.832 procedimentos de saúde
disponibilizados em 5 unidades de
saúde, entre públicas e privadas.

DEFESA CIVIL
DESTINA R$ 3,4
MILHÕES PARA REGIÃO
A região de Presidente Prudente
será beneficiada com recursos da
Defesa Civil do Estado que somam
mais de R$ 3,4 milhões. O montante será empregado na construção
de uma ponte no município de Flórida Paulista, no valor de R$ 2,2 milhões. Também serão inauguradas
uma ponte sobre o córrego Itaí, em
Pauliceia, no valor de R$ 438 mil, e
uma travessia em aduelas, na vicinal Noritaro Murata, em Rancharia,
com investimento de R$ 220 mil.
O órgão também destinará veículos
e equipamentos que totalizam R$
600 mil para as cidades de Presidente Prudente, Flora Rica, Irapuru,
Lucélia e Santa Mercedes.

POUPATEMPO:

QUALIDADE E EFICIÊNCIA
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Presidente
Prudente

1,9 mil 16,8 mil
atendimentos

procedimentos

Dos 127 postos em implantação
em parceria com as prefeituras,
10 deles estão na região de Presidente Prudente, nos municípios
de Adamantina, Álvares Machado, Lucélia, Martinópolis, Osvaldo Cruz, Pirapozinho, Rancharia,
Regente Feijó, Santo Anastácio e
Teodoro Sampaio.

