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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/
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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 
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Mobilidade Urbana 
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 
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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 

Infraestrutura 
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SeMAE conclui obra nos Sistemas Urano e Higienópolis 

A obra beneficia 50 mil pessoas de vários bairros próximos - 08/04/2013 

Infraestrutura 



• 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 interdita vias para concluir obra de interceptor - 02/09/2013 

• Reforma da ETA irá interromper abastecimento em parte do dia - A obra de 
reforma dos filtros é necessária para que a Autarquia se adeque aos 
parâmetros da nova portaria (2.914) do Ministério da Saúde, que rege sobre 
o tratamento da água superficialmente captada - 10/09/2013 

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

• Semae contrata empresa para realizar Plano de Saneamento Ambiental de 
acordo com as Leis Federais – 11.445/07 e 12.305/10. 
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Infraestrutura 
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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 

Urbanização/Meio Ambiente 



• 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 
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Prefeito anuncia mais 1.300 casas 

Habitação 

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 



17 

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 

Habitação 

Prefeitura regulariza 
30º loteamento – 
17/09/2013  
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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 

Assistência 
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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 



• 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 

• Banco de Alimentos distribui arrecadação do Estimacão - 30/08/2013 

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

• 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  
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Assistência 
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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 



• 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 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 
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Saúde 
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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 

Saúde 
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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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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  
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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 
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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 
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Educação 

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

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

• 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 

• 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 

• Crianças participam de contação de histórias e tarde de 
   

 

 

 

Educação 



• 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 
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Trabalho 



• 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 

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

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

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



• 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 

• Semdec entrega alvarás a ambulantes – 09/08/2013 

• Prefeitura e Delegacia do Turismo realizam o rio Preto Vivo – 
25/09/2013 

36 

Desenvolvimento Econômico 
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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 



Indicadores de resultado 

38 

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 
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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  

• RP sedia 5ª. edição da Conferência das Cidades - 26/04/2013 

Planejamento Estratégico 



Obrigado 
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