MAIS INFORMAÇÕES:

2022

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

NOROESTE

12 MUNICÍPIOS: Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapevi, Jandira, Mairiporã, Osasco, Pirapora de Bom Jesus, Santana de Parnaíba.

IMAGENS E ARTES PODEM TER SIDO USADAS DE FORMA ILUSTRATIVA

NOVA FROTA SP: 64 VEÍCULOS PARA A REGIÃO

A RMSP Noroeste recebeu 64 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.

NOVO ACESSO A OSASCO PELA RODOVIA CASTELLO BRANCO
O Governo de SP deu início, em abril
de 2022, às obras do novo acesso a
Osasco, que englobam a construção de
uma nova ponte sobre o Rio Tietê, que
permitirá o acesso da rodovia Castello
Branco ao município.
Mais de 700 mil habitantes de Osasco
devem ser beneficiados diretamente
pelas intervenções, além dos motoristas
da capital e da região metropolitana que
acessam o município. O investimento de
R$ 232,7 milhões será feito pela concessionária CCR ViaOeste, sem custos
para o Estado. O prazo previsto para a
conclusão das obras é de 23 meses.

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 RMSP Noroeste, as
unidades do Programa Ensino Integral

(PEI) passaram de 18 para 85 unidades, sendo 10 em Barueri, 7 em Caieiras, 3 em Cajamar, 20 em Carapicuíba,
3 em Francisco Morato, 6 em Itapevi,
8 em Jandira, 3 em Mairiporã, 8 em
Franco da Rocha e 17 em Osasco.
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DDM 24 HORAS EM BARUERI
Em outubro de 2021, a Delegacia de
Defesa da Mulher (DDM) de Barueri
começou a funcionar 24 horas. A unidade também passou por revitalização
que permitiu a modernização e o aperfeiçoamento das ações de acolhimento
e atendimento das vítimas de violência
da região. A DDM conta com uma equipe especializada com 23 policiais e três
viaturas estão disponíveis para dar suporte às ações da unidade.

BARUERI TERÁ
HOSPITAL REGIONAL
O futuro Hospital Regional da Rota
dos Bandeirantes, em Barueri, será
referência para a população da região e atenderá também os pacientes dos municípios de Carapicuíba,
Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do
Bom Jesus e Santana de Parnaíba. O
investimento do Governo de SP é de
R$ 125 milhões e haverá também
recursos do município. O hospital
oferecerá atendimentos nas especialidades de oncologia, cardiologia,
neurologia, ortopedia cardiologia,
mastologia, ginecologia, urologia e
cirurgia bariátrica, entre outras destinadas à realização de procedimentos de média e alta complexidade.

RETOMADA
DAS OBRAS NO
VIÁRIO CENTRAL
O Governo de São Paulo retomou
as obras do Viário Central, em Carapicuíba. Com investimento estadual de R$ 15 milhões e contrapartida municipal de R$ 5,8 milhões,
a obra prevê passagem em nível da
Avenida Deputado Emílio Carlos,
com integração ao Terminal Metropolitano Intermunicipal, construção de muros de contenção, alargamento da Rua Diógenes Ribeiro de
Lima, pavimentações, recapeamento, construção de um centro comercial para realocação dos camelôs que atualmente se encontram
na Rua Diógenes Ribeiro de Lima,
sinalização, calçadas, reformulação
da geometria da Praça das Bandeira e dos canteiros. A previsão é da
geração de aproximadamente 400
empregos diretos e indiretos.

NOVO SERVIÇO
ONCOLÓGICO
FÁBRICA DE CULTURA
4.0 EM OSASCO

A Região Metropolitana Noroeste
ganha o primeiro serviço para tratamento oncológico de alta complexidade, implantado no Hospital Estadual
Dr. Albano de Franco da Rocha Sobrinho (HEFR), em Franco da Rocha. Os
atendimentos desta nova unidade da
Rede Hebe Camargo de Combate ao
Câncer começarão gradativamente,
com consultas e cirurgias neste mês
e com sessões de quimioterapias e
atendimentos em neurologia previstos para agosto. Quando estiver em
plena ativação, serão mais de mil consultas médicas, 4,8 mil consultas não
médicas e 6 mil sessões de quimioterapia, além de 612 cirurgias oncológicas e diversas especialidades.

A Fábrica de Cultura 4.0 Osasco será
instalada no bairro Rochdale. A implantação da unidade no novo imóvel
tem investimento de R$ 4,5 milhões
e custeio anual de R$ 7,4 milhões. A
previsão de funcionamento é em junho
deste ano. Sob gestão da Organização
Social Poiesis, terá uma agenda cultural
diversificada, como apresentações de
diversas linguagens, além de atividades
voltadas à tecnologia, como Robótica,
Projeto Maker e Games.

