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Intervenção no Calçadão, a duplicação da BR-153, a
construção de viadutos, a nova alça ferroviária no entorno
do município e o projeto de ciclovias compõem um conjunto
de mobilidade urbana estruturado.

Asfaltamento de cinco estradas vicinais que antes eram de
terra. Ruas e avenidas foram recapeadas, buracos foram
tapados e, ao todo, mais de 3,2 milhões de metros
quadrados receberam melhorias entre recape e tapa
buracos.
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As novas ruas estão recebendo
sinalização, a N.Sra da Paz está
pronta: serão 400 quarteirões
inteiramente recuperados

Recape no Centro interdita General 
Glicério 
Ricardo Boni/SMCS  

O recape está sendo feito em
todas as ruas do centro e em
algumas vias periférias como a
Avenida N.Sra da Paz

Recape no Centro vai interditar Siqueira 
e Independência 
Ricardo Boni/SMCS  

Bairro Cristo Rei recebe recapeamento 
Sergio Menezes/SMCS 

Avenida Celso Zanella já
está interditada para o
recape. A previsão é de
uma semana de trabalho
devido ao péssimo estado
das vias do bairro
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Para superar as enchentes, a calha do Rio Preto foi
ampliada: dois quilômetros e meio de canalização. As
margens do rio vão se transformar no maior parque do
interior de São Paulo, um dos mais modernos e agradáveis
espaços de convivência e lazer no Estado. Cinco quilômetros
de pista para caminhada, 2,5 em cada sentido, com ciclovia,
ajardinamento e iluminação especial.

Construção de piscinões nos córregos Borá e Canela está
em andamento;



Parque da Av. Parque da Av. PhiladelphoPhiladelpho Gouveia NetoGouveia Neto



Parque da Av. Parque da Av. PhiladelphoPhiladelpho Gouveia NetoGouveia Neto



Parque da Av. Philadelpho Gouveia Neto
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Em 2011 foram plantadas mais de 100 mil mudas de árvores.
Além disso, Rio Preto vem reservando seus fundos de vale
para, no futuro, transformá-los em áreas arborizadas, com
mata ciliar recomposta, oferecendo mais uma opção de lazer
saudável para a população.
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Implantado em uma área de 970.813 metros quadrados, o
Residencial Parque Nova Esperança é composto de 2.491
lotes residenciais de aproximadamente 200 metros
quadrados cada e 301.406 metros quadrados de
arruamentos e vias públicas. As casas são equipadas com
aquecedores solar, não geminadas, construídas em terrenos
grandes (o que possibilita expansões) e ruas largas, com
cerca de 11 metros, favorecendo o trânsito no local.

Construção de 50 casas foram construídas especialmente
para os portadores de necessidades especiais. Cerca de 10
mil pessoas moram hoje no Residencial Parque Nova
Esperança.
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Programa Minha Casa Minha Vida. A Lei Complementar 290,
aprovada em julho de 2009, criou o Programa Especial Minha
Casa Minha Vida no município e concedeu incentivos a
pessoas físicas e jurídicas que promovessem ou
patrocinassem a construção de habitações voltadas à
população de renda familiar entre 0 e 3 salários mínimos.

A Prefeitura participa do Programa Cidade Legal do governo
do Estado e por e por meio do Programa, foram conquistadas
Declarações de Conformidade Urbanística e Ambiental para
26 loteamentos irregulares durante a gestão, e outros 15
processos foram encaminhados ao Cidade Legal, além da
regularização total de dois loteamentos.
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Construção de 4 Núcleos da Esperança,complexos
educacionais, a criança fica parte do dia na escola, parte
envolvida em outras atividades oferecidas no local como
prática esportiva, aulas de reforço, informática, música ou
artes.

Com construção de creche, escola municipal de ensino
fundamental e está implantando UBSF (Unidade Básica de
Saúde da Família). Também será instalada área de lazer e
recreação. Todo o conjunto habitacional foi desenvolvido
seguindo preceitos de sustentabilidade e respeito ao meio
ambiente, mantendo 97.081 metros quadrados de áreas
verdes.
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Hoje o município conta com uma rede pública de Saúde composta por 51
equipamentos públicos. Desses, 25 são Unidades Básicas de Saúde, sendo 14 de
Saúde da Família, cinco unidades de pronto-atendimento (UPAs), cinco
ambulatórios especializados (Ambulatório de Especialidades, Ambulatório de
Hepatites Virais, Ambulatório de DST/Aids, Ambulatório de Tuberculose e
Hanseníase e Ambulatório de Saúde Mental), cinco Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS) – três infantis (um deles com atendimento voltado
exclusivamente a autistas), um adulto e outro especializado em dependência de
álcool e drogas –, uma Comunidade Terapêutica para atendimento de
dependentes químicos adolescentes, um Banco de Leite Humano, um Hospital
Dia, onde são realizados exames e pequenas cirurgias, um Centro de Controle de
Zoonoses, um Núcleo de Reabilitação Física, dois Centros de Especialidades
Odontológicas, um Serviço de Atendimento Especializado Domiciliar, que oferece
atendimento e treinamento de home care para pacientes acamados e familiares,
um Laboratório de Sorologia, um Serviço de Atenção Especializada em Doenças
Infecto-Contagiosas e um Ambulatório de atendimento a travestis, transgêneros,
entre outros.
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Desde 2009, foram entregues 9 unidades, entre novos
prédios, reformas e ampliações na área de Saúde:

• Hospital de Urgência e Emergência da Região Norte (que
abrange uma área com 120 mil habitantes),

• SAE (Serviço de Atendimento Especializado em Doenças
Infecto-Contagiosas),

• UBSF Gabriela,
• UBSF Caic,
• UBSF Jardim Felicidade,
• UBSF São Deocleciano
• UBSF Renascer/Jardim Simões (novos),
• UPA Vila Toninho e CSE Estoril (reformadas e ampliadas).



UPA Jaguaré e Centro de Saúde da Mulher
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Estão em construção:
• Unidades de Saúde do Residencial Parque Nova Esperança

e do Distrito de Talhado,
• hospitais de urgência e emergência do Jaguaré/João Paulo

II e Estoril/Tangará (que juntos farão mais de mil
atendimentos por dia)

• Centro Especializado na Saúde da Mulher.

Além disso, passam por reforma e ampliação o Ambulatório
Regional de Especialidades e as Unidades de Saúde do
Parque Industrial, Jardim Vetorazzo, Solo Sagrado, Gonzaga
de Campos e distrito de Engenheiro Schmitt.



Ambulâncias
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Também cresceu o número de consultas de clínica geral, de
15 mil por mês em 2008 para 30 mil neste ano, e de exames
de 184,8 mil para 202,2 mil. O número de ambulâncias
disponíveis na rede municipal é de 54, sendo 21

Outro programa que apresentou bons resultados foi o de
combate à dengue: de 2010 a 2011, o número de casos caiu
94,5%.



Ônibus da Saúde 
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O programa Saúde no Bairro/Médico no Bairro leva uma
equipe médica para realizar atendimentos em locais muito
afastados das unidades de saúde ou em loteamentos
irregulares. São realizados exames, consultas e buscas
ativas, levando a mais de 18,5 mil pessoas em um ano. O
programa deu tão certo, que o antigo ônibus que funcionava
como gabinete móvel do governador Franco Montoro foi
adquirido pela administração, adaptado e vai engrossar ainda
mais o número de atendimentos realizados pelo programa.
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O ônibus da saúde leva atendimento
médico aos bairros mais distantes:
comodidade para os moradores.

Saúde Itinerante chega à Estância São Luiz 
Ricardo Boni/SMCS

Atendimentos médico e
odontológico, aferição de pressão
e glicemia, além de testes para
Hepatite, HIV e Sífilis.

Ônibus Itinerante vai ao Nova Veneza 
Paulo Magri/SMCS
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O município é hoje o 5º melhor em saúde pública no Brasil,
de acordo com o IDSUS 2012, índice lançado pelo Ministério
da Saúde que avalia o acesso e a qualidade dos serviços de
saúde no País. A nota de Rio Preto foi 6,55, contra 5,4 da
média brasileira.

Em 2012 a cidade também foi a grande vencedora no âmbito
estadual do Prêmio InovaSUS, que valoriza Boas Práticas e
Inovação na Gestão do Trabalho na Saúde. No ranking
nacional, Rio Preto alcançou o 9º lugar. O município
conquistou ainda o 1º lugar na etapa regional do Prêmio
Brasil Sorridente 2012, que reconhece políticas públicas de
saúde bucal.
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O Complexo Swift – Centro de Educação, Cultura e Artes,
patrimônio da cidade e do Estado, passa por modernização e
ampliação com um teatro com 954 lugares para a realização
de espetáculos.

Foto: Paulo Magri
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São José é referência na área cultural. Todos os anos a
cidade abriga o Festival Internacional de Teatro, que atrai
artistas de todo o país e do exterior. No ano passado,
compareceram ao evento aproximadamente 75 mil pessoas
de Rio Preto e diversas partes do país. Foram 39
companhias de teatro de diversos países, como Argentina,
Chile, Irã e Portugal, entre outros. Durante os dez dias de
evento, foram realizadas mais de 100 apresentações em
diferentes espaços da cidade, inclusive em bairros carentes,
com peças gratuitas e preços acessíveis.

Realização pela primeira vez para sediar os jogos da Copa
Davis de Tênis na seletiva para o Mundial de Tênis, contra a
Colômbia;
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Quixote Caboclo, da Cia da Tribo 
de São Paulo, que se apresentou 
na edição deste ano

Abertas as inscrições para o FIT 
2012 
Ferdinando Ramos/SMCS Rio Preto vai sediar jogos da Copa Davis 

Sergio Menezes/SMCS
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Realização de eventos como:
•Fashion Week Export;
•Encontro do Microeempreendedor;
•Rio Preto Beauty Show;
•Boom Rio Preto Design;
•Expo Pesca Rio Preto;
•Torneio Internacional de Tênis Profissional Masculino “BVA Open
Challenger”;

•Rio Preto Franchising Business (maior evento da área de
franquias do interior paulista);

•Feira dos Municípios de São Paulo – FEMUSP (reuniu 85
expositores de diversas áreas, com um número estimado de 10
mil visitantes, gerando um total de negócios de aproximadamente
R$ 2 milhões);

•Multifeira Internacional de Artesanato de Rio Preto.
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Sistema Paulista de Parques Tecnológicos em processo de
abertura de licitação.





São José do Rio São José do Rio PretoPreto



Muito ObrigadoMuito Obrigado

“O valor das cidades modernas está em incentivarem em nós o “O valor das cidades modernas está em incentivarem em nós o 
desejo de felicidade dos que sabemos que nelas viveram e que desejo de felicidade dos que sabemos que nelas viveram e que 

sobre elas sentiram e amaram" sobre elas sentiram e amaram" 

Fonte : Sobre a cidade de Paris Fonte : Sobre a cidade de Paris 
Autor : Autor : Prado CoelhoPrado Coelho ,, Eduardo Eduardo 


