MAIS INFORMAÇÕES:

2022

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
E REGIÃO

A Região Administrativa de São José do Rio Preto é composta por
96 municípios. Confira a lista completa acessando o QR code.

IMAGENS E ARTES PODEM TER SIDO USADAS DE FORMA ILUSTRATIVA

SP INVESTE R$ 28 MILHÕES PARA REVITALIZAR FAVELA MARTE
Perspectiva digital do projeto
Favela 3D em Rio Preto

O Governo de SP destinará R$ 28 milhões para transformar a Favela Marte com o projeto Favela
3D – Cidadania para todos. A iniciativa é uma parceria com a ONG Gerando Falcões (GF) e a
Prefeitura de Rio Preto e tem como objetivo oferecer moradia digna e ações que promovam o
desenvolvimento urbano, digital e socioeconômico dos moradores do local. A Secretaria da Habitação empregará R$ 24 milhões na construção de 240 unidades habitacionais da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU). Outros R$ 4 milhões serão usados para a
implantação da Praça da Cidadania, do Fundo Social de São Paulo, com cursos profissionalizantes e acesso à internet em áreas de lazer, trazendo benefícios para toda a comunidade.

NOVA FROTA SP:

433 VEÍCULOS
PARA A REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

A região de São José do Rio Preto recebeu 433 grandes
veículos por meio da ferramenta Nova Frota SP Não Para.
São disponibilizadas ambulâncias, vans, caminhões de coleta seletiva e caminhões-pipa, além de máquinas pesadas
como trituradores de galhos de grande porte e 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.

INVESTIMENTO NO COMBATE AO CRIME
Nesta gestão, a região de São José do
Rio Preto passou a contar com uma unidade do Batalhão de Ações Especiais
de Polícia (Baep) e ganhou reforço na
segurança com a Divisão Especializada
de Investigações Criminais (Deic), que
combate crimes de maior relevância e
atende os municípios da região.

A Deic de São José do Rio Preto é
composta pela junção das delegacias
de Investigações Gerais (DIG) e Sobre
Entorpecentes (Dise) e do Grupo de
Operações Especiais (GOE). O policiamento da região foi reforçado com a
chegada de 349 viaturas, no valor de
mais de R$ 33 milhões.

MODERNIZAÇÃO
DAS ESTRADAS

CORUJÃO DA SAÚDE:
MAIS DE 6 MIL
PROCEDIMENTOS

• Com investimento de mais de R$
90 milhões, o trecho que vai do
km 94,7 ao km 124 da Rodovia
Péricles Bellini está passando
por recuperação, com previsão
de entrega para o início de 2023.
• Pelo programa Novas Estradas Vicinais, 32 vias estão com
obras de modernização em
andamento, totalizando 463,5
km e investimento de R$ 318,1
milhões. Outros 437,4 km em
38 estradas vicinais estão com
obras em licitação, o que corresponde a um valor estimado
de R$ 508,8 milhões.
• Sete rodovias da região, totalizando 220,2 km de extensão, serão
beneficiadas pelo programa Estrada Asfaltada. O valor do investimento é de R$ 173,2 milhões.

1.150 KM

de estradas recuperadas

MAIS DE
R$ 1 BILHÃO

em investimentos estaduais

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 administrativa de São José do Rio Preto já foram realizados 4.295 atendimentos
de oncologia, de um total de 6.168
procedimentos de saúde disponibilizados em 9 unidades de saúde, entre
públicas e privadas.

MAIS SANTAS CASAS:

R$ 178,3 MILHÕES
PARA 39 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$ 178,3 milhões ao ano à
região de São José do Rio Preto.
39 Santas Casas e entidades do Departamento Regional de Saúde (DRS)
de São José do Rio Preto serão contempladas, sendo que 12 delas terão
o repasse ampliado e outras 27 passam a ser beneficiadas pela Secretaria da Saúde. O repasse para a região
era de R$ 147 milhões e aumentou
em 21,3 %.

4,2 mil 6,1 mil
atendimentos

procedimentos

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 região de São José do Rio

Preto, as unidades do Programa Ensino
Integral (PEI) passaram de 11 para 120
unidades. Confira a lista completa em
www.governonaarea.sp.gov.br ou pelo
QR Code que consta nesta publicação.

2.050
120

unidades em
todo o estado
unidades na
região de São
José do Rio Preto

POUPATEMPO: QUALIDADE E EFICIÊNCIA

Recuperação de vicinais é
prioridade da atual gestão.

A Região Administrativa de São José
do Rio Preto ganhou três novos postos do Poupatempo nas cidades de
Jales, Neves Paulista e Novo Horizonte. Outros sete novos postos
estão em fase de implantação nas
cidades de Guapiaçu, José Bonifá-

cio, Mirassol, Monte Aprazível, Nova
Granada, Santa Fé do Sul e Tanabi.
A população da região já conta com
sete unidades que acumulam cerca
de 25 milhões de atendimentos,
sendo 270 mil no primeiro trimestre
deste ano.

