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Prefeito assina Ordem de Serviço para 

Avenida Valdomiro Lopes da Silva 

A avenida vai ligar a Vila Clementina à Vila Elmaz, e 

beneficiará moradores de 10 bairros - 10/04/2013 

Prefeitura intensifica trabalho de tapa-

buraco 

O tapa-buracos está concentrado nas grandes 

avenidas, com 6 equipes atuando - 24/04/2013 

Mobilidade Urbana 
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Prefeito anuncia licitação para Complexo de viadutos na Região Norte  

O prefeito Valdomiro Lopes em reunião com os 

vereadores: novo viaduto para região Norte. 

20/06/2013 

Mobilidade Urbana 
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Mobilidade Urbana 

Projeto prevê financiar R$ 230 mi do PAC 2 

O prefeito de Rio Preto, Valdomiro 

Lopes (PSB), enviou projeto à 

Câmara para obter financiamento 

de R$ 230 milhões para obras de 

mobilidade urbana junto à Caixa 

Econômica Federal. A verba vem 

do governo federal, por meio do 

Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC 2) Mobilidade 

Urbana - Médias Cidades. Outros 

R$ 48 milhões serão 

disponibilizados à Prefeitura a 

fundo perdido, o que não precisa 

passar por aprovação dos 

vereadores. A contrapartida do 

município para liberação do valor 

financiado é de R$ 11,6 milhões.   

Viaduto na região Norte é um dos 

principais gargalos do trânsito durante os 

horários de pico em Rio Preto -  

04/04/2013 http://www.diarioweb.com.br 

http://www.diarioweb.com.br/
http://www.diarioweb.com.br/
http://www.diarioweb.com.br/
http://www.diarioweb.com.br/
http://www.diarioweb.com.br/
http://www.diarioweb.com.br/
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http://www.diarioweb.com.br/
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Mobilidade Urbana 

Rio Preto tem obras incluídas no PAC Cidades Médias 

Rio Preto tem obras incluídas no PAC 

Cidades Médias – 07/03/2013 

Prefeitura faz 1ª. etapa de licitação do 

Complexo de viadutos da Região Norte 

A comissão de licitação fez hoje a pré-qualificação das 

empresas que se apresentaram. 08/08/2013 
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Prefeitura cria linha de ônibus para novo bairro 

A nova linha vai atender aos moradores que receberão as casas dos dois primeiros módulos do Residencial 

Luz da Esperança - 27/08/2013 

Obra de Avenida da Represa tem o 1º viaduto pronto 

As obras visam desafogar o trânsito aos bairros da região do Parque da Represa e adjacências - 23/07/2013 

Mobilidade Urbana 

• Trânsito intensifica remoção de carros abandonados - 16/05/2013 

• Linhas de ônibus são ajustadas para atender demanda – 01/11/2013 

 



Infraestrutura 
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Obras antienchentes começam nesta terça-feira 

O prefeito Valdomiro Lopes fez o anúncio junto com o superintendente da Caixa, Fernando Passos, 

vereadores e secretários - 19/08/2013 

SeMAE conclui obra nos Sistemas Urano e Higienópolis 

A obra beneficia 50 mil pessoas de vários 

bairros próximos - 08/04/2013 

Prefeitura recebe novos veículos para a frota 

Sergio Menezes/SMCS 

Os novos veículos vão substituir outros mais 

antigos e serão usados na fiscalização - 

01/08/2013 



Infraestrutura 
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Guarda Municipal terá sede própria 

Os agentes atuam no patrulhamento a pé e 

com bicicletas, além das viaturas – 

07/08/2013 

Sergio Menezes/SMCS 

Trânsito intensifica blitze em Taxis, 

Mototaxis e vans escolares 

O Ipem participou da blitz e fiscalizou tacógrafos de 

taxis e caminhões – 13/08/2013 

Sergio Menezes/SMCS 

Prefeitura recupera região do S.João 

Batista 

Toda a frente do cemitério e a praça do estacionamento 

foram recapeados – 16/08/2013 

Sergio Menezes/SMCS 



Infraestrutura 
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Prefeitura e Caixa assinam convênio para expansão da ETE 

Solenidade contou com presença da vice-prefeita, Ivani Vaz de Lima, secretário de planejamento, 

Milton Assis e representantes da Caixa Econômica Federal – 16/10/2013 

Sergio Menezes/SMCS 

Começam as Pré-conferências do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Pré-conferências representam 

oportunidade que os 

moradores têm de dar a sua 

sugestão sobre saneamento 

básico 



Infraestrutura 
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Prefeitura e Caixa assinam convênio para expansão da ETE 

As reuniões são para ouvir as 

sugestões da população que 

serão avaliadas e votadas na 1ª 

Conferência Municipal do Plano 

de Saneamento Básico– 

25/10/2013 

Assessoria de Comunicação SeMAE 

Obra antienchente interdita trecho da 

avenida Juscelino 
Quem for pegar a 

avenida JK, sentido 

rodovia Transbrasiliana, 

BR-153, a rota 

alternativa para o 

desvio é utilizar a rua 

Antônio Evaristo 

Cabrera – 13/11/2013 

Obra antienchente interdita 

trecho da José Munia 

14/11/2013 



Infraestrutura 
 SeMAE fará manutenção no Sistema Solo Pinheiro – 02/08/2013 

 Prefeitura regulariza serviço de cata galhos – 05/08/2013 

 Semae assina OS para obra na margem esquerda da Represa  - investimento é de 

R$ 2.205.058,36 e compreende o trecho entre a avenida Murchid Homsi e o viaduto 

Lins Abreu Sodré - 07/08/2013 

 SeMAE dá ordem de serviço para elevatória do Amizade - 19/08/2013 

 SeMAE substitui registro do reservatório do Pq. dos Pássaros - 26/08/2013 

 SeMAE fará substituição de registro no reservatório do João Paulo II – 19/08/2013 

 Duque de Caxias será interditada para obra do SeMAE – 23/08/2013 

 SeMAE substitui registro do reservatório do Pq dos Pássaros – 26/05/2013 

 Tem início a obra da margem esquerda da Represa – 26/08/2013 

 SeMAE substituirá válvula do Sistema Seyon – 27/08/2013 

 SeMAE interdita vias para concluir obra de interceptor – 30/08/2013 

 Central Móvel do SeMAE estará nesta terça-feira em Talhado – 02/09/2013 

 Central Móvel do SeMAE vai ao Boa Vista – 03/09/2013 

 Cidade Norte recebe novamente o Atendimento Móvel do SeMAE – 13/09/2013 

 Central Móvel do SeMAE – 16/09/2013 

 Schmitt recebe a Central Móvel do SeMAE neste sábado – 26/09/2013 
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Infraestrutura 
Ministério das Cidades libera mais R$ 60 milhões 

para Rio Preto  
 

 São R$ 28.487.250,00 para a implantação da URE –Usina de Recuperação de 
Energia projetada para a ETE –Estação de Tratamento de Esgoto. A unidade 
vai garantir a autossuficiência energética da Estação a partir da utilização de 
resíduos sólidos e gasosos gerados na digestão anaeróbia do esgoto. Além de 
produzir energia, a obra também vai garantir a destinação final dos lodos 
provenientes do tratamento do esgoto. A contrapartida do município será de R$ 
3.165.250,00. 

 

 Para a implantação de interceptores de esgoto nas margens direita dos 
córregos da Anta, Felicidade e dos Macacos, entre o córrego Porteira e o 
loteamento Auferville, e margem esquerda do córrego Piedade, no trecho do 
loteamento Jardim do Cedro e Palestra, a liberação foi de R$ 14.995.233,00. 
Neste caso, a contrapartida do município será de R$ 1.666.137,00. 

 

 E a fundo perdido, o governo federal liberou R$ 16.650.000,00 para a 
elaboração dos projetos executivos para a captação, tratamento e distribuição 
de água do rio Grande. 

 SeMAE realiza desobstrução de rede no Manoel Del Arco – 05/12/2013 

 Prefeito anuncia abertura de licitação para segunda etapa de revitalização do 
Calçadão – 16/12/2013 
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Indicador 
14 

Rio Preto já é o 5º melhor município do País a tratar o esgoto 

Atualmente, a capacidade de tratamento da ETE é de 

1.050 litros por segundo. Com a ampliação, serão 

tratados 1.350 litros por segundo – 04/11/2013 

Arquivo/SMCS 

Com apenas quatro anos 

em operação da ETE Rio 

Preto, o município já é o 5º 

na classificação nacional e 

3º no Estado com os 

melhores índices de 

tratamento de esgoto. A 

pesquisa foi publicada na 

edição 2013-2014 do 

Anuário da Revista Exame 

sobre infraestrutura. 



Urbanização/Meio Ambiente 
15 

SeMAE realiza palestras sobre a importância da água 

Os 40 alunos aprenderam de maneira interativa todo o ciclo da 

água. -   25/03/2013 

Prefeitura rearboriza Santa Cruz 

e Bom Jesus 

Serão plantadas 120 mudas de árvores 

nativas de várias espécies - 06/06/2013 

Força tarefa intensifica manutenção em praças  

Praças dos bairros Nova Esperança, Parque da Cidadania e Santo 

Antônio já foram limpas - 06/06/2013 



Urbanização/Meio Ambiente 
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Prefeitura prepara rearborização na Vila 

Diniz  
Estudantes da rede 

municipal também 

participam dos 

plantios pela cidade 

- 14/08/2013 

Conferência Regional do Meio Ambiente discute 

Resíduos 

O evento conta com a presença de autoridades de S.J.Rio Preto e região para 

discutir resíduos sólidos - 15/08/2013 

Dia Mundial do Meio Ambiente: 

RP recebe 15 mil mudas 

A Guarani já cuida da ciclovia do Lago 3 onde 

plantou 3 mil árvores nativas - 04/06/2013 

Bosque Municipal ganha 

mais um morador 

O novo filhote é o 

primeiro da 

temporada de 

procriação este ano 

no Bosque 

Sergio Menezes/SMCS 
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Urbanização/Meio Ambiente 

 Prefeitura regulariza serviço de cata galhos – 05/08/2013 

 Meio Ambiente abre inscrições para curso de poda de árvores – 
28/08/2013 

 Prefeitura lança selo Excel Rio Preto para construções - selo visa 
premiar construções que atendam quesitos de qualidade e 
desempenho ambiental significativos em relação à média local. “É 
uma certificação que será dada aqueles que atenderem as 
especificações de sustentabilidade nas edificações”, explica o 
secretário de meio ambiente, Ademir Perez. – 02/09/2013 

 Prefeitura cria cadastro verde. Uma lista de empresas que 
comercializam produtos para construções sustentáveis como: 
madeira de reflorestamento, caixas de captação de água das 
chuvas e lâmpadas de LED. – 24/09/2013 

 

 

 



 Entrega de escrituras para loteamentos 

será na Prefeitura - 17 escrituras de lotes 

localizados no bairro Garcia I. - 

29/04/2013 

 Emcop divulga inscritos para Lealdade e 

Amizade. Os residenciais Lealdade e 

Amizade possuem 2.508 casas, que estão 

em fase de acabamento e devem ser 

entregues em 2014- 09/09/2013 
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Habitação 

Prefeito anuncia mais 1.300 

casas 

O prefeito Valdomiro Lopes anunciou hoje 

(05/3) a construção de mais um 

empreendimento habitacional: 

o Residencial Parque da Solidariedade. Serão 

1.300 casas destinadas a pessoas de baixa 

renda. Com essas, São José do Rio Preto 

passará a ter 5.024 casas em construção para 

famílias até 3 salários mínimos. O projeto será 

através do Programa Minha Casa Minha Vida 

2. 05/03/2013 



Habitação 
19 

Prefeito entrega primeiros lotes de casas de 2013 

As novas casas têm dois quartos, sala, cozinha e banheiro e foram construídas através do Programa 

Minha Casa Minha Vida - 641 casas do residencial Luz da Esperança. O conjunto completo tem 1.038 

moradias, que foram construídas em três módulos - 23/08/2013 

Prefeitura regulariza 

30º loteamento – 

17/09/2013  



Habitação 
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Prefeito entrega primeiros lotes de casas de 2013 

As novas casas têm dois quartos, sala, cozinha e banheiro e foram construídas através do 

Programa Minha Casa Minha Vida. 

entrega das chaves de 641 casas do residencial Luz da Esperança, localizado próximo ao 

Parque da Liberdade, região leste da cidade. O conjunto completo tem 1.038 moradias, que 

foram construídas em três módulos -  23/08/2013 

Sergio Menezes/SMCS 

Prefeito entrega 641 casas do Residencial Luz Esperança, neste sábado 

As casas são muradas, compostas por sala, banheiro com azulejo até o teto, cozinha, dois 

dormitórios e laje, além de pisos cerâmicos 

Sergio Menezes/SMCS 



Habitação 
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Habitação concede Declarações de Conformidade Urbanística e Ambiental - 

DCUA a 10 loteamentos irregulares 

Durante evento, o governo estadual entregou as 

Declarações de Conformidade Urbanística e Ambiental 

(DCUA) de 10 loteamentos irregulares existentes no 

município – 22/11/2013 



Habitação 

 Prefeitura regulariza 29º loteamento -  novos bairros: 1.Castelinho III 
2.João Bernardino 3.Estraviz 4.Renascer 5.Jardim Senedu (Seyon) 
6.Marisa Cristina I 7.Marisa Cristina II 8.Azulão 9. Juliana I 10.Juliana II  
11.San Luiz I 12.Jéssica 13.Alvorada 14.São Luiz 15.Primavera 16.Santa 
Catarina 17.São João I - Vila Elmaz 18.João da Silva II 19.Garcia I 
20.Areia Branca 21.São Judas Tadeu 22.Santa Inêz 23.Nossa Senhora 
de Lourdes 24.Nossa Senhora de Fátima 25.Santa Maria 26.Dois de Abril 
- retalhamento  27.Cavalari I 28.Estância Unitra e 29. Manacás– 
29/08/2013 

 Prefeitura regulariza mais três loteamentosOs novos bairros são CAIC; 
Santo Antonio e o São João II/Vila Elmaz. Ao todo, mais de mil famílias 
beneficiadas. Agora já são 35 novos bairros em Rio Preto. Com este 
registro, cada família, finalmente, terá direito a obtenção do título de 
propriedade. – 12/12/2013 
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Prêmio 
23 

Nova Esperança é finalista em Prêmio Caixa Melhores Práticas 

Projeto do Nova Esperança, com 2.491 moradias, se for 

escolhido poderá concorrer ainda ao Prêmio Internacional de 

Dubai para Melhores Práticas 2014 . O Residencial Parque 

Nova Esperança, com 2.491 moradias populares é um dos 35 

projetos finalistas da oitava edição do Prêmio Caixa Melhores 

Práticas em Gestão Local. A iniciativa é uma promoção da 

Caixa Econômica Federal. 

 

De acordo com a Caixa, foram inscritos no Prêmio 80 projetos 

de todo o País. Das 35 finalistas, 20 serão eleitas como as 

Melhores Práticas em Gestão Local e as outras 15 receberão 

o título de Boas Práticas em Gestão Local. 

Caixa capta imagens do Nova Esperança para prêmio Melhores Práticas 

De acordo com a Caixa, foram 

inscritos no Prêmio 80 projetos 

de todo o País. Das 35 

finalistas, 20 serão eleitas 

como as Melhores Práticas em 

Gestão Local 



Assistência 
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Prefeito entrega Passe Gratidão a idosos  

O prefeito conversa com os idosos: benefício para 

quem mais precisa - 22/03/2013 

Assistência Social inicia construção 

da vigilância sócioassistencial  

Profissionais se 

reuniram com a 

secretária 

Helena 

Marangoni e a 

consultora 

especializada da 

área de 

vigilância, Dirce 

Koga - 

27/03/2013 

Olhar Solidário faz entrega de óculos 

Um dos 

beneficiados 

recebe os 

óculos das 

mãos do 

prefeito 

Valdomiro 

Lopes - 

29/08/2013 

Fundo Social dá início às aulas na Escola 

de Moda  

As aulas são 

realizadas três 

vezes na 

semana com 

duração de 4 

horas por aula 

- 19/08/2013 



Assistência 
25 

Fundo Social realiza Bazar Solidário Gratuito  

No bazar solidário as pessoas podem 

escolher as peças de acordo com sua 

necessidade - 28/03/2013 

O curso é oferecido pelo programa 

de Formação Profissional do 

Fundo, em parceria com o Banco 

Municipal de Alimentos-15/04/2013 

Fundo Social inicia curso 

de Panificação  

Fundo forma novas turmas de panificação e artesanato  

Após entrega dos certificados aos formandos, participantes puderam degustar delícias apreendidas durante o 

curso de panificação - 19/06/2013 



Assistência 
26 

Oficina ensina decoração de natal com reciclável 

A produção das peças é feita com uso de garrafas pet, jornais, canudos 

plásticos, galões entre outros objetos recicláveis – 29/09/2013 

Dia Nacional do Idoso tem atividades esportivas e lazer 

Os idosos que foram campeões no JORI 2013: exemplos de 

vitalidade e empenho – 26/09/2013 



Assistência 
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Prefeitura forma primeira 

turma de Inclusão Digital 

e Social 

A primeira-dama Eliana 

Lopes na entrega dos 

diplomas: oportunidades 

para quem precisa – 

30/09/2013 

Fundo Social realiza curso de Panificação 

no CEMES 

No total, 13 alunos, com idades entre 20 e 32 anos e com deficiências 

singulares, participam das aulas 

Sergio Menezes/SMCS 

Gestantes recebem enxovais do Fundo Social de 

Solidariedade 

Kits distribuídos às gestantes contêm 

bolsa, manta, pagão, fralda de pano e 

descartável, toalha, mijão, cueiro, 

macacão e materiais de higiene pessoal 

do bebê, como cotonete, sabonete e 

pomada para assadura 



Assistência 
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Fundo Social realiza formatura com 

Desfile de Moda 

Escola de Moda faz parte do projeto 

Costura e Arte, que acontece em parceria 

com Fundo de Solidariedade do Estado de 

São Paulo e o Fundo Social de Rio Preto -  

29/11/2013 

Prefeito entrega presentes da Campanha 

de Natal 

Campanha de Natal já beneficiou cerca de 7 

mil estudantes das escolas municipais com 

sacolas de presentes – 10/12/2013 



Assistência 

 Bazar Solidário Gratuito acontece no Núcleo Santa Catarina  - 09/04/2013 

 Bazar Solidário no Santa Catarina é sucesso - 10/04/2013 

 Assistência Social oferece cursos de qualificação - Estão sendo ofertadas: 25 

vagas para auxiliar de recursos humanos; 25 vagas recepcionistas; 25 vagas para 

auxiliar administrativo, 25 vagas porteiro e vigia; e 25 vagas frentista. - 11/04/2013 

 Rio Preto terá seis Núcleos de Mediações São pontos para atendimento do 

público nos casos em que houver a necessidade de mediação comunitária de 

conflitos, com  foco no gerenciamento de problemas sociais, auxiliando nos 

conflitos e empregando práticas preventivas  à  violência. - 23/07/2013  

 III Conferência discute Igualdade Racial – 01/08/2013 

 Alimentos doados no Estimacão serão distribuídos pelo Banco - a triagem e 

separação das 3,5 toneladas de alimentos secos recebidos da Campanha Bem 

Legal, da TV TEM, durante o Estimacão. Todos os produtos irão ajudar a compor 

dezenas de cestas básicas e instituições que, semanalmente, são distribuídas 

pelo Banco de Alimentos. – 22/08/2013 
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Assistência 
 Alimentos doados no Estimacão serão distribuídos pelo Banco - a triagem 

e separação das 3,5 toneladas de alimentos secos recebidos da 

Campanha Bem Legal, da TV TEM, durante o Estimacão. Todos os 

produtos irão ajudar a compor dezenas de cestas básicas e instituições 

que, semanalmente, são distribuídas pelo Banco de Alimentos. – 

22/08/2013 

 Núcleo de Reabilitação entrega cadeiras de rodas - 22/08/2013 

 Olhar Solidário faz entrega de óculos – 100 óculos – 29/08/2013 

 Banco de Alimentos recebe doações do FESTEV -  2,5 toneladas de 

alimentos, da sexta edição do FESTEV – Festival de Teatro e Dança de 

Evangelismo de São José do Rio Preto, realizado na última semana. Os 

alimentos serão utilizados na confecção de cestas básicas emergenciais 

do Fundo Social. – 12/09/2013 

 Empresas e parceiros receberão Selo Solidário -  Selo "Empresa 

Solidária". Serão homenageadas as empresas e instituições parceiras dos 

projetos e ações do Fundo Social, no ano de 2012. – 24/09/2013 

 Baile com Wanderléa encerra comemorações do Dia do Idoso – 

03/10/2013 
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Assistência 
 Banco de Alimentos recebe doação do Festival Beatles Night  - cerca de 

cinco toneladas de arroz  - 15/10/2013 

 Caminhada abre campanha pelo fim da violência contra mulher – 

18/11/2013 

 Fundo Social entrega certificado de Panificação e Confeitaria – 19/11/2013 

 Projeto Olhar Solidário entrega 150 óculos – 21/11/2013 

 Idosos recebem Passe Gratidão – 29/11/2013 

 Banco de Alimentos faz distribuição da Campanha Bem Legal e 

Motocross. distribuiu 400 quilos de alimentos doados pela Campanha Bem 

Legal, da TV TEM, e 700 quilos arrecadados durante o 12º MotoCross do 

Natal. Os alimentos foram utilizados nas cestas básicas entregues pelo 

Banco de Alimentos às famílias em vulnerabilidade social. – 27/12/2013 
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Saúde 
32 

Prefeito participa de seminário sobre drogas 

Os participantes da mesa de autoridades: prefeito, primeira-dama, 

secretários e Polícia Militar - 25/03/2013 

Começam implantes dentários em pacientes SUS de Rio Preto 

Os pacientes podem fazer implantes gratuitos através do SUS - 22/04/2013 
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Saúde 

Evento na Rui Barbosa abre Semana de Aleitamento Materno 

Arquivo/SMCS 

A campanha vai orientar 

mães e gestantes sobre a 

importância do aleitamento 

materno - 01/08/2013 

Saúde intensifica limpeza de 

imóveis com risco à saúde pública 

O objetivo da ação é coibir a propagação de 

vetores da Dengue e outras doenças -

17/09/2013 
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Saúde 
Governador e prefeito inauguram Hospital 

da Criança e UBS Solo Sagrado 

Sergio Menezes/SMCS 

Hospital da Criança 

vai oferecer 205 leitos, 

81 deles para UTI, 

sendo 42 neonatais- 

11/10/2013 

Saúde bucal é tema de 

mobilização no Cidade Norte 

Ação também será realizada na UBSF 

do Jardim Santo Antônio – 22/10/2013 

Saúde realiza série de 

arrastões contra a Dengue 

Série de arrastões e 

ações têm o objetivo de 

prevenir e combater o 

mosquito Aedes aegypti, 

transmissor da dengue -  

01/11/2013 
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Saúde 
Saúde inicia campanha de testagem para 

HIV 

Arquivo/SMCS 

Campanha visa 

conscientizar população 

para importância da 

testagem precoce para HIV, 

Sífilis e Hepatites Virais 

25/11/2013 

Arrastões contra dengue 

continuam na região norte 

Ação visa orientar 

população sobre formas 

de prevenção e 

combate, além de 

eliminar criadouros do 

Aedes, transmissor da 

dengue – 25/11/2013 



Saúde 

 População recebe orientações sobre alimentação saudável - 25/03/2013 

 Campanha contra febre amarela entra na reta final  - 25/03/2013 

 Saúde realiza mutirão preventivo no Cidadania  - 26/03/2013 

 Saúde realiza arrastões contra a dengue no fim de semana - 05/04/2013 

 Saúde abre inscrições para curso de cuidadores - 27/05/2013 

 Saúde realiza arrastão contra Dengue na Estância Bela Vista – 12/08/2013 

 Saúde abre inscrições para simpósio sobre hepatites – 13/08/2013 

 Saúde da Mulher é tema de mutirão noturno - Mutirão Noturno em Saúde da 

Mulher, na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Cidade 

Jardim – 14/08/2013 

 Saúde no Bairro visita Estância San Carlos – 15/08/2013 

 Arrastão contra a dengue chega ao Santa Clara – 19/08/2013 
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Saúde 

 Saúde lança campanha para atualizar caderneta de vacinação infantil – 

19/08/2013 

 Saúde vacina 618 animais contra raiva durante Estimacão – 19/08/2013 

 Saúde abre inscrições para curso de cuidadores de idosos – 20/08/2013 

 Saúde realiza mutirão noturno no Maria Lúcia – 22/08/2013 

 Saúde visita Estância Alvorada  -  Estância Alvorada, loteamento localizado 

na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) Solo Sagrado. – 

22/08/2013 

 Núcleo de Reabilitação entrega cadeiras de rodas - O Núcleo Municipal de 

Reabilitação Física, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde de São 

José do Rio Preto, entregou quinta-feira (22/08), cadeiras de rodas e de 

banho a pacientes tetraplégicos atendidos pelo serviço. Foram beneficiados 

35 pacientes de Rio Preto e região. – 22/08/2013 

 Saúde faz plantão de vacinação neste sábado -para atualização do 

calendário vacinal de crianças menores de cinco anos, com todas as 26 

unidades de saúde abertas entre 8 e 17 horas. Trata-se da campanha 

nacional de multivacinação, iniciativa do Ministério da Saúde. – 23/08/2013 
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Saúde 

 Saúde no Bairro visita Estância Nova Veneza - 29/08/2013 

 Farmacêuticos orientam sobre uso de medicamentos. No ano passado 

foram atendidas 500 pessoas, segundo o Conselho Regional de 

Farmácia. - 30/08/2013 

 Santo Antônio e Maria Lúcia terão arrastão contra dengue - 30/08/2013 

 Hepatite é tema de simpósio para médicos. 1º Simpósio Médico de 

Atualização no Diagnóstico e Terapêutica das Hepatites Virais. O evento, 

que faz parte da campanha de testagem e orientação sobre hepatites 

iniciada no último mês de julho, tem como público alvo médicos da rede 

pública municipal. – 27/08/2013 

 Saúde no Bairro visita Estância Nova Veneza – 29/08/2013 

 Farmacêuticos orientam sobre uso de medicamentos - Orientar sobre o 

uso racional de medicamento – 30/08/2013 

 Santo Antônio e Maria Lúcia terão arrastão contra dengue – 30/08/2013 

 

38 



Saúde 

 Saúde inicia campanha de vacinação antirrábica – 30/08/2013 

 Exame ajuda a identificar osteoporose preventivamente – 03/09/2013 

 Mutirão de Saúde do Homem chega a UBSF São Deocleciano – mutirão 

preventivo em Saúde do Homem na Unidade Básica de Saúde da Família 

(UBSF) do bairro São Deocleciano. - 04/09/2013 

 Saúde no Bairro visita Estância São João – 05/09/2013 

 Saúde usa fantoches para orientar crianças sobre doenças – 09/09/2013 

 Saúde no bairro vista Estância São Pedro – 12/09/2013 

 Saúde realiza mutirões noturnos - Unidade Básica de Saúde da Família 

(UBSF) do Renascer e outro na unidade do bairro Gonzaga de Campos. – 

17/09/2013 

 Central Móvel do SeMAE está no Calçadão – 26/09/2013 

 Saúde no Bairro visita Estância Bela Vista – 26/09/2013 
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Saúde 
 Núcleo de Reabilitação entrega cadeiras de rodas – 26/09/2013 

 UBSF Nova Esperança terá mutirão de Saúde do Trabalhador -

27/09/2013 

 Campanha orienta sobre hipertensão e diabetes – 04/10/2013 

 Saúde no Bairro visita Estância Santa Catarina – 10/10/2013 

 Saúde realiza mutirão noturno no Gonzaga de Campos – 15/10/2013 

 Saúde promove ações em alusão ao Dia Mundial da Alimentação – 

15/10/2013 

 Saúde usa teatro para orientar crianças sobre escovação – 16/10/2013 

 Saúde realiza arrastão contra dengue no Jockey Club – 16/10/2013 

 Saúde realiza mutirão noturno na Vila Elvira – 22/10/2013 

 Saúde realiza capacitação em dengue e leishmaniose – 05/11/2013 

 Arrastões contra dengue continuam na região leste – 11/11/2013 

 Participaram das disputas 300 atletas nas classes mirim a sênior, que 

conquistaram 38 medalhas, sendo 20 de ouro, 9 de prata e 9 de bronze 

– 02/12/2013 
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Premiação 

 O Prêmio INOVASUS 2013, promovido pelo Ministério da Saúde. 

A cidade concorreu com um projeto implantado pela Secretaria de 

Saúde, que trata da reorganização da Assistência Farmacêutica 

para garantia da qualidade do medicamento e dos serviços 

farmacêuticos ofertados. O município de Rio Preto inscreveu o 

projeto “Definição de parâmetros para reorganização e 

qualificação da assistência farmacêutica nos serviços de Atenção 

Básica do município de São José do Rio Preto”. Na classificação 

do Ministério, Rio Preto está em 8º no ranking brasileiro e no 3º no 

Estado de São Paulo.– 04/12/2013 
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Rio Preto é classificado no Prêmio Inovasus 2013  

Prêmio 

Segundo o Ministério da Saúde, o prêmio tem como objetivo valorizar, reconhecer e premiar as melhores 

práticas e/ou inovações relacionadas à gestão do trabalho na saúde, que busquem excelência e inovação, 

aprimorem a qualidade dos serviços, a melhoria das condições de trabalho e do atendimento no SUS, tendo 

como público alvo as Secretarias  Estaduais, Secretarias Municipais de Saúde e do Distrito Federal, Consórcios 

Públicos e Fundações Públicas, no âmbito do SUS. 
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Indicadores de resultado 

Rio Preto é destaque em reportagem da revista 

Exame 

 

Estudo da consultoria de gestão Macroplan, intitulado 

"Os Desafios da Gestão Municipal", realizado com as 

100 maiores cidades brasileiras - todas com mais de 

250 mil habitantes – colocou São José do Rio Preto 

entre as cinco melhores cidades do melhores do País 

no campo de gestão, sendo a quarta no ranking. A 

pesquisa foi publicada com exclusividade pela Revista 

Exame, da editora Abril, desta semana (edição 1.048). 
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Indicadores de resultado 

Rio Preto é destaque em reportagem da revista Exame 

 

Cruzando os dados, que levam em consideração taxa de 

mortalidade infantil, analfabetismo, desocupação, IDEB, 

IDSUS, entre outros, o município figura em quarto lugar. À 

frente, temos Jundiaí em primeiro, Curitiba, no Paraná, em 

segundo e Ribeirão Preto em terceiro.  

 

A análise, Rio Preto figura na terceira melhor posição com 

relação à taxa de desocupação – 4,2% da população, 

sendo que a nacional é de 7,6%, sexto lugar em saúde 

pública, com 6,55, no IDSUS e quarto lugar em 

administração de recursos financeiros devido ao Índice 

Firjan de Gestão Fiscal de 0,8677. 

02/09/2013 
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Indicadores de resultado 

No que se refere à saúde, Rio Preto figura como 

a 1ª no ranking da Macroplan, que leva em 

conta os dados de mortalidade infantil e posição 

no IDSUSs - Índice de Desempenho do SUS 

(IDSUS 2012), ferramenta que avalia o acesso e 

a qualidade dos serviços de saúde no país, 

desenvolvido pelo Ministério da Saúde. No 

município, hoje a mortalidade de crianças 

menores de um ano, o índice foi de 7,1 no ano 

passado, um dos menores da história do 

município e o melhor entre as 100 maiores 

cidades brasileiras. 

Após o parto, as visitas ao 

médico da puérpera também 

são monitoradas e estimulada 

a amamentação - 02/09/2013 

 

Rio Preto é destaque em reportagem da revista Exame 
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Ópera dos Vivos foi destaque em 2012 - 

05/06/2013 

FIT 2013 terá 37 peças  

Cultura 

Nesta Quinta tem Hora do Conto 

Em setembro é o músico e ator Marcelo de Castro que fará a contação de 

histórias todas as quintas-feiras - 03/09/2013 

Shows e bolo agitam aniversário de Rio 

Preto 
Nos dois dias de shows, 

a entrada é um 1 kg de 

alimento não perecível 

que irá para o Fundo 

Social - 07/03/2013 
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Mostra tem objetivo de 

fazer o público se 

envolver mais nas 

apresentações e ter mais 

contato com artistas- 

07/10/2013 

Confira o Festival de Teatro de Rua 

Cultura 

Janeiro Brasileiro da Comédia 

tem 157 inscrições 

Grupos teatrais 

de 10 estados 

se inscreveram 

para participar 

do JBC, a 

maioria de São 

Paulo – 

28/11/2013 

Réveillon terá shows na Represa e região 

norte 

No anfiteatro da 

Represa, antes de 

show pirotécnico, se 

apresenta dupla Tom e 

Arnaldo; na região 

Norte, Grupo Loka – 

27/12/2013 
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Cultura 
• Rio Preto já tem Rainha e Rei Momo 2013 – 04/02/2013 

• Exposições marcam aniversário de Silva – 12/03/2013 

• Prefeitura realiza festival sertanejo – 03/04/2013 

• Divulgada a lista de Classificados para o 4.º FENAMUSERT  - 15/04/2013  

• 10º Fórum de Dança começa no final de semana – 22/04/2013 

• Vem aí a Hora do Conto – 29/04/2013 

• 7ª Virada Cultural Paulista traz Gaby Amarantos e Negra Li - 24/05/2013 

• Vem aí o Arraiá das artes – 20/06/2013 

• Vem aí o VI Salão de Artes Plásticas de Rio Preto – 10/07/2013 

• Abertas inscrições para o FEM 2013 - 15/08/2013 

• Mostra Direitos Humanos marca Dia da Fotografia – 19/08/2013 

• Cultura promove abertura do VI Salão de Artes Plásticas - 17/09/2013 

• Programa Municipal Nelson Seixas de Fomento à Produção Cultural  

• Mostra Direitos Humanos marca Dia da Fotografia – 19/08/2013 

• Cultura promove abertura do VI Salão de Artes Plásticas – 17/09/2013 

• Peça teatral abre o festival “A Hard Beatles Night” – 30/09/2013 

• Cultura realiza Semana do Livro – 15/10/2013 
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Judô conquista 21 medalhas no Estadual  

Os atletas estão 

classificados para o 

Campeonato Paulista na 

classe sênior, que 

acontece em Setembro, 

em São Paulo - 

26/08/2013 

Esporte 

Atletas de RP viajam 57ª Jogos Regionais 

Durante os jogos, que acontecem em 

Penápolis, serão 39 equipes disputando 22 

modalidades esportivas - 03/07/2013 
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Parque da Represa ganha 

equipamentos de lazer  

O parque infantil e a academia ao ar livre vão 

compor uma nova praça de lazer - 12/07/2013 

Prefeito entrega uniformes para atletas do Jori  

O prefeito 

Valdomiro Lopes 

e a secretária de 

Esportes Clea 

Bernardelli - 

05/09/2013 

Esporte 

Rio Preto é campeã e garante vaga nos 

Jogos Estaduais 
No total, 57 

atletas rio-

pretenses foram 

classificados 

para os Jogos 

Estaduais do 

Idoso, que 

acontecem 

entre novembro 

e dezembro – 

16/09/2013 

Judô de Rio Preto conquista medalhas 

Os judocas rio-pretenses garantiram cinco 

medalhas, sendo duas de ouro, uma de 

prata e duas de bronze 
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Esporte 

Judocas de RP conquistam medalhas 

São José do Rio Preto foi representada por 40 atletas, 

que conquistaram o primeiro lugar com 36 medalhas – 

24/09/2013 

Atleta de Rio Preto é bicampeão do 

Panamericano de Jiu-Jitsu 

Fábio Silva 

conquistou o 

título na 

categoria faixa 

marrom Master 

Médio, em São 

Paulo – 

21/10/2013 

Judocas rio-pretenses conquistam medalhas e vaga na seleção brasileira 

Participaram das disputas 

300 atletas nas classes 

mirim a sênior, que 

conquistaram 38 medalhas, 

sendo 20 de ouro, 9 de 

prata e 9 de bronze – 

02/12/2013 
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Rio Preto é contemplado no PAC2 com Centro de Iniciação ao Esporte 

Centro será construído em um terreno com 7.000 m2 : custo estimado será R$ 3,6 milhões– 11/12/2013 

Esporte 
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Esporte 

• Ponta pé inicial para a 4ª Copa Kaiser – 05/08/2013 

• Judô de Rio Preto conquista 55 medalhas – 12/08/2013 

• Atletismo de RP estreia no Estadual Sub 23 – 29/08/2013 

• Futsal de Rio Preto enfrenta o São Paulo – 29/08/2013 

• Atletas do Jori recebem uniformes – 04/09/2013 

• Campeonato de vôlei - Campeonato da LIMIG – Liga da Melhor Idade 
de Guapiaçu, competição que irá reunir equipes de vôlei adaptado de 
seis cidades da região.  - 18/09/2013 

• Prefeito recebe campeões dos Jogos Regionais do Idoso – 
20/09/2013 

• Festival de Basquete anima o final de semana – 26/09/2013 

• Esporte realiza o 12° Motocross de Natal – 18/12/2013 
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Educação 
Alunos de escolas públicas e 

particulares vão expor no CIECC 

Alunos de escolas públicas e particulares 

vão expor no CIECC – 19/04/2013 

Estudantes terão aula sobre educação 

ambiental na Represa 

Serão 50 grupos 

de alunos que vão 

visitar a represa – 

12/03/2013 

 

Educação capacita diretores e coordenadores 

pedagógicos 

A capacitação foi 

realizada com 

diretores e 

coordenadores de 

escolas 

municipais -  

23/05/2013 

Educação monta sala Paulo Freire em 

canteiro de obras 

As aulas serão no canteiro de obras do novo 

shopping, que fica pronto em 2014 – 02/05/2013 
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Educação 
Educação lança nova sala de aula do 

Projeto Paulo Freire 

Educação vai fornecer o material didático 

para os alunos, bem como os monitores, já 

MRV doou equipamentos-  15/10/2013 

Ao todo 102 

estudantes de 13 

escolas municipais 

receberam medalhas 

de acordo com a 

participação nas 

provas– 23/10/2013 

Alunos são premiados em Olimpíada de Astronomia 

Rafael Bertacini 

10,7 mil estudantes participam do SARESP 2013 

Ao todo serão 

10.768 estudantes 

e 38 escolas 

participantes, 

sendo que a prova 

será aplicada em 

374 salas de aula 

Arquivo/SMCS 

Prefeitura abre licitação para 

construção de nova creche 

Deverão ser investidos na construção 

da escola um total de R$ 1.546.144,16 

para a construção e R$ 154.614,42 

para aquisição de material 

permanente. – 27/12/2013 
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• Prefeitura inscreve para 2º Conferência de Educação – 14/06/2013 

• Conferência debate educação regional – 25/06/2013 

• Professores participam de Curso de Educação Ambiental – 23/08/2013 

• Projeto Rio Preto Poético lança livro – 04/09/2013 

• Professores vão receber treinamento sobre primeiros socorros – 
06/09/2013 

• Projeto ensina crianças sobre cuidados bucais – 09/09/2013 

• Prefeitura traz Marcos Pontes para palestra em RP – 13/09/2013 

• Escolas recebem doação de computadores - 17/04/2013 

• Crianças participam de contação de histórias e tarde de autógrafos – 
24/09/2013 

• Projeto ensina crianças sobre cuidados bucais – 09/09/2013 

 

 

 

Educação 



Trabalho 

 Trabalho oferece 119 vagas de emprego - 01/04/2013 

 Trabalho abre 80 vagas de emprego - 28/03/2013 

 Prefeitura realiza curso técnico em caminhão  - 15/04/2013 

 Secretaria do Trabalho disponibiliza 32 vagas - 19/04/2013 

 Secretaria do Trabalho abre 31 vagas de emprego  - 25/04/2013 

 Banco de empregos do município oferece 203 vagas  - 30/04/2013 

 Prefeitura oferece vagas para portadores de deficiências - 30/04/2013 

 Balcão de Empregos da Prefeitura oferece 214 vagas  - 29/05/2013 

 Balcão de Empregos tem 55 Vagas - 18/06/2013 

 Prefeitura capacita servidores na área de finanças públicas – 27/08/2013 
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Trabalho 

 Balcão de empregos tem 91 vagas  - 05/07/2013 

 Prefeitura entrega diploma de cursos de capacitação - Irão receber o diploma 175 

formandos: 100 do curso de Auxiliar Administrativo, 25 de Auxiliar de Recursos 

Humanos, 25 de Recepcionista, 25 de Porteiro e Vigia e 25 do curso de Frentista. 

05/08/2013 

 Secretaria do trabalho oferece 36 vagas  - 02/09/2013 

 Prefeitura disponibiliza 57 vagas em seu Balcão de Empregos – 16/09/2013 

 RP recebe Unidade Móvel do Via Rápida Emprego -  20/09/2013 

 Balcão de empregos da Prefeitura disponibiliza 74 vagas – 03/10/2013 

 Balcão de Empregos disponibiliza 113 vagas – 22/10/2013 

 Balcão de Emprego abre 165 vagas e passa por informatização – 01/11/2013 

 Balcão de Empregos abre 84 vagas – 26/11/2013 

 Balcão de Emprego abre 84 novas vagas – 05/12/2013 
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Desenvolvimento Econômico 
58 

Seminário Gastronômico atrai 420 

participantes 

Os alunos aprenderam a fazer long 

drinks: técnicas e drinks descolados - 

25/03/2013 

Prefeitura já planeja 5ª Mostra Gastronômica 

O prefeito Valdomiro Lopes e os parceiros e organizadores da 

Mostra: sucesso consolidado - 07/05/2013 



Desenvolvimento Econômico 
 Mostra Gastronômica traz workshops gratuitos sobre bebidas e 

alimentos – 20/03/2013 

 Mostra Gastronômica promove corrida de garçons – 02/04/2013 

 Banco do Povo Rio Preto supera meta em 2012 - 05/04/2013 

 Rio Preto recebe visita oficial de chineses 4ª  - 06/05/2013 

 Procon orienta sobre recall de cadeiras de bebê – 02/08/2013 

 Semdec entrega alvarás a ambulantes – 09/08/2013 

 Prefeitura e Delegacia do Turismo realizam o rio Preto Vivo – 

25/09/2013 

 Banco do Povo participa de Ação Empreendedora – 07/11/2013 
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Prefeito participa da implantação do Núcleo de Inteligência Competitiva 

Convênio vai propiciar implantação do 

Núcleo de Inteligência Competitiva voltado 

à Cadeia Produtiva de Gemas, Joias e 

Afins do Arranjo Produtivo Local (APL) de 

Rio Preto, Limeira e São Paulo- 

29/11/2013 

Convênio vai propiciar implantação do 

Núcleo de Inteligência Competitiva voltado 

à Cadeia Produtiva de Gemas, Joias e 

Afins do Arranjo Produtivo Local (APL) de 

Rio Preto, Limeira e São Paulo- 

29/11/2013 



Indicadores de resultado 
60 

O Banco do Povo de São José do Rio Preto, administrado pela Prefeitura, 

por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Negócios de 

Turismo, ficou em 1º lugar, no ano de 2012, no Estado de São Paulo, como o 

mais produtivo. É a terceira vez que o município se destaca no setor. 

 

O primeiro prêmio veio em 2009, quando a agência Rio Preto registrou R$1,4 

milhão em valores liberados o segundo em 2010, quando a cidade subiu 

para R$1,5 milhão em valores contratados. Em 2011 Rio Preto terminou em 

3º lugar em desempenho no Estado, no ranking da Secretaria estadual do 

Emprego e de Relações do Trabalho. Em 2012, São José do Rio Preto deu 

um salto e superou Ribeirão Preto (2º colocada) e São Paulo (3º colocada) 

no ranking das cidades com mais de 300 mil habitantes com R$2,7 milhões 

emprestados - 09/04/2013 

RP recebe prêmio destaque com Banco do Povo pela 3ª vez 
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Planejamento Estratégico 

Obras do Parque Tecnológico irão começar 

O secretário estadual de Desenvolvimento Rodrigo Garcia e representantes de vários 

setores estiveram presentes. 14/06/2013 



 RP sedia 5ª. edição da Conferência das Cidades - 26/04/2013 
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O prefeito Valdomiro Lopes e os secretários explicaram as obras e desapropriações. 

16/09/2013  

Prefeitura anuncia avanço nas desapropriações para duplicação da BR-153  

Planejamento Estratégico 



Obrigado 
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