MAIS INFORMAÇÕES:

2022

REGISTRO E REGIÃO

14 MUNICÍPIOS: Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape,
Ilha Comprida, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu,
Pedro de Toledo, Registro e Sete Barras.

IMAGENS E ARTES PODEM TER SIDO USADAS DE FORMA ILUSTRATIVA

SP CONFIRMA NOVA SEDE PARA ETEC E FATEC

Com investimento previsto de R$ 30 milhões, a Etec e a Fatec de Registro ganharão uma nova
sede, em terreno de 20 mil metros quadrados da Prefeitura que será doado ao Estado. As duas
unidades funcionarão no mesmo campus, na Antiga Estrada Estadual de Registro, em Pariquera-Açu. O local contará com edifício administrativo e pedagógico (salas de aula e laboratórios de
informática), sala de integração criativa com Espaço Maker, bloco de convivência com auditório,
quadra poliesportiva e estacionamento, entre outros.

NOVA FROTA SP:

57 VEÍCULOS
PARA A REGIÃO DE REGISTRO

A região de Registro recebeu 57 grandes veículos por
meio da ferramenta Nova Frota SP Não Para. São disponibilizadas ambulâncias, vans e caminhões de coleta seletiva, além de máquinas pesadas como 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.

O programa Vale do Futuro, lançado pelo Governo de São Paulo em 2019, é
uma realidade para o Vale do Ribeira. Já foram investidos mais de R$ 1 bilhão
dentro dos quatro eixos do programa, beneficiando 366 mil habitantes que
vivem nos municípios da região, em busca da elevação constante do Índice de
Desenvolvimento Humano de toda a população.
INFRAESTRUTURA E
SUSTENTABILIDADE

R$ 275 MILHÕES
Áreas de atuação: melhoria das estradas e outras ações
de infraestrutura, conectividade, saneamento básico,
sustentabilidade e iniciativas da Defesa Civil.

EMPREGO E RENDA

R$ 130 MILHÕES
Áreas de atuação: promoção de investimentos, acesso a
crédito, ICMS Ambiental, apoio ao trabalhador, qualificação
profissional, emancipação das mulheres com deficiência,
ações com foco nos jovens, inovação e tecnologia, ações
setoriais em agricultura, artesanato, turismo e mineração.

QUALIDADE DE VIDA

R$ 353 MILHÕES
Áreas de atuação: saúde, educação, desenvolvimento e
mobilidade social, cultura e esporte, inclusão e acessibilidade, melhoria habitacional.

GESTÃO E GOVERNANÇA

R$ 262 MILHÕES

Áreas de atuação: regularização fundiária, governo presente, políticas públicas integradas, escritório regional do
Vale do Futuro e integração de atores locais.

MODERNIZAÇÃO DAS RODOVIAS
• Conservação especial com recuperação da pista da Rodovia José Edgard Carneiro dos Santos (SP-193) e
correção de ondulações e sinalização
horizontal do em trecho de quase 25
km de extensão. O valor investido na
obra foi de R$ 14,4 milhões.
• Melhorias na Rod. Abílio Previdi /
Amantino Stievano e recuperação
de pavimento do km 9,6 ao km
45,4. O valor investido na obra é
de R$ 36,3 milhões.

Estado investe R$ 301 milhões
em obras rodoviárias na região

• Melhorias na Rodovia Benedito
Pascoal de França (SP-165), com a
recuperação de um trecho de 29,5
km entre Eldorado e Iporanga.
Além de ser a principal rota que dá
acesso à famosa Caverna do Diabo. O valor investido na obra é de
R$ 22,6 milhões.

• Modernização de 40,1 km da Rodovia Antônio Honório da Silva, entre
os km 72,9 e 113, contemplando
serviços de restauração e recapeamento da pista, além de melhorias
na drenagem e na sinalização vertical e horizontal. O valor investido na
obra foi de R$ 15,4 milhões.

• Recuperação de 131,7 km em dez
estradas vicinais. O valor investido
nos serviços é de R$ 145,3 milhões.
• Melhorias em 67,6 km de extensão na SP-222. O valor investido na
obra é de R$ 66,8 milhões.

329,5 KM

de estradas recuperadas

R$ 301 MILHÕES
em investimentos estaduais

INCENTIVO AO TURISMO
Caverna do Diabo: um dos
principais pontos turísticos
do Vale do Ribeira

O Vale do Futuro abriga 11 cidades
turísticas que serão contempladas
com R$ 14,3 milhões em recursos
do Dadetur (Departamento de Apoio
ao Desenvolvimento dos Municípios
Turísticos). Nesta gestão, as cida-

des haviam recebido, até o momento,
R$ 15,7 milhões para realização de
obras e melhorias de infraestrutura.
A região foi pioneira em três projetos
da Secretaria de Turismo e Viagens: o
Rotas Cênicas, que visa transformar

as rodovias em pontos de atração;
o Rotas Turísticas, com sete temas e
46 atrações; e o Rotas Gastronômicas, com restaurantes que valorizam
pratos típicos da região e visitação a
propriedades rurais.

SAÚDE NO VALE GANHA REFORÇO COM AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL
A população do Vale do Ribeira vai contar com ainda mais qualidade e rapidez
nos atendimentos de saúde do Hospital
Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, em
Pariquera-Açu. Na abrangência de reforço nos investimentos públicos e projetos de desenvolvimento do Vale do
Futuro, o Govero de São Paulo está investindo mais de R$ 27,7 milhões para
ampliar e modernizar o hospital que é
referência regional em especialidades
clínicas e urgência traumatológica.

Com previsão de entrega em junho
de 2023, o Hospital Regional passará
a contar com 98 novos leitos, sendo
18 deles de UTI e oito neonatais, além
de outros oito para cuidados intermediários pré e pós-cirurgias. A modernização também inclui 60 leitos de
internação, nove de observação, três
para pequenas cirurgias e novas alas
de atendimento para pronto-socorro,
área materno-infantil e oncologia. Atualmente, o hospital oferece 232 leitos.

CORUJÃO DA SAÚDE:
MAIS DE 1 MIL
PROCEDIMENTOS

INVESTIMENTO NO
COMBATE AO CRIME

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 Registro já foram realizados
547 atendimentos de oncologia,
de um total de 1,6 mil procedimentos de saúde disponibilizados em 2
unidades de saúde, entre públicas
e privadas. Também está em andamento o Corujão da Oftalmologia
com mais de 488 procedimentos,
entre consultas, exames e cirurgias
na região de Registro.

AUMENTO RECORDE
DE ESCOLAS EM
TEMPO INTEGRAL

A Delegacia de Defesa da Mulher
(DDM) de Jacupiranga, no Vale do Ribeira, passou a funcionar desde a inauguração, em março de 2020, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30.
A medida foi mais um avanço nas políticas públicas do Estado de São Paulo
para dar mais segurança e proteção à
mulher. O policiamento da região foi
reforçado com a chegada de 480 viaturas, no valor de mais de R$ 43 milhões.

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 Registro, as escolas do Programa Ensino Integral (PEI) passaram de 1 para
34 unidades, sendo 2 em Barra do
Turvo, 1 em Cajati, 1 em Cananéia,
3 em Eldorado, 8 em Iguape, 2 em
Itariri, 3 em Juquiá, 6 em Miracatu,
1 em Pariquera-Açu, 1 em Pedro de
Toledo e 6 em Registro.
em
2.050 unidades
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na região
de Registro

POUPATEMPO: QUALIDADE E EFICIÊNCIA
Das 186 novas unidades do Poupatempo anunciadas no plano de expansão do programa em todo o Estado até
o momento, duas estão em fase de
implantação na região de Registro, nas
cidades de Cajati e Iguape.

Atualmente, a população da região
conta com um posto do Poupatempo
no município de Registro, que acumula
mais de 795,6 mil atendimentos, sendo 5 mil apenas no primeiro trimestre
deste ano.

