MAIS INFORMAÇÕES:

2022

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

ABCDM

7 MUNICÍPIOS: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da
Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.

IMAGENS E ARTES PODEM TER SIDO USADAS DE FORMA ILUSTRATIVA

REGIÃO TEM RECORDE DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

2.050
99

escolas em
todo o estado
unidades
na região do
Grande ABC

O Governo de São Paulo está fazendo a maior ampliação do ensino integral da história da rede
estadual, com benefício de 1 milhão de estudantes em 2021. Nesta gestão, a Secretaria de Estado da Educação alcançou um número recorde de escolas com jornada integral, aumentando
de 364 para 2.050 unidades no interior, litoral e regiões metropolitanas. No Grande ABC, as
unidades do Programa Ensino Integral (PEI) passaram de 16 para 99 unidades, sendo 16 em
Diadema, 7 em Mauá, 7 em Ribeirão Pires, 30 em Santo André, 35 em São Bernardo do Campo
e 4 em São Caetano do Sul.

NOVA FROTA SP
ENTREGA 36 VEÍCULOS
AO GRANDE ABC
A região do Grande ABC recebeu 36 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, 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.

SP AMPLIA INVESTIMENTOS
PARA COMBATE AO CRIME
A região do Grande ABC, que já contava com o 6º Batalhão
de Ações Especiais de Polícia (BAEP), ganhou reforço na segurança com a Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) do ABC, que combate crimes de maior relevância
e atende São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A
região conta com 5 Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs),
instaladas nos municípios de Mauá, São Caetano do Sul, São
Bernardo do Campo, Diadema e Santo André. Na região da
Grande São Paulo, foram entregues 1.469 viaturas para as
polícias, com investimento de mais de R$ 124,7 milhões.

MAIS DE R$ 64,8 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 do
Grande ABC, está em andamento a recuperação de 2 estradas vicinais, totalizando 17,7 km e investimento superior
a R$ 18,8 milhões. Outros 2,4 km em 1
estrada estão em fase de licitação, com
valor estimado que ultrapassa R$ 2,7
milhões. Pelo Programa Estrada Asfalta-

da, 3 rodovias da região do Grande ABC
estão passando por melhorias, totalizando 26,4 km de extensão e investimento
de R$ 43,3 milhões.

CORUJÃO DA SAÚDE:
MAIS DE 4 MIL
PROCEDIMENTOS

MAIS SANTAS CASAS:

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 do Grande ABC já foram realizados mais de 1,9 mil atendimentos de oncologia, de um total de mais
de 4,1 mil procedimentos de saúde
disponibilizados em 4 unidades de
saúde, entre públicas e privadas

1,9 mil 4,1 mil
atendimentos

procedimentos

46,5 km

de estradas recuperadas
Investimento superior a

R$ 64 milhões
R$ 306,3 MIL
PARA 2 ENTIDADES
Maior programa da história do SUS
do estado de SP para auxílio financeiro às Santas Casas e aos hospitais
filantrópicos, o Programa Mais Santas Casas destinará R$ 306,3 mil ao
ano à região do Grande ABC. As Santas Casas de Mauá e de São Bernardo do Campo receberão, respectivamente, R$ 171,8 mil e R$ 134,5 mil.
Por meio do Mais Santas Casas, o
número de entidades favorecidas
em todo o estado mais que dobrou,
passando a alcançar 333 instituições. O novo repasse permitirá ganhos importantes na qualidade do
atendimento à população e na infraestrutura da saúde pública.

POUPATEMPO:

QUALIDADE E EFICIÊNCIA
Dos 123 postos em fase de implantação em parceria com as prefeituras, um está na região do Grande
ABC, no município de Rio Grande
da Serra. Hoje, a população local
conta com cinco postos em funcionamento nos municípios de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André e São Bernardo do Campo, que
juntos no primeiro quadrimestre
deste ano totalizam 462 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$ 23 milhões aos cerca de
31 mil beneficiários ativos.

