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VALE DO PARAÍBA

A Região Administrativa do Vale do Paraíba é composta por 39
municípios. Confira a lista completa acessando o QR code.

IMAGENS E ARTES PODEM TER SIDO USADAS DE FORMA ILUSTRATIVA

NOVA FROTA SP: 199 VEÍCULOS PARA A REGIÃO

A região do Vale do Paraíba recebeu 199 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.

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 estado. Na região
de São José dos Campos, o Programa Ensino Integral (PEI)
passou de 31 para 140 escolas. Confira a lista completa em
www.governonaarea.sp.gov.br ou pelo QR Code que consta nesta publicação.
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140
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Vale do Paraíba

INVESTIMENTO NO
COMBATE AO CRIME
A região de São José dos Campos ganhou reforço na segurança com a Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), que começou a funcionar nesta gestão para
combater crimes de maior relevância em 39 municípios do
Vale do Paraíba.
Além disto, a região também conta com a DEIC de Taubaté,
inaugurada em março de 2021. O policiamento da região foi
reforçado com a chegada de 437 viaturas para as polícias, no
valor de mais de R$ 40 milhões.

DUPLICAÇÃO DA TAMOIOS É
GRANDE CONQUISTA PARA A REGIÃO
O Governo de SP entregou a nova pista
de serra da Rodovia dos Tamoios. Com
22 quilômetros de extensão, a rodovia
liga o Litoral Norte ao Vale do Paraíba,
funciona para a subida e reduz pela metade o tempo de viagem. Os motoristas
passaram a percorrer o trajeto em cerca
de 16 minutos, com velocidade máxima
de 80 km/h. A duplicação beneficia diretamente mais de 22 milhões de usuários da rodovia por ano.

CORUJÃO DA SAÚDE:
MAIS DE 24 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 região do Vale do Paraíba já
foram realizados mais de 3,7 mil
atendimentos de oncologia, de
um total de 24 mil procedimentos
de saúde disponibilizados em 15
unidades de saúde, entre públicas
e privadas.

POUPATEMPO:

QUALIDADE E EFICIÊNCIA
Dos 123 postos em fase de implantação em parceria com as
prefeituras, seis estão na Região
Administrativa de São José dos
Campos, nos municípios de Aparecida, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Cunha, Potim e
São Sebastião. Hoje, a população
local já conta com 12 postos em
funcionamento nos municípios de
Caçapava, Caraguatatuba, Cruzeiro Guaratinguetá, Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, Piquete,
São José dos Campos, Taubaté,
Tremembé e Ubatuba. Juntos, no
primeiro quadrimestre deste ano,
totalizam 185 mil atendimentos.

R$ 799 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 de São José dos Campos,
está em andamento a recuperação
de 20 estradas vicinais, totalizando
121,4 km e investimento superior a
R$ 100 milhões. Outros 156,5 km
em 15 estradas estão em fase de
licitação, com valor estimado que
ultrapassa R$ 271 milhões.
Pelo Programa Estrada Asfaltada,
18 rodovias da região de São José
dos Campos estão passando por
melhorias, totalizando 121,1 km de
extensão e investimento de mais de
R$ 158 milhões. Outros 141 km em
17 estradas estão em fase de licitação, com valor estimado que ultrapassa R$ 270 milhões.
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