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• Ônibus da Saúde realizou vários atendimentos em 

estâncias de Rio Preto 

 

• Mutirão da Saúde mais de 25 mil procedimentos entre 

consultas e exames. 
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Saúde 
Diminuição Filas 



• AS 27 Unidades Básicas de Saúde da rede municipal vacinaram 
contra febre amarela.   

• Inaugurado Posto para certificado internacional de vacinação no 
aeroporto.  

• Atividades de prevenção durante o Carnaval. Ação educativa: 
utilizando a abordagem lúdica, um trenzinho tocando músicas 
carnavalescas e com profissionais da área de prevenção em 
IST/Aids/Hepatites. 

• Prevenção e Combate à leishmaniose Visceral 

• Programa Antitabagismo da Saúde de Rio Preto tem 80% de sucesso 

• Campanhas:  

Setembro Amarelo - roda de conversa, aulas, palestras, teatro, cinema, etc – 
para ampliar a discussão sobre suicídio; "Rio Preto contra o Aedes“; Prevenção 
e diagnóstico de hepatites 
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Saúde 
Prevenção  e programas 



• Campanha Nacional de vacinação contra a gripe - 

imunizou 79.377 pessoas; Campanha de multivacinação - 

O objetivo é atualizar a carteira de vacinação de crianças 

e adolescentes de até 15 anos, com as doses que ainda 

não foram tomadas 

• Cobertura vacinal de HPV é maior entre meninas em Rio 

Preto 

• Implantação 02 equipes multidisciplinares volantes para 

atuar na UBSF Vetorazzo, no programa Estratégia Saúde 

da Família, atendendo pacientes impossibilitados de 

buscar assistência nas unidades. 
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Saúde 
Prevenção  e programas 



• A Secretaria de Saúde realizou em diversas Unidades 

Básicas de Saúde da Família (UBSF) noite preventiva de 

saúde: Engenheiro Schmitt, Jardim Simões-Renascer, 

São Francisco, etc. 
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Saúde 

• Implantação de projeto para 40 consultórios médicos, 

onde serão ofertadas consultas da Atenção Especializada 

localizada no Shopping Plaza Avenida.  

Estratégias da saúde da família 

Melhorar o atendimento 



• Saúde mostra que dengue caiu 98%. Graças à adoção de 

campanhas de orientação, mobilização social e ação 

intensiva de agentes no controle dos focos do mosquito 

transmissor. 

• Rio Preto sedia Congresso Paulista de Medicina e 

Enfermagem de Urgência e Emergência 

• Capacitação: 

• De 350 agentes sobre doenças crônicas transmissíveis e de 70 

agentes e enfermeiros para Saúde da Família que vão integrar o 

Programa Estratégia Saúde da Família (ESF), nas unidades Solo 

Sagrado, Vila Elvira, Parque Industrial, Santo Antônio, Vetorazzo e 

Jaguaré.  
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Saúde 



• Agentes de saúde recebem certificado de Lian Gong. 

O grupo também conta com enfermeiros, educadores 

físicos e fisioterapeutas, todos da assistência de saúde 

da família. 

• Profissionais da Saúde recebem certificado em curso 

de urgência - 42 profissionais receberam o certificado de 

participação. 

• Banco de leite humano de Rio Preto recebe prêmio 

estadual pelo maior volume de produção de leite humano 

pasteurizado do interior do Estado. São cerca de 120 

litros mensais. 
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Saúde 
Melhorar o atendimento 



• O Projeto 'Reciclando Ideias 2ª Edição" já esteve em quatro cidades 

do estado e levou o conceito de reciclagem a cerca de 20.000 

pessoas por cidade. Nas 16 oficinas realizadas, mil crianças e 

adolescentes foram atingidos em cada município e levaram a cartilha 

educativa pra casa. O material deve auxiliar as famílias a terem uma 

mudança de comportamento em relação aos resíduos sólidos que 

produzem.  
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Urbanismo e Meio Ambiente 
Projetos de Educação Ambiental 



• Projeto Cidade Limpa na primeira fase foram atendidos 167 bairros e 

coletadas 439 toneladas e meia de material e depois coleta 211 

toneladas. 

• Rio Preto ganha Ouvidoria Ambiental. Uma Ouvidoria especializada 

para quem quiser falar, por telefone, com o Departamento de 

Gerenciamento de Resíduos, que é o responsável pela gestão dos 

Contratos de Coleta Domiciliar, Coleta de Resíduos da Saúde e 

Contrato da Faxina Urbana. 

• Ecoponto possibilita destinação adequada de pneus 

• Rio Preto está entre as 10 melhores do Programa Município 

VerdeAzul 
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Urbanismo e Meio Ambiente 
Estimular a participação na coleta de lixo 
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Água e Esgoto 

• Construção do Reservatório elevado de água no Distrito Industrial 
Carlos de Arnaldo e Silva. O valor estimado da obra do reservatório é 
de R$ 1.468.528,31.   

• Semae investe R$ 2,7 milhões em obras no Residencial 
Solidariedade. na construção de um reservatório com capacidade de 
650 m3, três poços com vazão de 25m3/hora e uma estação 
elevatória com capacidade de 60 m3/hora. Esse investimento da 
autarquia garantiu uma série de melhorias às novas moradias e água 
tratada para mais de cinco mil pessoas.  

• No Dia Mundial da Água – Semae retirada de lixos se entulhos no 
Parque da Represa, no lago 1 e limpeza dos aguapés na superfície 
da Represa Municipal, no lago 3. 

• Ministério das Cidades libera R$ 80 milhões para saneamento e 
abastecimento de água. Do total, R$ 25,1 milhões serão investidos 
na ampliação da capacidade de tratamento da ETE – Estação de 
Tratamento de Esgoto. 

 

 

Ampliar a ETE / Garantir o abastecimento 



• O Faxinão realizado pela Prefeitura limpa 55 quilômetros 

de vias públicas. São 40 quilômetros de ruas e avenidas 

e mais 15 quilômetros a foram limpos pela CPFL nas 

áreas de linhões de energia elétrica. 15 pontos de apoios 

- limpas das áreas de 23 poços do Semae.  

• Prefeitura recupera estrada Talhado - Onda Verde e 

instala nova iluminação na vicinal  

• limpeza no Linhão no Solo Sagrado uma limpeza ao 

longo do Linhão, no trecho que compreende a Avenida 

Antônio Antunes Júnior, entre a Mirassolândia e São José 

do Rio Preto, margeando o bairro Solo Sagrado, na 

Região Norte da cidade. Foram retirados 13 caminhões 
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Obras e Serviços Gerais 
Recuperação de vias 



• EMCOP entrega apartamentos no Residencial Andorinhas, O 
empreendimento é constituído por 32 apartamentos, com 
50,19m², com sala, cozinha, área de serviço, dois quartos e 
um banheiro.  

• Regularização do Loteamento Luiza 

• Segunda fase do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 
com a entrega das 1.300 unidades do Parque Residencial da 
Solidariedade.  

• Vida Nova Dignidade,  total serão 1.536 unidades 
habitacionais, terreno de 200 m², casa unidade terá 45,47 m² 
de área construída, com sala, banheiro com azulejo até o teto, 
cozinha, dois dormitórios e laje, além de pisos cerâmicos em 
todos os ambientes. o empreendimento está na faixa 2 do 
programa habitacional Minha Casa Minha Vida (família que 
ganha até 5 salários mínimos). 
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Habitação 
Regularização / Novas unidade Minha Casa Minha Vida 



• DNIT confirma para este ano R$ 107,2 milhões para 
duplicação da BR-153 em Rio Preto. 

• Recapeados mais de 70 quilômetros de vias. a Avenida 
Cenobelino de Barros Serra com a rua Pedro Amaral, no 
Parque Industrial, e na avenida Dr. Antonio Antunes - 
Linhão - com a rua José Marcelo Pinhegas, no Solo 
Sagrado para execução do recapeamento é de R$ 
10.420.000,00. 

• Schmitt ganha nova sinalização em ruas e vicinais 

• Obras de acessibilidade no Parque da Represa - 320 
metros de corrimãos, e 130 metros de guarda-corpos,  
instalação de pisos táteis que vão auxiliar portadores de 
deficiência visual 
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Trânsito e Mobilidade Urbana 



• Defesa Civil participa de curso de capacitação - Um dos temas 

abordados “Cidades Resilientes” baseado em um programa da 

Organização das Nações Unidas – ONU, tem como objetivo 

preparar as cidades para administrar os riscos e diminuir os 

impactos de grandes desastres.  

• Defesa Civil realiza treinamento para prevenção a acidentes 

• Defesa Civil participa de treinamento do Corpo de Bombeiros 

• Defesa Civil de Rio Preto usa geoprocessamento para prevenir 

e combater incêndios 

• Guarda Municipal amplia o atendimento da ouvidoria 

• GCM realiza Operação 'Taiar' no combate ao uso de cerol 
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Segurança  



• Balcão de Empregos da SMTE também no Poupatempo 

• Feirão do emprego terá 1,5 mil vagas. A empresa Guarani 

Tereos Açúcar & Energia Brasil vai recrutar profissionais 

parceria com a Universidade Paulista (UNIP) e com apoio da 

Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria 

Municipal de Trabalho e Emprego. cerca de 6 mil pessoas 

passaram pelos postos de triagem e atendimento. 

• Parceria com a Escola Técnica Philadelpho Gouveia Netto, 

ligada ao Centro Paula Souza, para oferecer oito cursos 

profissionalizantes à população de Rio Preto. Cada turma terá 

30 vagas e terão prioridade pessoas que estão 

desempregadas. O primeiro curso a ser disponibilizado será o 

de assistente administrativo 
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Economia, Desenvolvimento, Geração de 
Empregos e Turísmo 



• “Empreende Rio Preto” - é estimular o 

empreendedorismo desde criança. com mais de 3 mil 

atendimentos; oferece cursos gratuitos de 

aproveitamento integral dos alimentos cursos da unidade 

móvel do Serviço Social da Indústria de São Paulo (Sesi-

SP) instalada no Shopping Cidade Norte. gratuitamente, 

diversos cursos do programa Alimente-se Bem 

 

• 55ª Expo Rio Preto participação de 12 raças bovinas em 

exposições, leilões e julgamentos. Inclui animais Nelore, 

Nelore Mocho, Santa Gertrudes, Sindi, Tabapuã, Guzerá, 

Girolando, Gir Leiteiro e Angus. 
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Economia, Desenvolvimento, Geração de 
Empregos e Turísmo 



• R$ 608 mil reais do governo do Estado para recuperar estradas 
rurais do município 

• Inauguração da Sala de Manipulação com equipamentos para 
processamento de olerícolas da Cooperativa dos Produtores Rurais 
de São José do Rio Preto (Cooperriopreto), no distrito de Talhado. O 
investimento no projeto foi de R$ 724.517,63. “A produção atual é 
500 kg por dia. Agora, com o novo barracão e maquinário, nós 
conseguiremos atingir 2.000 kg por dia.  

• A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Rio 
Preto concedeu, em comodato, por 10 anos, uma área de 11,13 
hectares, localizada no Distrito de Engenheiro Schmitt para a 
Secretaria de Agricultura de Rio Preto. Utilizada para fomentar a 
produção da agricultura familiar, geração de renda dos produtores 
locais e para o aumento da produção de alimentos para abastecer o 
Banco de Alimentos, a merenda escolar e as entidades cadastradas 
no Banco. 

• Banco de Alimentos recebe R$ 688 mil em produtos hortifruti que irão 
abastecer o Banco de Alimentos do município para atender 30,4 mil 
pessoas.  

 

18  18  

Agricultura e Abastecimento 



• Campanha “Mais Coração, Menos Frio” cerca de 

50.000 peças – arrecadadas e doadas. 

• Passe gratidão a 1.147 idosos ate setembro. O 

benefício é concedido a todas as pessoas com 65 

anos ou mais.  

• A  Diretoria Regional de Assistência e 

Desenvolvimento Social (Drads) e a Prefeitura de Rio 

Preto, por meio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, vão realizar uma nova 

pesquisa  para atualizar o número de pessoas que 

vivem em situação de rua e quais são as suas 

condições de vida. (iniciou em 27/03) 
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Assistência Social e Políticas para Mulheres, 
Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia 



• Curso de libras gratuito. No total são 120 vagas. O curso 

é destinado a surdos, familiares, e comunidade em 

geral. É totalmente gratuito. 

• Lançamento em 10/03/17 da Campanha  “Destinação 

Solidária”. A Destinação é revertida para serviços sociais 

que atendem cerca de 12 mil crianças e adolescentes de 

Rio Preto, de 30 entidades assistenciais. 

• Projeto ‘Cadeiras e Pincéis’ - projeto humanitário e de 

grande incentivo artístico e social: o curso de pintura em 

tela para pessoas com deficiência. 
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Assistência Social e Políticas para Mulheres, 
Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia 



• Programa Viver Bem, em parceria com a Caixa Econômica 

Federal, Governo Federal, para incentivar a integração 

entre os moradores dos conjuntos habitacionais 

Lealdade/Amizade. diversas atividades como: Oficina de 

Brinquedos, Funcional Kids, Futebol, Skate, Arte Circense, 

Balé, Violão, Percussão, Grafitte, Hip Hop, Teatro, Dança 

Mix, Muay Thai, Capoeira, Axé, Zumba, Forró, Dança de 

Salão, Pilates de Solo, Horta Suspensa, Arborização, 

Oficina de Reutilização de Materiais Recicláveis e 

Ginástica para terceira idade.  Também são 

disponibilizados cursos profissionalizantes para que os 

moradores tenham renda própria. São oferecidos os 

seguintes cursos: Manicure e Pedicure, Corte e Costura, 

Informática, Auxiliar de Cozinha, Jardinagem e Porteiro. 
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Assistência Social e Políticas para Mulheres, 
Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia 



• Cozinha comunitária do CentroPop foi construída 

com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 

301.654,11, com contrapartida de R$ 11.260,00 da 

Prefeitura. Além dos equipamentos e do espaço, a 

cozinha conta com equipe de limpeza e segurança 

próprias. 

• Seminário discute Combate ao Abuso e 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 

• IV Conferência Municipal e Regional de Promoção da 

Igualdade Racial – COMPIR                         
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Assistência Social e Políticas para Mulheres, 
Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia 



• Evento em comemoração ao Dia Internacional de 

Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. 

• Conselho afro se reúne para definir diretrizes da 

IV Conferência Regional da Promoção da 

Igualdade Racial. 

• Rio Preto tornar-se signatária dos ODS – os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável, que fazem parte da 

Agenda 2030 da ONU – a Organização das Nações 

Unidas. A adesão foi assinada durante o Seminário 

de Mobilização pelos 17 ODS 
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Assistência Social e Políticas para Mulheres, 
Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia 



• Educação convoca rede municipal para Encontro de 
Educadores, todos os supervisores, coordenadores, diretores 
e professores da rede municipal de ensino para o 1º Encontro 
de Educadores da nova gestão. Dia 1º de fevereiro, no Teatro 
Paulo Moura, anexo à Swift em três horários diferentes, serão 
dois encontros pela manhã e um no período da tarde.  

• Campanha ‘Soldadinhos no combate ao Aedes’, convocando 
uma patrulha mirim, formada pelos milhares de alunos da rede 
municipal de ensino que vão atuar como ‘caçadores’ do 
mosquito e multiplicadores da conscientização de limpeza das 
casas. 

• Projeto de ensino de língua italiana na rede municipal de 
ensino a partir do segundo semestre para alunos do 5º e 6º 
anos. O programa executado por professores do 
Departamento de Letras Modernas do Ibilce/Unesp 
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Educação 



• Mais de 600 professores, diretores, agentes públicos e 

secretários de Educação de todo o Estado participaram 

do encontro do programa FNDE em Ação, promovido 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

ligado ao Ministério da Educação (MEC). 

• Segunda campanha educativa sobre autismo reuniu 

1600 pessoas 
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Educação 



• O Festival “Em Janeiro Teatro pra Criança é o Maior 

Barato” voltada exclusivamente ao público infantil, é 

composta por 21 espetáculos, sendo 13 de São José 

do Rio Preto (SP) e oito de São Paulo (SP).  

• Cursos e oficinas na Casa de Cultura “Dinorath do 

Valle” e nos outros oito Núcleos de Artes e Cultura. 

São diversas opções de cursos: dança de salão, 

teatro, ballet clássico, sapateado, jazz, artes 

plásticas, tango, violão, guitarra, contrabaixo, violino, 

viola, viola caipira, bateria, piano, teclado, teoria 

musical, instrumento de sopro, cinema e zumba. 
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Cultura 



• Festival “Janeiro Brasileiro da Comédia”  

• Centro de Artes e Esportes Unificados 

ganha vida no Nova Esperança, é um 

projeto do ministério da Cultura, em 

parceria com a prefeitura.   
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Cultura 

• Aniversário da Cidade. Projetos de artistas e coletivos rio-pretenses 

(músicos solos, bandas, atores, atrizes e toda a comunidade artística 

da cidade).  

• PERFÍDIA – Festival de Performances e Novas Mídias programação 

de atividades formativas gratuitas. Trata-se do #perfídiaLAB, módulo 

que reúne palestras, encontros e vivências com coletivos e artistas 

que participam do festival. 

• Edição 2017 do Teatrânsito terá 18 espetáculos que promove a o 

protagonismo juvenil e a cidadania no trânsito por meio de da cultura 

• 12ª Edição do Festival Nacional de MPB 

 

 



• O Carnaval de Rio Preto em 2017, tradições das folias urbanas, 

marchinhas, samba de raiz e cordões populares, os famosos e 

festivos corsos. Fevereiro/2017 

• 17º FIT - Festival Internacional de Teatro retomada da parceria 

com SESC 
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Cultura 

 

 

• HipHopCidade. O evento aconteceu em vários pontos de Rio Preto, 

com Duelo de Titãs, Semana do Hip Hop e Domingo de Cores. Tudo 

de graça. 

• Arraiá da Dinorath recebe mais de 2 mil pessoas - 15 atrações 

artísticas pelos alunos dos Núcleos  de Artes e Cultura do Município. 

• 46ª Exposição de Canários - reúne mais de 1,5 mil canários de 

várias raças  

 



• Atividades gratuitas em todos os bairros de Rio 

Preto - 33 pontos. Além da ginástica, a prefeitura 

dispõe de atividades de natação, hidroginástica, 

judô, capoeira, zumba, dança e vôlei adaptado. 

• Revitivação de 28 praças e Centros Esportivos da 

cidade. As praças foram roçadas, limpas e 

passaram por pequenas reformas e pintura. 

• Programa Unidos no Esporte, que atende cerca de 

200 crianças com deficiência Durante o programa, 

os alunos recebem aulas de basquete, dança, 

futsal, bola queimada, natação e recreações 

esportivas.  
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Esporte 



• Copa Interbairros formada por 50 equipes de diversos bairros 

da cidade. 

• Entrega de materiais para os alunos e professores das aulas 

de hidroginástica e natação, como caneleiras, espaguetes, 

flutuadores, e pranchas. As aulas são gratuitas. 

• Taekwondo vai reunir 200 atletas no 1º Campeonato da 

modalidade em Schmitt. 

• Festival Natação cerca de 100 crianças, com idades entre 6 e 

16 anos. 

• Maratoninha da Caixa reuniu 1,5 mil crianças no Centro 

Regional de Eventos. 

• Campeonato de Malha no Cristo Rei - 32 pessoas, que 

formarão 16 duplas. 
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Esporte 
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