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Mobilidade Urbana 
Viaduto Rua João Mesquita 

O novo viaduto vai tirar o tráfego de ônibus das Ruas Pedro Amaral e Prudente de 

Moraes e passará sobre o complexo de viadutos Jordão Reis interligando os bairros 

diretamente ao novo terminal Central Parque, que será construído na Praça Cívica. O 

custo da obra é de R$ 8,4 milhões e o prazo de entrega é 6 meses (180 dias).  

A primeira alça, entregue no início deste mês de agosto, tem mão única sentido centro-

bairro. A nova alça foi aberta ao tráfego sentido bairro-centro. Segunda alça do 

complexo de viadutos que está sendo construído na avenida Fortunato Ernesto 

Vetorasso, no acesso à região Norte de São José do Rio Preto, liberado ao tráfego dia 

29/08/2015. O complexo de viadutos da região Norte é primeira grande obra do Plano 

de Mobilidade Urbana, financiado pelo PAC da Mobilidade para Cidades Médias com 

custo de R$ 19,5 milhões. O prazo de conclusão da obra é de 18 meses.  

Complexo de viadutos da região Norte 



Infraestrutura 
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Obras antienchentes 
 

 

A intervenção faz parte do complexo de obras antienchentes para obras de 

macrodrenagem, que vão instalar dutos de escoamento das águas das 

chuvas. A avenida Bady Bassitt terá interdições periódicas, até que toda 

extensão da via seja concluída. Os dutos que estão sendo instalados na 

Avenida Bady Bassitt têm 3,6 mil metros de extensão e constituem a última 

etapa de obras. 

 

 As obras antienchentes tiveram início em 2013 e têm previsão de conclusão 

em 2016. Trata-se da maior obra da história do município, orçada em R$ 125 

milhões, com o objetivo de resolver as enchentes que ocorrem anualmente 

durante as chuvas de verão. São duas frentes de obras: uma no sentido 

centro- Avenida JK e outra no sentido Avenida JK – centro.  



Infraestrutura 
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SeMAE inicia pacote de obras que inclui interceptores no córrego S. 

Pedro e em Talhado. instalação de 16,3 km de interceptores de esgoto e 

6,9 km de recalque, que vão beneficiar 150 mil moradores de Rio Preto. 

Orçado em cerca de R$ 20 milhões, liberados pelo PAC-2, do Governo 

Federal, o serviço será realizado em seis etapas com prazo de dois anos 

para conclusão. A primeira etapa das obras foi iniciada no Jardim Nunes 

e no Santo Antônio, onde o SeMAE vai instalar 6.279 metros de 

interceptor de esgoto na margem esquerda do córrego São Pedro. 

Atualmente, a rede coletora de esgoto de parte da região Norte chega 

até a ETE- Estação de Tratamento, através de rede instalada na margem 

direita do referido córrego. Este trecho da obra vai custar R$ 

5.086.168,46 e tem sete meses de prazo para conclusão. A obra vai 

beneficiar cerca de 30 mil habitantes da região Norte.  



Urbanização/Meio Ambiente 
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Rio Preto é destaque em simpósio sobre Gestão de Resíduos. 

 

I Simpósio de Gestão de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo – 

Desafios e Perspectivas 

 

São José do Rio Preto será o município modelo do I Simpósio de Gestão de 

Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo. O evento será realizado em 

Catanduva. Rio Preto se tornou modelo para o País. 19/06/2015 

 

Meio Ambiente promove capacitação de podadores. Treinamento cerca de 50 

profissionais. O objetivo é capacitar e orientar os podadores sobre as técnicas 

corretas, evitando, com isso, podas desnecessárias e drásticas nas árvores de 

áreas públicas e privadas. 21/05/2015 

 

Lagos 1 e 2 da Represa ganham equipamentos de ginástica. São duas 

academias ecológicas completas, montadas com os equipamentos de cada 

modalidade. 17/04/2015 

 

XIII Semana do Meio Ambiente. Na grade da programação tem o plantio de 

mudas no Parque Ecológico Dr. Joaquim de Paula Ribeiro e debates. 

09/06/2015 



Urbanização/Meio Ambiente 
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Comemoração ao Dia da Água 

Projeto visa estimular a reflexão e mudança de comportamento para o 

consumo consciente e valorização da prática da responsabilidade 

socioambiental. 23/04/2015 

Alunos aprendem técnicas de reflorestamento e plantio de mudas 

Oficinas no Parque Ecológico-educativo Danilo Santos de Miranda com 

enfoque na importância da preservação dos recursos hídricos.  24/03/2015 

Concurso fotográfico “Árvores de Rio Preto”. com apoio do Shopping 

Iguatemi, promove o concurso fotográfico “Árvores de Rio Preto” para 

alunos da rede municipal de ensino do 4º ao 9º ano. A iniciativa faz parte 

das comemorações do Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro. O 

objetivo é incentivar os alunos a refletirem sobre a importância das 

árvores e da necessidade de mudanças de comportamento para 

promover a sustentabilidade.  14/08/2015 

 

 

 



Habitação 
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Desde 2009, de 108 loteamentos irregulares, 50 já obtiveram título de 

regularização. Faltam 58 loteamentos, que estão com pedido de registro 

encaminhado ou em fase de preparação. São José do Rio Preto figura 

como município destaque em regularização fundiária no país.. 



Assistência Social 
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Roda de Conversa chega aos espaços públicos 

A abordagem oferece todos os serviços disponibilizados pelas Políticas Públicas de Assistência Social 

Ações do Programa 
‘‘Crack é Possível 
Vencer’’ 

Exposição de telas e de natal feita 
por pessoa em situação de rua 

Mostra de artes teve visitação 
Reuniões intersetoriais da 
comissão gestora do “Programa’’ 



Assistência Social 
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Seminário de Combate a Violência Sexual discute enfrentamento a violação 
de direitos 

Ações contou com a participação de crianças e adolescentes, além de intervenções nos semáforos da cidade 

Capacitação para técnicos  
da SEMAS 

Cadastro Único garante acesso 
a Programas Sociais 

32.941 cadastrados 

8.921 beneficiados 



Assistência Social 
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Ações realizadas nos 13 CRAS –  
Centro de Referência de Assistência Social : 

Acolhida,  Atendimento de auxílio nutricional, orientação de benefícios sociais e previdenciários; 
orientação para segunda via de documentos; Emissão de passe gratidão; orientações sobre as 
políticas públicas; visita domiciliar, encaminhamentos para rede socioassistencial e outras 
políticas públicas; acompanhamento familiar; sistemático; cadastramento socioeconômico; 
atividades comunitárias, elaboração de relatórios e/ou prontuários; busca ativa; grupos de 
Família/PAIF (reunião socioeducativa e atividades de cultura e lazer) Grupos do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Jovens e Idosos. A Secretaria conta ainda com duas 
equipes volantes para atendimento. 

Total de famílias atendidas: 57.385 

Total atendimentos: 127.590 



Assistência Social 
PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS 

• 600 pessoas no Carnaval da Terceira Idade 

• 500 pessoas Pic Nic Dia da Mulher 

• 400 pessoas Challange Day/Parceria com o Esporte 

• 3.500 pessoas Festa Junina nos CRAS 

• 250 pessoas Comemoração do Dia do Adolescente 

• 500 pessoas Comemoração ao Dia do Idoso  

• 2.600 crianças Semana das Crianças nos CRAS 

• 250 adolescentes Encerramento do Ano com 

Adolescentes 

• 5.500 pessoas Comemoração de Natal  CRAS , CCI e 

CCJ 
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Terceira Idade participa de grito de carnaval Dia do Idoso 

Festa Junina nos CRAS 

Passe Gratidão atende 3ª Idade 



Rio Preto recebe Prêmio 

Nacional de Boas Práticas de 

Gestão 
A SEMAS ficou em primeiro lugar do país, na 
categoria grande porte, no Prêmio Nacional de 
Boas Práticas de Gestão, realizado no XVII 
Encontro Nacional do CONGEMAS - Colegiado 
Nacional de Gestores Municipais de Assistência 
Social. O projeto “Diagnóstico Socioterritorial 
Participativo”, desenvolvido e implantado pela 
equipe técnica da Vigilância Socioassistencial, foi o 
premiado. 



Assistência Social 
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Apresentação CCJ Conferência CMDCA Oficinas Oferecidas no CCJ 

Semana das Crianças nos CRAS 

Teatro 
Imagem pessoal e maquiagem 
Dança de rua e Dança do Ventre 
Percussão e Violão 
Roda de Conversa 
Cine jovem, Consciência ambiental, arte 
circense, apresentação cultural, workshop e 
ações intergeracionais. 



Assistência Social 
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Encontro teve como objetivo promover a 
socialização, convivência, troca de experiências, 
fortalecimento do respeito e solidariedade entre 
as mulheres atendidas pelo CCI.  

Encontro reúne diferentes idades no CCI 

I Seminário dos Trabalhadores do SUAS 

X Conferência Municipal reúne 400 pessoas 



Assistência Social 
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CRAS Padre Tadeusz Szerszen  - João Paulo II 

Para a construção do prédio foram investidos R$ 477.874,90. O CRAS tem 276,41 
metros quadrados de área construída, e conta com duas salas para atendimento, 
uma sala para equipe técnica, uma sala para coordenação, uma para administração, 
uma recepção, quatro banheiros, sendo dois adaptados para pessoa com 
deficiência, uma cozinha e uma dispensa. 10/04/2015 

O CRAS oferta Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, de Proteção Social Básica, 
atendendo famílias em 
vulnerabilidade e risco social e 
beneficiárias de Programas de 
Transferência de Renda, orientações 
para as políticas públicas, 
documentação civil, grupos com 
famílias, visitas domiciliares, grupos 
de convivência com jovens e terceira 
idade e grupos comunitários. 



Saúde – Certificação / Premiação 
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Ceo-Centro de Rio Preto recebe certificação do MS.  
 

Certificação do Ministério da Saúde devido ao desempenho apresentado e por 

ter cumprido as exigências do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO). Em 

todo o País, foram avaliados 981 CEOs de 673 municípios, sendo 144 no 

Estado de São Paulo. No Brasil, somente 15 centros obtiveram certificação 

máxima, sendo dois paulistas, Rio Preto e São Bernardo do Campo. Com a 

obtenção da certificação, Rio Preto teve aumento no repasse mensal de verba 

repassada pelo MS ao município. O repasse inicial será retroativo a janeiro de 

2015, o que totaliza R$ 107.800,00 para melhorias no serviço de imediato. 

16/07/2015. 

Brasil Sorridente 
 

Rio Preto se classifica na etapa estadual. Pelo quarto ano consecutivo, São 

José do Rio Preto está entre os três municípios, com população superior a 

300 mil habitantes, com o melhor atendimento de saúde bucal no Estado de 

São Paulo. A cidade ficou em terceiro lugar na etapa estadual do Prêmio 

"Brasil Sorridente", promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de 

São Paulo (Crosp). 03/09/2015 



Saúde 
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Complexo Pró-Saúde 

O investimento, somente na obra física, será de R$ 8.588.538.75. 

  

O complexo inclui um amplo Centro de Diagnóstico e Laboratório Central, 

visando ampliar a oferta de exames de média complexidade no município, 

além da criação de um Centro Especializado na Saúde do Idoso. 

  

O prédio será construído na avenida Philadelpho Gouvea Netto, ao lado do 

Centro de Atendimento Especializado em Saúde da Mulher (CAESM). 

 

 

O prédio terá 4.232m² de área construída e terreno de 8.068m². A responsável 

pela obra será a empresa JHD Construções e Comércio Ltda, de Sorocaba 

(SP).   

 

 



Saúde 
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Novo Centro de Zoonoses 

O novo CCZ terá investimento de R$ 999.002,40 sendo R$ 550.437,32 de recurso 

federal e o restante, contrapartida do município. O prazo de construção é de 240 dias. 

A empresa que venceu a licitação para a construção do novo prédio do Centro de 

Controle de Zoonoses é a KM & M Engenharia, Projetos e Construção ME, de São 

José do Rio Preto. 

 

O novo prédio será construído na avenida Projetada 2, em área dominial, próxima ao 

loteamento Setsul. O terreno tem 25 mil metros quadrados e o prédio terá 745 metros 

quadrados de área construída. 

 

O serviço terá sala de espera, recepção, banheiros acessíveis, sala de vacinação, 

laboratório, sala de cirurgias, salas de necropsia, exames, preparo, além de canis de 

observação, canis coletivos, gatil, almoxarifado e vestiários para funcionários, copa e 

depósito. 

 

• Saúde inicia vistoria contra dengue em imóveis pra venda e locação. A ação 

funciona a partir de parceria da Saúde com imobiliárias. 17/07/2015. 

 

• Cerest e Trânsito fiscalizam agências de mototáxi. objetivo fiscalizar as condições 

de trabalho e saúde dos mototaxistas, além do ambiente de trabalho ofertado aos 

funcionários nestas agências. 03/08/2015 



Saúde 
• Simpósio debate hepatites virais. O evento, que tem como público-alvo médicos e estudantes 

de Medicina. 04/08/2015. 

 

• Saúde entrega cadeiras de rodas motorizadas. 36 cadeiras de rodas motorizadas para 

pacientes do município e região atendidos pelo serviço. 05/08/2015 

 

• Mutirão de exames no CAESM. Serão atendidas 90 pacientes, que já foram previamente 

agendadas. Entre os exames a serem realizados estão ultrassons, densitometria óssea, 

mamografias e raio-X. 28/08/2015 

• Capacitação de professores universitários. Projeto "Fique Sabendo“, o objetivo é que os 

profissionais, após o treinamento, se transformem em multiplicadores nas instituições de 

ensino e estimulem os estudantes a realizar posteriormente os testes. “O diagnóstico precoce 

de qualquer uma destas três doenças auxilia significativamente no tratamento. O programa, 

funciona nas 26 unidades de saúde e no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), 

oferece testagem gratuita para HIV, Sífilis e Hepatites Virais. 27/08/2015. 

• Campanha triplica testagem para hepatites virais. durante toda a campanha os testes 

sorológicos para identificação da hepatite foram ofertados à população, tanto nas 26 unidades 

básicas d/e saúde, como no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).27/08/2015  

• Campanha de vacinação contra pólio. Até o momento 31/08, foram vacinadas 15.127 crianças 

contra a doença, o que representa uma cobertura de 69,63%. A meta é imunizar pelo menos 

95% das 21.725 crianças nesta faixa etária no município. 31/08/2015 
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Saúde 
• Campanha de diagnóstico para osteoporose. Por meio de exames de 

ultrassonometria (máquina de calcâneo), cujo resultado sai imediatamente, 
mulheres com 50 anos ou mais e homens acima de 60 anos, poderão ter na 
hora o diagnóstico. Mulheres portadoras de diabetes com grau elevado ou que 
fazem ou fizeram uso prolongado de corticóide e as com menopausa precoce 
aos 30 anos também poderão realizar o exame. As máquinas de 
ultrassonometria serão instaladas em seis unidades de saúde da rede pública – 
Centro de Atendimento Especializado em Saúde da Mulher (CAESM), Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do Santo Antônio, Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
Jardim Vetorazzo, Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jaguaré, Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do Parque Industrial e Centro de Saúde Escola (CSE) Estoril. 
31/08/2015 

 

• UPA Jaguaré. Implanta atendimento odontológico de emergência. o serviço tem 
por objetivo atender casos emergenciais de extrações, dor de dente ou ainda 
traumas dentários por queda. 10/04/2015 

 

• Solo Sagrado ganha grupo de alongamento. Um projeto, coordenado por 
fisioterapeutas, em que a população é orientada sobre exercícios de 
alongamento e fortalecimento da musculatura. 18/08/2015 

 

• 15ª edição da Conferência Nacional de Saúde. o tema a ser discutido será 
“Saúde pública para cuidar bem das pessoas: direito do povo brasileiro”. O 
evento tem por objetivo discutir e propor novas diretrizes públicas para o SUS -
Sistema Único de Saúde, no município. 10/06/2015 
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Administração 

• Concurso da Emurb. Visa contratar funcionários para 26 vagas de nível 

fundamental e médio. São cargos de Auxiliar de Serviços Gerais 

(masculino e feminino), encanador, chefe de manutenção, fiscal de 

tráfego e chefe de segurança no trabalho. 10/06/2015 

 

• Concurso oferece 125 vagas para agente administrativo. Ao todo serão 

ofertadas 125 vagas, sendo seis para candidatos com deficiência. O 

cargo prevê carga horária de 40 horas semanais. 25/06/2015 

 

• Concurso para médicos . Ao todo serão oferecidas 160 vagas, sendo 121 

para médicos plantonistas clínicos e outras 39 para médicos plantonistas 

pediatras.  26/06/2015 
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Fazenda 

Visa estimular o pagamento de débitos pendentes na dívida 

ativa do município. Descontos débitos de ISSQN – Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza, IPTU - Imposto Predial 

e Territorial Urbano, taxas, multas de posturas. “Estão 

excluídos apenas o ISSQN RETIDO NA FONTE. 11/06/2015 
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PPI – Programa de Pagamento Incentivado 

Reparcelamento de dívida em atraso 

PPI – Programa de Pagamento Incentivado permanece até 31 de 

outubro. Nele, os contribuintes que têm dívidas tributárias com o 

município ainda podem negociar o pagamento à vista com desconto de 

60% nas multas e juros. 

  

Poderão ter descontos débitos de ISSQN – Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza, IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, taxas, 

multas de posturas. 29/09/2015 
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Cultura 

15ª edição FIT –Festival Internacional de Teatro de São José do Rio 

Preto. o FIT completa 46 anos de história, sendo 15 edições 

internacionais, realizado de 02 a 11 de julho.  08/04/2015 

 

FENANUSERT. Festival Nacional de Música Sertaneja. 06/04/2015 

 

Curso de cinema. Conclusão do curso será a realização de um curta-

metragem, totalmente produzido pelos alunos, sob a orientação dos 

professores especialistas em cinema e comunicação audiovisual. 

09/04/2015 

 

Biblioteca Municipal recebe o "Programa Viagem Literária“. O "Programa 

Viagem Literária" é uma ação da Secretaria de Estado da Cultura, 

conduzida pela Unidade de Bibliotecas e Leitura e executada pela SP 

Leituras, organização social de cultura, que faz a coordenação e 

produção da programação. 01/09/2015  
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Esporte 
Complexo do Alvorada promove Gincana Folclórica. O Complexo 

Educacional “Professora Telma Marques Vieira”, do Núcleo da Esperança 

Alvorada, está realizando a Gincana Folclórica das Atividades Educativas 

Complementares. O tema é: brincadeira, cultura e arte brasileira. 

28/08/2015 

 

Reforma Ginásio 19 de março 
 

Foram investidos R$ 25 mil na reforma da parte elétrica e hidráulica do 

ginásio, vestiários, piso, além da recuperação da calha, colocação de 

uma nova rede de proteção da quadra e pintura. 02/04/2015 
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Educação 
Educação promove curso de capacitação em Braille. O curso é destinado para 

professores, gestores e estagiários da rede municipal de ensino.  06/04/2015 

 

Escola Paul Harris promove campeonato de judô. O evento vai mobilizar 

aproximadamente 400 alunos. Os atletas disputarão divididos por categoria, ou 

seja, por peso e idade, de mirim a juvenil (de 6 a 17 anos). 23/06/2015 

 

Colônia de Férias do Parque Ecológico. Podem participar crianças de 7 a 10 anos. 

200 vagas disponibilizadas. 26/06/2015 

 

Seminário de Boas Práticas da Educação Infantil. O evento é destinado para os 

educadores da rede municipal, incluindo os coordenadores das unidades 

conveniadas, o que corresponde a mais de 1 mil profissionais. 06/07/2015 

 

Escola do Residencial Lealdade. 

 

 A escola foi construída com recursos do município. O investimento foi de R$ 2,5 

milhões. A unidade atende crianças do 1º ao 5º ano. A estrutura é composta por 10 

salas de aula, sala de Recursos para Atendimento Educacional Especializado; pátio 

coberto, cozinha, refeitório, área administrativa, banheiros e dispensa, ou seja, 

possui toda a infraestrutura necessária para atender os estudantes dos dois 

residenciais, Lealdade e Amizade, que juntos somam 2.508 moradias, das cerca de 

10 mil que serão entregues até o final dessa administração. 21/08/2015. 



Trabalho 
Secretaria do Trabalho atinge 1,2 mil empresas cadastradas – 

30/06/2015 

 

Cursos de formação profissional. 150 vagas, sendo 60 para o curso 

de panificação, 60 para eletricista de autos e 30 para assistente 

administrativo. 18/05/2015  
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No ano de 2015 

Junho a Setembro  

foram oferecidas aproximadamente 3.243 vagas de emprego 



Desenvolvimento Econômico 
 

 

27 

Banco do Povo Rio Preto completa 13 anos com menor taxa de juros. O 

banco oferece a taxa de juros mais baixa do mercado com índice de 0,35% 

ao mês.  23/07/2015 

 

Palestra: "Comércio exterior: um caminho em meio à crise". Visa orientar 

empresários e demais interessados sobre as possibilidades e caminhos 

para atuar no mercado externo. 28/05/2015 
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Planejamento Estratégico 
II Seminário de Empreendedorismo. ema Empreendedorismo X Inovação. O 

evento é promovido pelo Centro Incubador de Empresas de São José do Rio Preto 

em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento 

Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação. A participação é aberta a comunidade. 

Cujo o objetivo é oferecer uma visão completa do processo de Inovação e 

Empreendedorismo, abordando o tema por meio de palestras com especialistas, 

debates de casos de empresas incubadas e apresentação de programas parceiros 

da área 12/08/2015.   

 

Centro Incubador faz seleção para o 'Hotel de Projetos‘. trata-se de um espaço 

para potenciais empreendedores, pessoas que possuem o interesse em transformar 

sua Ideia Inovadora em uma modelo de negócio nas áreas de Tecnologia, Saúde e 

Comunicação. 24/08/2015 

 

II Seminário sobre Empreendedorismo – 04/09/15 -  Tema do encontro ‘Dnapta 

Biotecnologia e suas experiências na captação de Recursos para Pesquisas (CNPq, 

Fapesp e Finep)’. 04/09/2015 

Obras de infraestrutura no Distrito Industrial Carlos de Arnaldo. Ordem de serviço 

para início das obras no local prevê o asfalto em 156 mil metros quadrados de ruas e 

vai beneficiar as 61 empresas lá instaladas. 17/08/2015. 
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Planejamento Estratégico 
Parque Tecnológico de São José do Rio Preto 

Eco Parque Empresarial Norte 

Empreendimento implantado pelo município destinada à implantação de empresas com 

perfil inovador e tecnológico com 240 lotes disponíveis. Contempla o empreendimento a 

sede administrativa com 1.060 m²,  o Centro Incubador e  Centro Empresarial com área 

construída de 3.384 m² cada prédio. 

O Eco Parque Empresarial Norte foi aprovado pela Lei Complementar 475/2015. Será 

instalado na Região Norte em uma área de 1.950.432 m² e será implantado em etapas. A 

1ª etapa contemplará 189 módulos com metragem de  aproximadamente 700m² cada.  

Esta em fase de aprovação junto a CETESB.  
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Rio Preto é a 17ª melhor cidade do Brasil em 

desenvolvimento 

Rio Preto é a 17ª melhor cidade do Brasil em desenvolvimento na avaliação 

da agência classificadora de risco de crédito Austin Rating. O estudo, 

encomendado pela revista IstoÉ, usou dados de 5.565 municípios brasileiros. 

Diferente do índice Firjan, inspirado no IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano), onde o município é o 2º no ranking nacional, no estudo da agência 

Austin foram analisados 212 indicadores utilizados para o cálculo do 

chamado de Índice de Inclusão Social e Digital (IISD). Esses indicadores 

foram divididos em quatro grandes grupos: fiscais, econômicos, sociais e 

digitais. Fonte: diarioweb 12/08/2015 

Indicadores 
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Indicadores 

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) do 

município, ano base 2010, foi classificado como 

“muito baixo” (índice 0,195) 

Dados divulgados pelo IPEA –Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- 

revelam que São José do Rio Preto tem ainda mais qualidade de vida. O 

estudo fez o levantamento do Índice de Vulnerabilidade Social dos 5.565 

municípios do País e nossa cidade recebeu a classificação muito baixo 

(0,195%). Isso quer dizer que a população rio-pretense está com melhor 

renda, morando em residências adequadas e com acesso aos serviços de 

saúde, educação e assistência. 02/09/2015 



Indicadores 

8º lugar no ranking de municípios pontuados com boa gestão fiscal, no índice 

do sistema Firjan - Federação da Indústria do Rio de Janeiro, divulgado 

ontem (18/6). A Firjan faz a avaliação econômica dos municípios brasileiros 

anualmente e aponta neste ano (ainda) São José do Rio Preto como 31º 

município de destaque em nível nacional. A versão 2015 tem como base os 

dados de 2013. 

 

O índice é composto da análise das Receitas Próprias, dos Gastos de 

Pessoal, dos Investimentos realizados, da suficiência de caixa (liquidez) e do 

Custo da Dívida dos Municípios. 

 

 

Analisados os indicadores de forma individual, São José do Rio Preto teve o 

desempenho de suas Receitas Próprias e Gastos de Pessoal, percentuais da 

Receita Corrente Líquida (RCL), como de Excelência. 19/06/2015 
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Firjan coloca Rio Preto em 8º no ranking 

estadual de gestão  
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