MAIS INFORMAÇÕES:

2022

BAIXADA SANTISTA

9 MUNICÍPIOS: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém,
Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.

IMAGENS E ARTES PODEM TER SIDO USADAS DE FORMA ILUSTRATIVA

AUMENTO RECORDE DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

2.050
44

escolas em
todo o estado
unidades
na Baixada
Santista

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 Baixada Santista, as
unidades do Programa Ensino Integral (PEI) passaram de 14 para 44, sendo 1 em Bertioga, 3
em Cubatão, 4 em Guarujá, 2 em Itanhaém, 1 em Mongaguá, 3 em Peruíbe, 10 em Praia Grande, 8 em Santos e 12 em São Vicente.

NOVA FROTA SP:

58 VEÍCULOS
PARA A BAIXADA SANTISTA

A Baixada Santista recebeu 58 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, Direitos da Pessoa Com Deficiência, Infraestrutura e Meio Ambiente e Saúde.

INVESTIMENTO NO
COMBATE AO CRIME
A Baixada Santista ganhou reforço na segurança nesta gestão
com a Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC),
que combate crimes de maior relevância. Com investimento
estadual de R$ 161 mil, a sede da DEIC foi reformada, proporcionando melhoria estrutural e ambientes mais adequados
para o desenvolvimento do trabalho dos policiais. A Delegacia
de Defesa da Mulher (DDM) em Santos passou a funcionar 24
horas, e o policiamento da região foi reforçado com a chegada
de 601 viaturas, no valor de mais de R$ 54,4 milhões.

CORUJÃO DA SAÚDE:
MAIS DE 7,6 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 Baixada Santista já
foram realizados 1,7 mil atendimentos de oncologia, de um total de 7,6
mil procedimentos de saúde disponibilizados em 6 unidades de saúde,
entre públicas e privadas.

MAIS SANTAS CASAS:

R$ 40 MILHÕES
PARA 3 ENTIDADES
Maior programa da história do SUS
do estado de SP para auxílio financeiro às Santas Casas e aos hospitais
filantrópicos, o Mais Santas Casas
destinará R$ 40,3 milhões ao ano à
Baixada Santista.
Três Santas Casas e entidades do Departamento Regional de Saúde (DRS)
da Baixada Santista serão contempladas, sendo que uma delas terá o repasse ampliado e outras duas passam
a ser beneficiadas pela Secretaria da
Saúde. O repasse para a região era de
R$ 36 milhões e aumentou em 11,7%.

REGIÃO RECEBE

R$ 108 MILHÕES
PARA TURISMO

As Estâncias Turísticas de Bertioga,
Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São
Vicente e o Município de Interesse
Turístico (MIT) de Cubatão receberão R$ 108,9 milhões para a execução de obras ou melhorias de infraestrutura turística. Os recursos
são do Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento dos Municípios
Turísticos (Dadetur), vinculado à
Secretaria de Turismo e Viagens. As
cidades irão apresentar os projetos
que, aprovados, terão os recursos
garantidos por meio de convênios.

1,7 mil 7,6 mil
atendimentos

procedimentos

POUPATEMPO: QUALIDADE E EFICIÊNCIA
Dos 122 postos em fase de implantação em parceria com as prefeituras, cinco estão na Baixada Santista
nos municípios de Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe.
Hoje, a população local já conta com
quatro postos em funcionamento
nos municípios de Guarujá, Praia
Grande, Santos e São Vicente que,
juntos, no primeiro quadrimestre
deste ano, totalizam 300 mil atendimentos. Nas cidades da região, o
Bolsa do Povo - maior programa de
assistência social da história de São

CRECHE ESCOLA
Na Baixada Santista foram inauguradas 3 unidades do Programa
Creche Escola entre 2019 e 2022,
com 380 vagas para crianças de
zero a cinco anos. O investimento
do Governo de São Paulo foi de
R$ 5,7 milhões.

Paulo, operacionalizado pela Prodesp - já realizou o pagamento de
R$ 19 milhões aos cerca de 25 mil
beneficiários ativos.

