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Mobilidade Urbana

Licitação da BR-153 tem classificação inicial

Prefeitura publica edital para Complexo Viário da Região Norte

O complexo terá quatro viadutos ligando centro
à região Norte. A primeira etapa do processo
licitatório foi realizada em junho de 2013 com a
pré-qualificação das empresas participantes.
Foram classificadas as empresas: Constroeste
Construções e Participações Ltda, Leão
Engenharia Ltda e Ester Engenharia Ltda. Elas
devem comparecer para apresentar a proposta
de preços no dia 11 de agosto. A obra está
orçada em R$19,5 milhões. 04/07/2014



Infraestrutura
4

Obra interditará meia pista da Av. Anísio Haddad

prêmios para alunos do curso de Arquitetura
e Urbanismo da Faculdade Integrada D.
Pedro II que tiveram seus trabalhos
selecionados no concurso de criação do
projeto Memorial às Vítimas do Trânsito de
São José do Rio Preto. 14/05/2014

Prefeito anuncia asfalto e rede de
esgoto para Distrito Industrial Carlos
Arnaldo

O prefeito Valdomiro Lopes assinou, nesta sexta-feira
(30/5), com a Caixa Econômica Federal, convênio no
valor de R$ 7,5 milhões para obras no Distrito Industrial
Carlos Arnaldo, localizado na região Leste de São José
do Rio Preto. O recurso será usado para implantação
de asfalto e rede de esgoto no local. A Prefeitura vai
entrar com contrapartida de R$1,4 milhão e o custo
total da obra é de R$8,9 milhões. 30/05/2014



Infraestrutura
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 Recape chega às ruas do São Manoel - 07/04/2014

 Obra interdita cruzamento no bairro Anchieta - 23/04/2014

 Rio Preto ganha posto avançado do Detran SP - 30/04/2014

 Velório Municipal Gelson Rastelli, construído no Distrito de Engenheiro Schmitt. A obra
atende uma reivindicação antiga dos moradores do distrito. O prédio, que conta com
duas salas e acessibilidade para cadeirantes, tem também um ambulatório. O
investimento foi de R$ 315 mil. 19/05/2014

 SeMAE entrega obra da margem esquerda da Represa - 08/05/2014

 O recape faz parte da reestruturação do sistema de trânsito prevista para as avenidas
Anísio Haddad, Francisco Chagas Oliveira e Benedito Rodrigues Lisboa, localizadas no
bairro Universitário. As vias serão recapeadas e vão receber nova sinalização de solo,
lombadas físicas e semáforos. 17/04/2014

 Município abre licitação para novo trecho da avenida da Represa- O custo previsto
da obra é de R$7,5 milhões. Trata-se da segunda etapa do projeto, que está com a
primeira em fase de conclusão entre as avenidas Alberto Andaló e Duque de Caxias. O
novo trecho fica entre a avenida marginal esquerda do rio Preto, entre a avenida Sabino
Cardoso Filho, que margeia o lago 2 do Parque da Represa, e a avenida Nadma Dahma,
que fica às margens do Lago 3, entre a avenida José Ferreira Fonetes e a rotatória da
rua Fernando Metitier Pierre, sentido centro-bairro. 03/07/2014



Trânsito 
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 Trânsito inicia vistoria para entrega de alvarás. A Prefeitura de São José do Rio
Preto, por meio da Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança, informa
que já estão sendo realizadas as vistorias para entrega de alvarás para
proprietários de vans que realizam o transporte de estudantes no município.
Segundo a Secretaria de Trânsito, até o momento foram protocolados 70
alvarás. 23/01/2014.

 Trânsito intensifica fiscalização em vans escolares

 Linha para Lealdade e Amizade começa e terá 24,30 km de extensão total e
realizará o seu itinerário em 78 minutos

 Prefeitura altera trânsito no Nazareth - 20/05/2014

 Prefeitura instala semáforos inteligentes- A Prefeitura, por meio da SMTTS –
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança vai instalar
semáforos com sensor em 70 cruzamentos. 24/04/2014

 Prefeito entrega viaturas aos Bombeiros - Os três veículos foram adquiridos
com recursos do município no valor de R$100 mil (R$34 mil cada). 03/06/2014



Urbanização/Meio Ambiente
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Prefeitura prepara ação para despoluir Rio Preto
O projeto será viabilizado com recurso de R$3,3
milhões provenientes da Secretaria Estadual de
Justiça. 14/04/2014

Limpeza urbana remove 22 mil toneladas de lixo
A Prefeitura, por meio da Secretaria
de Meio Ambiente e Urbanismo,
removeu 22 mil toneladas de
materiais de descarte irregular
desde janeiro. 28/04/2014



Urbanização/Meio Ambiente
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 Limpeza Urbana retira 200 toneladas no 1º dia de trabalho - Duzentas toneladas de
lixo e material inservível foram retiradas do Cidadania e Nova Esperança. 27/12/2013

 Obra antienchente interdita parte da Brasilusa - . Serão 4 poços: três terão 20 metros
de diâmetro, com profundidades de 7,5 metros, 12 metros e 15 metros, que vão reter
juntos aproximadamente 11 milhões de litros. O quarto e maior desses poços terá 60
metros de diâmetro e 18 metros de profundidade (altura equivalente a um prédio de
seis andares) e vai reter aproximadamente 50 milhões de litros. Este está sendo
construído no meio da praça da rotatória.

 Conferência debate intempéries naturais - Conferência teve como objetivo melhorar
o monitoramento de intempéries naturais no município e cidades próximas.
12/03/2014

 Estudantes conhecem projeto de reflorestamento do SeMAE - O projeto teve
início em 2012 quando foram plantadas 25 mil mudas de espécies nativas. Um
investimento de R$ 1,7 milhão. A ação contribuiu para a recuperação do córrego e de
seis nascentes. 21/03/2014

 12ª Semana do Meio Ambiente começa neste sábado - As crianças da rede
municipal são estimuladas a plantar novas árvores. 29/05/2014

 Obra antienchente interdita acesso à Andaló/WL - A obra antienchente é
considerada a maior da história da cidade, e prevê intervenções em 50 bairros. O
custo total é de R$125 milhões. 17/06/2014



Urbanização/Meio Ambiente
 Prefeitura entrega carteira de identificação para podadores. -. 23/01/2014.

 Conferência de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico será nesta
sexta - As discussões partem de um estudo elaborado pela Fespsp –Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo, empresa contratada para coordenar a elaboração do
Plano de Saneamento Básico de São José do Rio Preto. 19/02/2014

 Abertas inscrições para curso de poda de árvores 10/03/2014

 Prefeitura regulariza o 40º loteamento - Trata-se do loteamento Nossa Senhora
Aparecida, localizado na Região Norte. O novo bairro possui 152 lotes e tem acesso pela
estrada que vai para Mirassolândia. 22/04/2014.

 Patrulha Agrícola atende pequenos produtores - 15/05/2014

 Empresa Amiga da Cidade oferece opção de cuidado com meio ambiente - Trata-se do
programa Empresa Amiga da Cidade, que conta com 4 empresas parceiras
atualmente. 14/05/2014
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Habitação
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Unidades de saúde e casas são entregues em Talhado
Dois conjuntos habitacionais – um em Talhado, com 101
moradias, e outro com 40 no João Paulo II, tiveram um
investimento de R$ 8,9 milhões, sendo R$ 3 milhões de
contrapartida municipal, na área de infraestrutura. UBSF de
Talhado foi construída com recursos estaduais e municipais,
com investimento total de R$ 819.753,00, sendo R$ 600 mil
provenientes de repasse do governo estadual e o restante,
contrapartida municipal. Também foram investidos outros
R$ 105 mil na compra de equipamentos.

Sorteio da localização das casas dos 2.508 selecionados. O Residencial Amizade terá 927 unidades e 
Lealdade 1.581 unidades. 10/03/2014

Prefeitura entrega certidões de loteamentos

Serão entregues certidões para alguns dos moradores de cinco loteamentos: Jessica, Santa Maria/Vila Azul, São 
João I e II, Vila Elmaz e Primavera. Receberão a certidão apenas os moradores que estão com a documentação 
em dia. 28/05/2014

 Prefeitura entrega 1ªs certidões de loteamentos - 04/06/2014



Habitação - Prêmio
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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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Prefeitura manterá repasse à AACD

Desde a implantação da unidade na cidade, em 2008, a
Prefeitura de São José do Rio Preto é o único município
atendido pela unidade que faz repasses mensais para
manutenção à entidade, que hoje atende cerca de 2 mil
pacientes provenientes de 258 municípios brasileiros,
alguns até de outros Estados. Para garantir o subsídio,
o prefeito enviará projeto de lei à Câmara Municipal
solicitando aprovação de subvenção social à entidade
no valor de R$ 140 mil. 13/01/2014

Prefeitura entrega 180 óculos

180 óculos por meio do projeto ‘Olhar
Solidário’. 23/01/2014



Assistência
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 Assistência entrega primeiras carteirinhas do ano- Entrega da carteirinha Passe Gratidão para 120
pessoas, com idades a partir dos 65 anos. 31/01/2014

 Rio Preto ganha Polo Regional da Construção Civil

 Idosos recebem Passe Gratidão - A carteirinha do Passe Gratidão a 425 pessoas da terceira idade

 162 anos de RP arrecada 17 toneladas de alimentos - O Banco Municipal de Alimentos distribui,
semanalmente, 20 toneladas de alimentos a 120 entidades de diferentes segmentos sociais, como lar
para idosos e albergues, e ainda entrega alimentos e cestas de legumes a 1.800 famílias cadastradas.
27/03/2014

 Idosos de Rio Preto recebem cartão atividade para academias gratuitas – O objetivo de auxiliar o idoso
de baixa renda e vulnerabilidade social ou que tenha prescrição médica indicando a prática de atividade
física como medida preventiva ou curativa. 20/03/2014

 Encontro reúne mulheres de diferentes idades no CCI - Encontro teve como objetivo promover a
socialização, convivência, troca de experiências, fortalecimento do respeito e solidariedade entre as
mulheres atendidas pelo CCI. 14/03/2014

 Rio Preto lança Campanha do Agasalho 2014 - Em 2013 foram mais de 307 mil peças repassadas às
pessoas beneficiadas. 15/04/2014

 Polícia Civil entrega doações a Campanha do Agasalho



Assistência
 Roda de Conversa chega aos espaços públicos - 06/03/2014

 Assistência Social abre vagas para estagiários em três áreas. Estagiários nas áreas de
Serviço Social, Educação Física e Psicologia. Os interessados devem estar cursando o 2º e 3º
anos do ensino superior. 15/01/2014

 Fundo Social abre vagas para cursos na área da construção. inscrições abertas para os
cursos de assentador de pisos e azulejos, pedreiro e encanador. Todos do ramo da construção
civil. 14/01/2014.

 CCJ abre inscrições para cursos. O Centro de Convivência da Juventude - CCJ - da
Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Rio Preto está com inscrições
abertas para cursos nas áreas de teatro, música, dança e imagem pessoal. Os cursos são
gratuitos e podem ser feitos por adolescentes e jovens, com idade entre 15 e 29 anos. São
oferecidos cursos de: Percussão e Dança Flamenca, com os professores Kauê de Oliveira e
Flávia Piquera; Hip Hop e Dança, com o professor Ricardo (Rick Boy); Imagem Pessoal e
Maquiagem, com a professora Karina Ríssoli; aula de JAZZ, com Vinícius Moreno; e aulas de
Teatro (artes cênicas), com o professor Adinã Vedroni. 17/01/2014.

 Prefeitura promove curso de capacitação em Libras - 21/02/2014

 Cursos na área da construção civil ainda têm vagas - 06/02/2014

 MDS vem a Rio Preto conhecer serviço de família acolhedora - Rio Preto foi o único
município do Estado de São Paulo selecionado pelo Ministério do Desenvolvimento Social
(MDS) para receber visita técnica federal e apresentar o Serviço de Acolhimento para Criança e
Adolescente, realizado na cidade. O serviço de Família Acolhedora é ofertado pela Secretaria
Municipal de Assistência Social – Semas – há 10 anos. 13/03/2014
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Assistência
 Evento na Praça arrecadará alimentos para Banco Municipal - 1o Family Day Unimed Rio

Preto, na Praça do Vivendas. 14/03/2014

 Festa da Polenta homenageia Rio Preto - Entre as atividades em comemoração aos 162 anos
de São José do Rio Preto, será realizada neste sábado (22/3), a partir das 18 horas, a tradicional
Festa da Polenta, na sede da Sociedade Cultural Ítalo- Brasileira Amici d'Italia". O evento está na
11° edição e são esperadas 150 pessoa. 20/03/2014

 Violência contra a mulher é tema de encontro em RP - 26/03/2014

 Mostra Mata Atlântica será aberta para escolas - 02/04/2014

 Fundo Social dá início ao curso de Panificação e Confeitaria - 09/04/2014

 Núcleo de Reabilitação entrega órteses e próteses - Ao todo serão entregues 58 calçados
especiais para pés neuropáticos e órteses, além de oito cadeiras de banhos. 23/04/2014

 Fundo Social entrega óculos à comunidade - entrega de 150 óculos, do Projeto ‘Olhar
Solidário’. Esta é mais uma das ações desenvolvidas pelo Fundo Social para atender diretamente
à população de baixa renda, cadastrada no órgão. 30/04/2014

 Moda Inclusiva terá desfile para portadores de deficiência. 6ª edição do Concurso Moda
Inclusiva Regional. O evento tem início às 9 horas, no Rio Preto Shopping Center, com a
avaliação dos trabalhos técnicos. Os looks serão apresentados em um desfile com pessoas com
deficiência da região. 26/05/2014

 Fundo Social oferece vagas para curso de manicure. 03/06/2014
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Saúde
Saúde realiza primeira entrega de
cadeiras de rodas motorizadas

Na primeira entrega do ano, foram
beneficiados 10 pacientes de Rio e
Preto e região. Ao todo receberão
cadeiras motorizadas 62 pacientes.
23/01/2014

Implantes pelo SUS serão destaque em 
congresso odontológico

O projeto de implantes dentários, implantado
pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por
meio da Secretaria de Saúde, será destaque
durante a segunda edição do Encontro Nacional
de Saúde Bucal Brasil Sorridente, que será
realizado durante o 32º Congresso Internacional
de Odontologia de São Paulo (Ciosp), em São
Paulo, que tem início no dia 30/01 e vai até dia
02/02. 29/01/2014
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Saúde
 Saúde orienta sobre cuidados com escorpiões

 Campanha de vacinação contra HPV - campanha nacional de vacinação contra HPV, voltada para
adolescentes com idade entre 11 e 13 anos. Em Rio Preto

 Saúde realiza mutirão noturno no Rio Preto 1 Serão ofertados à população exames preventivos como
papanicolaou, aferição de pressão arterial, medição de glicemia, além de consultas clínicas,
odontológicas. 11/03/2014

 Saúde inicia vacinação contra influenza em Rio Preto - Em Rio Preto, as doses da vacina já estão
disponíveis nas 26 unidades de saúde do município. A campanha, que tem abrangência nacional.
22/04/2014

 RP recebe profissionais do Mais Médicos - 5 primeiros médicos, dentro do programa Mais
Médicos, programa do Ministério da Saúde que tem por objetivo ampliar e reforçar o atendimento na
atenção básica, ofertada em unidades de saúde. 23/04/2014

Prefeitura entrega novos prédios de unidades de saúde

Ambas as unidades foram ampliadas e totalmente reformadas. No total, foram investidos R$
1.850.071,05, com verba do Estado e município. Também foram adquiridos novos equipamentos e
mobiliários. 04/07/2014



Saúde
 Saúde inicia levantamento do Breteau - O Breteau tem como objetivo identificar os

principais criadouros e bairros mais infestados. 02/01/2014.
 Saúde realiza arrastões contra a dengue - 27/01/2014.
 Saúde oferece capacitação em dengue e leishmaniose - 31/01/2014
 Saúde realiza Noite Preventiva no Renascer - 11/02/2014.
 Saúde realiza grupo noturno para atendimento de diabéticos - 10/02/2014
 Estado vai liberar recursos para o complexo Pró-Saúde - O Complexo, que tem custo

estimado de R$ 17 milhões, deverá contar com repasse do governo estadual e
contrapartida do município, tanto para a construção como para a compra de
equipamentos e será construído na avenida Philadelpho Gouvea Netto, em área anexa
ao Centro de Atendimento Especializado na Saúde da Mulher. "É uma obra grande, muito
importante e que será realizada em pouco mais de um ano, assim que as verbas
estiverem disponíveis. 18/02/2014.

 Saúde realiza mutirão noturno no Gonzaga de Campos - 25/02/2014
 Saúde e Famerp capacitam profissionais de vacina - cerca de 60 profissionais de

saúde que trabalham nas 26 salas de vacina das unidades de saúde do município
deverão participar do treinamento. 05/03/2014

 Saúde abre inscrições para curso de cuidadores de idosos. Podem participar
familiares e cuidadores de idosos. Serão disponibilizadas 50 vagas.
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Saúde
 Saúde capacita funcionários em alimentação saudável - 18/03/2014
 Distrito de Schmitt terá Noite Preventiva em Saúde da Mulher - 18/03/2014
 Saúde realiza entrega de cadeiras de rodas e órteses -.18/03/2014
 Saúde já vacinou 4,6 mil adolescentes contra HPV - 21/03/2014
 Saúde realiza Semana de Mobilização contra a Dengue -. 21/03/2014
 Ônibus da Saúde visita Ana Célia - A ação será realizada por profissionais da Unidade

Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Vila Mayor e estudantes da Faceres.
24/03/2014

 18,2 mil foram imunizados contra influenza em Rio Preto - 28/04/2014
 Saúde realiza noite preventiva no Cidadania - 28/04/2014
 Saúde inscreve para curso de cuidadores de idosos - 28/04/2014
 Mutirão de Saúde da Mulher vai aos bairros Caic e Cristo Rei - 25/03/2014
 Abertas inscrições para conferência de Saúde do Trabalhador - 26/03/2014
 Saúde oferece capacitação em síndrome gripal - 27/03/2014
 Saúde inicia curso de cuidadores de idosos - 31/03/2014
 Rio Preto atinge meta na vacinação contra HPV - 01/04/2014
 Sanitária intensifica fiscalização em peixarias - 07/04/2014
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Saúde
 UBSF Talhado expande horário de atendimento - 11/04/2014
 Saúde abre inscrições para cuidadores de idosos - 11/04/2014
 Vacinação contra HPV continua nas 26 UBSs - 14/04/2014
 Saúde realiza Semana da Hipertensão - 17/04/2014
 Sábado terá plantão de vacinação contra influenza -. 25/04/2014
 Saúde já vacinou 34,1 mil contra Influenza - 30/04/2014
 Saúde realiza mutirão noturno no Cidade Jardim - 07/05/2014
 Vitória vem conhecer programa de implantes dentários de Rio Preto - Técnicos em

saúde bucal da Prefeitura Municipal de Vitória, no Espírito Santo, chegaram nesta quarta-
feira (7/5) ao município para conhecer o sistema de implantes dentários, implantado pela
Prefeitura de Rio Preto na rede pública de saúde. O objetivo da visita é conhecer o
programa para implantá-lo no município capixaba. 07/05/2014

 Saúde promove concurso interno para eleger frases sobre higienização das mãos -
07/05/2014.

 Saúde abre inscrições para curso de cuidadores no Estoril - 14/05/2014
 Saúde orienta sobre tabagismo - 14/05/2014
 Saúde entrega órteses e próteses - 19/05/2014
 Saúde terá plantão de vacinação contra gripe - 22/05/2014
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Saúde
 Saúde realiza mutirão no Gonzaga de Campos. 27/05/2014
 Saúde vacina contra gripe em postos volantes. 27/05/2014
 Jardim Americano terá mutirão noturno. 28/05/2014
 Ação orienta sobre tabagismo no Cidade Norte - 29/05/2014
 Seminário de Combate a Violência Sexual discute enfrentamento a violação de

direitos. 30/05/2014
 Projeto cria 160 cargos de plantonistas na saúde - 02/06/2014
 Cidade Limpa já recolheu 160 ton de material inservível - 03/06/2014
 Saúde realiza mutirões noturnos na Anchieta e Caic. 04/06/2014
 Núcleo de Reabilitação entrega órteses e próteses. 04/06/2014
 Pacientes de CAPS expõem telas no Centro Cultural - 04/06/2014
 Araraquara e Sertãozinho vêm conhecer programas de Saúde de RP - 05/06/2014
 Projeto Cidade Limpa recolhe 332 ton em 10 dias - 10/06/2014
 Limpeza Urbana retira 1,3 mil toneladas em 10 dias - 11/06/2014
 Saúde entrega cadeiras de banho a pacientes no Núcleo de Reabilitação - 20

cadeiras de banho a pacientes atendidos no Núcleo Municipal de Reabilitação Física -
12/06/2014

 Saúde abre inscrições para curso de cuidadores de idosos - serão ofertadas 50
vagas. 25/06/2014

21



Premiação

Rio Preto ficou em 8ª colocação no
ranking geral e em 3ª no Estado de
São Paulo. Ao todo concorreram 131
trabalhos de todo o País e somente
15 foram selecionados. É a segunda
vez que a cidade se classifica no
prêmio. Em 2011, o município ficou
na 9ª colocação no ranking geral e
foi o único do Estado de São Paulo
contemplado. 27/03/2014
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RP recebe Prêmio Inovasus em Brasília

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.



Premiação

O município de São José do Rio
Preto foi classificado entre os 10
melhores do Estado de São Paulo
em experiências exitosas durante a
4ª edição do Prêmio David
Capistrano, realizado entre os
municípios participantes do XXVIII
Congresso de Secretários Municipais
de Saúde do Estado de São Paulo,
realizado de 2 a 4 de abril, em
Ubatuba (SP). 08/04/2014
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Rio Preto ganha Prêmio David Capistrano

Prêmio
Na edição 2014, segundo a comissão organizadora do Congresso, foram inscritas 387
experiências, com a participação de 62 municípios, entre 11 temas pré-selecionados. Rio
Preto concorreu com seis banners, em áreas distintas. Também foram classificadas
experiências exitosas dos municípios de Espírito Santo do Pinhal, Guarulhos, Mauá,
Ourinhos, Pereira Barreto, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São Paulo. O
evento contou com a participação total de 1.569 pessoas, dentre congressistas,
palestrantes e profissionais que acompanharam os cursos.
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O investimento total será de R$ 418 mil, recursos esses
disponibilizados pelas empresas Guarani e Bebidas Poty. O
proponente do projeto junto ao PROAC/ICMS é o Grupo
Teatral Riopretense (GTR, a companhia de teatro mais antiga
da cidade em atividade. 31/01/2014

Humberto Sinibaldi Neto recebe
poltronas e carpete novos

Cultura

Projeto ‘Ensaiando Paulo
Moura’ tem estreia nacional em
Rio Preto

Trata-se de uma série de eventos em
homenagem a Paulo Moura, com a
participação de grandes músicos de
diferentes gêneros musicais, em São Paulo,
Rio de Janeiro e uma ocupação musical em
São José do Rio Preto (cidade natal do
músico), com shows, oficinas, exibição de
filmes e intervenções urbanas. O projeto faz
parte da programação do aniversário de 162
anos de Rio Preto. 17/02/2014
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• Nova Esperança recebe projeto de dança contemporânea - Trata-se do projeto Mono-

Blocos – Ação, Ocupação e Interação na Praça, que tem patrocínio do Ministério da
Cultura e Petrobras, e apoio da Prefeitura de São José do Rio Preto. 21/02/2014

• Shows no Recinto celebram 19 de março
• Exposições e shows integram programação de aniversário de Rio Preto
• Projeto ‘Ensaiando Paulo Moura’ exibe documentário
• JBC bate recorde de apresentações e leva teatro para as ruas
• Exposições e shows integram programação de aniversário de Rio Preto
• Projeto ‘Ensaiando Paulo Moura’ exibe documentário
• Coral de crianças do Alvorada se apresenta no Paulo Moura - As 50 crianças estudam no

3º ano do Ensino Fundamental da escola municipal Carmen Nelita Anselmo Vetorazzo.
31/03/2014

• Festival Olho da Rua chega ao CCJ - O Festival Olho da Rua termina dia 20 de abril com
o Campeonato de Breaking Duelo de Titãs

• Fórum Internacional de Dança - 71 apresentações além de atividades formativas –
residências, aulas, workshops, oficinas e processos distribuídos em 11 cidades. A
Prefeitura de Rio Preto é parceira na realização do evento. 23/04/2014

• Sinfônica de Rio Preto se apresenta no Paulo Moura - A orquestra, que existe há 72
anos, irá se apresentar com 40 músico. 25/04/2014

• 5º Fenamusert no Paulo Moura

Cultura
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Cultura
• 14º FIT - O evento, realizado pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da 

Secretaria Municipal de Cultura, acontecerá de 17 a 26 de julho de 2014. 09/01/2014
• ‘Ensaiando Paulo Moura’ abre inscrições para oficinas - São 50 vagas abertas para

a oficina “Ritmos e Cantos das Tradições do Sudeste” e 44 vagas para a “Tocar na
Banda”, discriminadas de acordo com os instrumentos: quatro vagas para Sax alto,
quatro para sax tenor, duas para sax baritone e duas para sax soprano; três para
Clarinetes, três para Flautas, cinco para trompetes e quatro para trombones; dois para
Tuba e duas para trombone baixo; duas para Bateria e percussão; duas para Baixo;
duas para Teclado; três para Violão; três para Cavaquinho e duas para Sanfona.
07/03/2014

• Viva Cultural abre inscrições para oficinas - O Ponto de Cultura ‘Viva Cultural’ está
com inscrições abertas para oficinas de artesanato, balé, corte e costura,
customização, dança de salão, dança do ventre, futsal, graffite, informática, teatro e
violão. 07/03/2014

• Cultura abre inscrições para o Fenamusert - Os músicos que quiserem participar da
5ª edição do Fenamusert - Festival Nacional de Música Sertaneja. 21/03/2014

• Casa de Cultura inicia aulas para as oficinas - 25/03/2014
• Instituto Confúcio na UNESP traz mostra de filmes chineses - 23/04/2014
• Neste sábado tem Seleção do Ouvinte - 25/04/2014
• Cultura promove a Hora do Conto. 04/06/2014
• Casa de Cultura recebe o projeto MudaMundo - 06/06/2014
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Atletas do CAD intensificam treinamento para o Brasileiro

Os atletas do Clube Amigos dos Deficientes (CAD/Vetnil/Smel), atual campeão paulista do
basquete sobre rodas, intensificaram a preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro
da Primeira Divisão, que será realizado de 15 a 19 deste mês, em Brasília. O conjunto tem
apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. 07/01/2014

Esporte

Atleta rio-pretense participa de seletiva para mundial

O atleta Fábio da Silva, competidor da Carlson
Gracie Japan Sport Nutri, participa em Osasco (SP),
entre 17 e 19 de janeiro, da seletiva para o mundial
de Jiu Jitsu dos Emirados Árabes, que será
realizado em Abu Dabhi, em abril deste ano.
13/01/2014
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Esporte

Atletas de Rio Preto no Jori recebem uniformes 
Participação de 119 idosos
rio-pretenses. Os atletas
rio-pretenses, com idades
de 60 a 85 anos,
participarão das 14
modalidades da
competição. 29/04/2014

Rio Preto ganha Ciclofaixa no domingo

Cem bicicletas serão colocadas para uso da
população. Trata-se do projeto Ciclofaixa de Lazer,
lançado pelo Estado e já em funcionamento em
diversas cidades de São Paulo. “Agora chega a Rio
Preto numa parceria que visa estimular o exercício
físico através da bicicleta”, explica o secretário de
esportes, Francisco Sávio Ruel Junior. 02/06/2014
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Esporte

• 18ª Copa de Futebol Interbairros - 15/01/2014
• Rio Preto se destaca no Grand Prix de atletismo - 24/02/2014
 Atleta de Rio Preto é bicampeão da Copa Conde Koma - O atleta de São José do Rio Preto,

Fábio da Silva, conquistou medalha de ouro e o título de bicampeão no último final de semana (22 e
23/02), durante a Copa Conde Koma 2014. A competição foi realizada no Centro Esportivo “Ubaldo
Gonçalves”, em Caraguatatuba. A medalha foi conquistada na categoria Master Marrom Meio
Pesado até 88 kg na modalidade Luta com Kimono. Além disso, mais 30 atletas rio-pretenses
participaram da competição e garantiram 22 medalhas: 7 de ouro, 7 de prata e 8 de bronze.
24/02/2014

 Programa Unidos no Esporte volta às aulas - As atividades desenvolvidas são Basquete, Dança,
Futsal, Natação e Recreação. 11/03/2014

 Atletas são convocados para representar o Brasil no Chile - Quatro atletas do Clube Amigos
dos Deficientes de São José do Rio Preto (CAD/Vetnil/Smel/3M) - Paulo César dos Santos, também
conhecido como Jatobá, Everaldo Caetano de Lima, o pivô Erick Epaminondas e o ala Dwan
Gomes dos Santos - foram convocados para defender o Brasil nos Jogos Para-Sulamericanos, que
serão realizados de 26 a 31 deste mês, em Santiago, no Chile. 12/03/2014

 Rio Preto vence o Dia do Desafio com 76% de mobilização - São José do Rio Preto venceu o
Dia do Desafio 2014 realizado nesta quarta-feira (28/05), contra a cidade de São José dos Campos
com 76,41% de mobilização. 29/05/2014

 Prefeito entrega piscina e vestiários - os vestiários e a piscina semiolímpica do Centro Esportivo
Integrado Aloysio Nunes Ferreira, localizado no bairro Solo Sagrado, região Norte da cidade.
Para a construção foram investidos R$ 295 mil, dos quais R$ 45,5 mil são recursos próprios. .
23/06/2014
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 Judô RP se destaca no Grand Prix Internacional - A equipe de Judô do Clube

Amigos dos Deficientes (CAD/SMEL/Instituto dos Cegos Trabalhadores) conquistou
sete medalhas, sendo uma de prata e seis de bronze na 1ª etapa do Grand Prix
Infraero de Judô para Cegos e Deficientes Visuais, realizada no último final de
semana (19 e 20/04), no Ginásio de Esportes Noêmia de Assumpção, em Santo
André. 22/04/2014

 Atletas de RP vão ao Open Brasil de Atletismo - Os paratletas do CAD - Clube
Amigos dos Deficientes (CAD/SMEL/Vetnil/3M), Claudiney dos Santos e Jerusa
Geber Santos irão representar a Seleção Brasileira no Open Brasil Caixa Loterias de
Atletismo. 23/04/2014

 Atletas do CAD jogam na Austrália - 08/05/2014
 Atletas do JORI embarcam hoje - 08/05/2014
 CAD vence no Campeonato Paulista - 19/05/2014
 Terceira idade participa de Campeonato de Vôlei. 30/05/2014
 Rp é destaque na Copa Triângulo Mineiro de Jiu Jitsu - 09/06/2014
 CAD RP conquista medalhas no Grand Prix de Berlim. Jerusa e o guia-atleta

Luiz Henrique Barbosa da Silva ficaram em terceiro na prova dos 200m - 23/06/2014
 Prefeito assina contrato para Centro Esportivo - 26/06/2014
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Educação

Projeto Mala Viajante 
estimula leitura de 
estudantes

O projeto visa estimular o
hábito da leitura nas
crianças. 29/04/2014

CD de coral de crianças será lançado nesta quinta-feira
O coral do projeto Cantoria por todo o canto abre
nesta quinta-feira (5/06), a primeira edição do
Seminário para Secretários Municipais da
Educação da Undime (União dos Dirigentes
Municipais do Estado de São Paulo), que será
realizado no Teatro Paulo Moura. A apresentação
marca o lançamento do CD gravado ao vivo pelos
alunos do programa no final do ano passado.
03/06/2014

Teatro Municipal começa a ser reformado
O investimento é de R$ 418 mil,
recursos disponibilizados pelas
empresas Guarani e Bebidas
Poty. O proponente do projeto
junto ao PROAC/ICMS é o
Grupo Teatral Riopretense.
04/02/2014
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 Instituto Federal abre inscrições para cursos à distância - Os cursos serão oferecidos pelo Pólo

Regional da UAB - Universidade Aberta do Brasil, no prédio da Secretaria de Educação de São José do
Rio Preto. Serão ofertadas 50 vagas, sendo 13 para o curso de administração e outras 37 para o técnico
em informática para internet. Ambos terão duração de três semestres. 06/02/2014

 Educação e Semae promovem campanha sobre consumo de água - 17/02/2014

 Alunos participam do Projeto Hora do Conto - Cerca de 150 crianças visitaram a Biblioteca Municipal e
assistiram ao espetáculo “A Mala Mágica”, desenvolvido pela Cia. Os Cogitadores. 06/03/2014

 Prefeitura inaugura escola de ensino fundamental no Alvorada - O novo prédio, que atende atualmente
510 estudantes do primeiro ao sétimo ano do Ensino Fundamental, faz parte de um complexo que agrega
ainda uma escola de ensino infantil e um centro de convivência. Ao todo, quatro núcleos semelhantes
foram construídos no município, com um investimento total de R$ 80 milhões. 14/03/2014

 Professores participam de curso sobre educação inclusiva - 31/03/2014

 Projeto Hora do Conto volta nesta 5ª - 01/04/2014

 Instituto Federal de SP abre inscrições para curso à distância - 29/04/2014

 Escola realiza festa da família - O objetivo da ação, que será realizada entre 14 e 17 horas, é promover a
integração entre estudantes, família e professores. 16/05/2014

 Educação abre inscrições para exame final de supletivo - 20/05/2014

 Rio Preto recebe do MEC selo de município livre de analfabetismo - São José do Rio Preto acaba de
receber o Selo de Município Livre de Analfabetismo, concedido pelo Ministério da Educação (MEC). O
título, emitido a apenas 207 das 5,5 mil cidades brasileiras, é outorgado aos municípios que atingiram
índice igual ou superior a 96% de alfabetização. 16/06/2014

Educação



Trabalho
 Balcão de Empregos tem 53 vagas -08/01/2014

 Balcão de Empregos disponibiliza 153 vagas - 15/01/2014

 Balcão de Emprego oferece 161 vagas nesta quinta-feira - 23/01/2014

 Balcão de Empregos oferece 200 novas vagas - 29/01/2014

 Prefeitura tem 212 vagas no Balcão de Empregos - 06/02/2014

 Prefeitura tem 218 vagas no Balcão de empregos - 12/02/2014

 Prefeitura tem 173 vagas no Balcão de empregos - 20/02/2014

 Prefeitura tem 175 vagas no balcão de empregos - 27/02/2014

 Prefeitura tem 156 vagas no balcão de empregos - 12/03/2014

 Prefeitura tem 159 vagas no balcão de empregos - 30/04/2014

 Inscrições para cursos profissionalizantes terminam na 2ª - O principal objetivo do projeto é
capacitar os alunos em diversas áreas, possibilitando o ingresso ao mercado de trabalho. São 150
vagas disponíveis. 18/03/2014

 Prefeitura disponibiliza 158 vagas no Balcão de Emprego - 20/03/2014
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No período de Janeiro a Junho foram oferecidas 
aproximadamente 4.742 vagas de emprego



Trabalho
 Prefeitura tem 144 vagas no balcão de empregos - 02/04/2014

 Balcão de Emprego disponibiliza 221 vagas - 17/04/2014

 Balcão de empregos oferece 147 novas oportunidades - 23/04/2014

 Balcão de empregos do município oferece 167 vagas - 07/05/2014

 Prefeitura oferece 323 vagas no Balcão de Emprego - 15/05/2014

 Trabalho abre inscrições para novos cursos - 20/05/2014

 Prefeitura seleciona para lojas do Shopping Iguatemi - Além dessa seleção estão disponíveis
404 vagas no Balcão de Empregos da secretaria. Entre as vagas oferecidas estão funções para o
Outback Steackhouse, restaurante estilo australiano que serve filés e porções, que será inaugurado
em julho no shopping Iguatemi Rio Preto. 21/05/2014

 Prefeitura tem 454 vagas no Balcão de Empregos . 26/05/2014

 Prefeitura oferece 396 vagas em seu Balcão de Empregos - 04/06/2014

 Balcão disponibiliza 386 vagas nesta terça-feira - 17/06/2014

 Balcão de Empregos oferece 282 vagas - 27/06/2014
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Desenvolvimento Econômico
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O veículo, que possui um açougue experimental, simulando ambiente
prático, composto de balcão, jogos de facas e afiador, será instalado no
município para oferta do curso gratuito de Magarefe – Manipulador de
Carnes. 26/03/2014

Unidade Móvel do Via Rápida Emprego chega a RP

Banco do Povo RP financia mototaxis

Os trabalhadores em mototaxis e motofrete podem
emprestar até R$6mil com juros de 0,5% e 24
meses para pagar. O recurso é suficiente para
adquirir uma moto zero e equipamentos de
segurança como capacete e colete para condutor
e passageiro. 28/01/2014

Sua taxa de juros, que era de 0,5% ao mês,
para 0,35% ao mês. Além da redução, o
Banco também aumentou o valor limite dos
empréstimos, que passou de R$ 15 mil para
R$ 20 mil. Os empréstimos favorecem a
geração de emprego e o aquecimento da
economia estimulando o surgimento de novos
empreendedores. 25/02/2014

Banco do Povo Rio Preto já 
oferece taxa de 0,35%



Desenvolvimento Econômico
 Rio Preto será Polo Regional da Construção Civil - Polo Regional de Rio Preto irá

oferecer, gratuitamente, cursos de assentador de pisos e azulejos, pedreiro e
encanador, por meio do Programa Escola de Qualificação Profissional do FUSSESP.
Todos os cursos são da área da construção civil. Para participar dos cursos de
assentador de pisos e azulejos, pedreiro e encanador, é preciso ter 18 anos em diante,
não sendo necessária escolaridade mínima. Todos os participantes receberão material
didático, uniforme, auxílio-transporte, bolsa auxílio de R$ 420 e certificado ao término
do curso. 11/02/2014.

 RP inscreve até amanhã para o festival Sabor de São Paulo - Prefeitura, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Negócios de Turismo, informa que
terminam nesta terça-feira (18/2) as inscrições para os restaurantes interessados em
participar do Festival Sabor São Paulo. 17/02/2014.

 Fundação Procon inaugura Núcleo Regional em Rio Preto- O Núcleo Regional terá
10 fiscais e quatro funcionários administrativos. 26/03/2014

 RP sedia encontro de gestores do Banco do Povo - 09/04/2014

 Trabalho entrega diplomas de capacitação - Irão receber o diploma 50 alunos do
curso de Atendente de Farmácia e 33 de Auxiliar de Veterinária e Pet Shop.15/04/2014

 Rio Preto é modelo para cidades menores - A secretária da Fazenda, Mary Brito
Silveira, recebeu nesta quarta-feira (16), a visita de representantes da Secretaria da
Fazenda de Garça. 16/04/2014
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Indicadores de resultado
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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

Sede do Parque Tecnologico
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Planejamento Estratégico

Rio Preto é a segunda melhor para se viver 
no Brasil

São José do Rio Preto foi eleita, pela segunda vez consecutiva, a segunda melhor cidade do País para se viver. A
conclusão é da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que analisou 5.565 cidades brasileiras.
Conhecido como índice Firjan, o estudo tem por objetivo analisar o desenvolvimento sócio-econômico brasileiro, com
base em dados nas áreas de saúde, educação, emprego e geração de renda. “O resultado mostra que estamos no
caminho certo, integrando ações com todas as áreas essenciais da cidade”, destaca o prefeito Valdomiro Lopes.

O índice varia de 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) para classificar o nível de cada cidade em quatro categorias: baixo (de
0 a 0,4), regular (0,4001 a 0,6), moderado (de 0,6001 a 0,8) e alto (0,8001 a 1) desenvolvimento. Rio Preto obteve nota
0.9156, com bases em dados de 2011. No ano passado, com base em dados de 2010, a nota foi de 0.9116, ambas as
notas consideradas altas.

O secretário municipal de planejamento, Milton Assis, considera que a cidade vem melhorando no ranking Firjan ano a
ano. Na análise com base em dados de 2007, Rio Preto figurava em 39º ano lugar na categorial nacional e em 28º na
Estadual. Já em 2009, subiu para terceiro lugar e em 2010 para o segundo, onde permanece no estudo atual.

Os 10 primeiros colocados no ranking do IFDM 2011, tanto na classificação nacional como na estadual, são paulistas.
Tais cidades, de acordo com a Firjan, apresentam alto grau de desenvolvimento em todas as áreas analisadas, neste
grupo, inclusive somente 35 das cidades avaliadas ascenderam em 2011, o que é o caso de Rio Preto.

Os melhores índices obtidos pelo município estão na Saúde, com nota 0,9658 e Educação, com 0,9623, que demonstra
que os serviços ofertados têm melhorado no decorrer dos últimos anos. Uma das variáveis levada em conta é alto
número de mulheres que fizeram o pré-natal no município em 2011, 88,6% das gestantes acompanhadas passaram por
pelo menos sete consultas durante a gestação. 02/06/2014
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