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E MAIS Investimentos em 

Na trilha para o 
FUTURO

E MAIS Investimentos em Saúde e Educação melhoram índices socioeconômicos

INFRAESTRUTURA
Investimentos em
estradas, balsas e 
aeroporto conectam
as cidades da região

CRÉDITO
Com recursos do
Desenvolve-SP, estímulo 
a novos negócios e 
geração de renda

TURISMO
Rotas temáticas e
melhor estrutura
ampliam visibilidade
e atraem visitantes





m dos mais ambi-
ciosos programas do 
Governo de São Paulo, 
o Vale do Futuro está 
completando dois 
anos. Em outubro de 

2019, tivemos a honra de anunciar, 
no Palácio dos Bandeirantes, o 
projeto que atualmente é o grande 
agente transformador dos municí-
pios do Vale do Ribeira. Após 24 me-
ses, resultados positivos já apare-
cem e dão uma face mais moderna 
e menos desigual a toda a região.

Nossa gestão coordena 12 obras 
rodoviárias no Vale, com R$ 180 
milhões em investimentos para me-
lhorar o transporte terrestre. Já a 
concessão do aeroporto de Registro 
deve resultar em R$ 7,4 milhões em 
melhorias. Também investimos R$ 
5,9 milhões nas obras da travessia 
Cananéia-Continente e estamos 
preparando a concessão do Sistema 
de Travessias Litorâneas.

A ação do Estado acelera inves-
timentos privados. Levantamento da 
Invest SP mostra que, nos últimos 
dois anos, já são mais de R$ 240 
milhões aplicados por empreende-
dores no Vale do Ribeira. O banco 
estadual Desenvolve SP já liberou 
R$ 26,5 milhões em créditos para 
projetos que trarão mais desenvol-
vimento econômico, empregos e 
renda à região.

Ao mesmo tempo, o Governo do 
Estado investe em serviços públicos 
prioritários. Na saúde, são R$ 28 
milhões no Hospital Regional de 
Pariquera-Açu, com cinco andares 
modernizados e 98 leitos novos, 
incluindo 18 de UTI. No saneamen-
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Vale do Futuro: 
a realidade que transforma

to básico, o Estado e a Sabesp 
investem mais de R$ 118 
milhões em 65 obras que vão 
beneficiar 120 mil pessoas 
em 22 municípios.

Na educação, criamos 
no Vale do Ribeira 12 esco-
las em tempo integral entre 
2020 e 2021, beneficiando 
4,6 mil alunos, e outras 24 
na região também se soma-
rão à modalidade em 2022. 
Duas creches-escola foram 
entregues e outras sete estão em 
construção para entrega até o fim 
de 2022, com investimento superior 
a R$ 15,3 milhões. A região também 
recebeu 35 novos ônibus compra-
dos com investimento estadual de 
R$ 8,5 milhões.

Na habitação, vamos construir 
408 moradias populares no Vale do 
Ribeira. Também investimos mais 
de R$ 8,5 milhões do programa 
Cidade Legal para beneficiar mais 
de 24 mil famílias. Entregamos 
mais de 2 mil títulos de propriedade 
e, ainda em 2021, vamos regularizar 
outros 1,5 mil imóveis.

Para apoiar as Prefeituras, 
firmamos 106 convênios em obras 
de infraestrutura urbana no Vale do 
Ribeira. São investimentos de R$ 
30 milhões. Também entregamos a 
Delegacia de Defesa da Mulher de 
Jacupiranga, o Polo de Empregabi-
lidade Inclusiva de Registro, duas 
unidades do Centro Dia do Idoso em 
Iguape e Registro, além de novos 
Centros de Convivência do Idoso em 
Sete Barras e Barra do Turvo e uma 
arena esportiva em Pariquera-Açu.

Nossa gestão também se dedica 

à geração de emprego e renda, re-
conhecidamente o melhor progra-
ma social da sociedade moderna. 
Inauguramos a primeira incubadora 
de empresas na região e também 
vamos entregar a primeira Fatec. 
Anunciamos a abertura de 2 mil no-
vas vagas pelo programa Prospera 
Jovem. E os programas Novotec, 
Novotec Expresso e Via Rápida 
asseguram milhares de vagas em 
cursos de capacitação profissional.

Temos a convicção de que as 
ações de curto prazo do Governo de 
São Paulo já foram decisivas para 
transformar o Vale do Ribeira. Mas 
também sabemos que ainda há muito 
trabalho a fazer. Ao mudarmos o 
presente do Vale do Ribeira, estamos 
garantindo que o futuro da região será 
de prosperidade econômica e pro-
gresso social. Viva o Vale do Futuro!

João Doria é Governador do Estado 
de São Paulo
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o Vale do Ribeira só se escutava falar sobre sua 
produção de bananas e sobre o Rio Ribeira de Iguape, 
que de vez em quando sobe e inunda as cidades por 
onde passa.

Um olhar um pouco mais curioso sobre esse canto 
do mapa do Estado de São Paulo revela surpresas e 

descobertas. A baixa densidade demográfica (apenas 20 hab/Km²) 
e as estradas longas e permeadas de plantações surpreendem o 
visitante e indicam que ali há muito a ser descoberto.

Cidades que contam história pela arquitetura típica, gastrono-
mia natural e  com produtos da região, gente simples, hospitalidade 
e cenários de um paraíso natural ainda pouco explorado. Esse é o 
cardápio disponível para os amantes de um contato mais próximo 
com a natureza, onde o turismo tanto pode estar no artesanato dos 
pequenos artistas, como nas trilhas exuberantes no meio da mata, 
nas cavernas e rios de água cristalina.

O Programa Vale do Futuro, lançado em 2019 pelo Governo 
do Estado de SP para levar desenvolvimento econômico 
e social à região,  vem tirando essa história e sua 
gente do anonimato, capacitando e qualificando 
seus moradores, e mostrando para o Estado, 
para o País e também para o exterior a riqueza 
que, até então, estava escondida no meio da Mata 
Atlântica.

Nesta revista especial, você vai encontrar bons 
motivos para visitar o Vale do Ribeira. Boa leitura!
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or meio do Programa 
Vale do Futuro, o inves-
timento em pavimen-
tação e melhoria da 
condiçãao de estradas 
já abrem caminhos 

para o desenvolvimento e para a 
população do Vale do Ribeira. A 
região está sendo contemplada com 
obras de recuperação de estradas 
estaduais e vicinais, algumas com 
pistas já asfaltadas, pavimentação 

Com essas obras, a 
região já se beneficia 
no escoamento da 
produção local, rotas 
para importantes 
pontos turísticos e 
deslocamento entre 
as cidades 

investe em melhorias 
em estradas e pontes

Vale do Futuro
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Vale do Futuro

segurança e melhores condições de 
trafegabilidade. “É um conjunto de 
ações que estamos executando por 
meio do Programa Vale do Futuro, 
dentre elas as melhorias de infraes-
trutura, que tem como objetivo re-
qualificar toda a região, possibilitan-
do conexão entre cidades, promoção 
das rotas turísticas, bons acessos 
e segurança no deslocamento”, 
ressalta o secretário de Logística e 
Transporte do Governo de São Paulo, 

João Octaviano Machado Neto.
Uma importante obra em 

andamento é a recuperação de 
35 quilômetros da Rodovia Abílio 
Previdi - SP-226 entre Pariquera-
-Açu e Cananéia, os motoristas 
que passam por lá já percebem 
a melhoria gradativa do trecho, 
que deve ser entregue no segundo 
semestre de 2022. As obras trarão 
benefícios que irão facilitar o trajeto 
não só da população destas cidades, 

de estradas de terra e melhorias em 
sinalização e sistema de drenagem 
viária. Ao todo, nove municípios, que 
são cortados pelas vias, estão sendo 
beneficiados com o programa: Apiaí, 
Cananéia, Eldorado, Iguape, Jacu-
piranga, Miracatu, Pariquera-Açu, 
Sete Barras e Tapiraí.

No total, serão recuperados 158 
kms de rodovias no Vale do Ribeira 
– investimento de R$ 180 milhões, 
em 12 obras, que contarão com mais 
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mas para milhares de turistas que 
reconhecem Cananéia, no Litoral Sul 
paulista, como destino para quem 
gosta de praias, pesca esportiva, 
pela gastronomia e o turismo histó-
rico e cultural. 

Uma das obras concluídas é a da 
Rodovia Benedito Pascoal de França 
(SP-165), com a recuperação de um 
trecho de 40 quilômetros que ligam 
Eldorado a Iporanga. Além de ser a 
principal rota que dá acesso à famo-
sa Caverna do Diabo – um chamariz 
a mais para atrair turistas para a 
região - a população local ganhou 
uma estrada mais segura, com a 
recuperação geral do pavimento, 
incluindo sistemas de drenagem e 

sinalização vertical/horizontal. Pela 
SP-165 passa boa parte da produção 
agrícola do Vale do Ribeira, como o 
escoamento da safra de bananas. 

Sobre a importância da infra-
estrutura para o setor agrícola na 
região, de acordo com a Cooperativa 
Central dos Produtores Rurais e 
da Agricultura Familiar do Vale do 
Ribeira – COOPERCENTRAL VR, o 
Vale do Ribeira abriga 11% dos agri-
cultores orgânicos do estado de São 
Paulo, responsáveis pela produção e 
escoamento de produtos como bana-
na, pupunha, plantas ornamentais, 
arroz, mandioca e mexerica. Para o 
diretor financeiro da Cooperativa, Is-
naldo Lima da Costa, a melhoria das 

SEGURANÇA
Com pavimentação nova, estradas ficam mais 
seguras, garantem viagens mais rápidas entre os 
municípios e melhor escoamento de produtos

Estamos 
requalificando 
toda a região, 
possibilitando 
conexão entre 
cidades, promoção 
das rotas turísticas, 
bons acessos e 
segurança
João Octaviano 
Machado Neto
Secretário de Logística 
e Transporte do Estado

“
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PRODUÇÃO
A banana está entre os produtos mais importantes 
da agricultura do Vale do Ribeira, que abriga 11% dos 
produtores de orgânicos do Estado

estradas é fundamental. “O inves-
timento em infraestrutura é ponto 
inicial para falarmos em desenvol-
vimento. Falo por nós,  agricultores, 
que estamos todos os dias nas 
estradas levando nossa produção. 
O balanço que fazemos até agora 
sobre o Programa é positivo”.

Outras duas obras entregues 
foram a ponte na SPA 552/230, em 
Barra do Turvo, importante via de 
ligação à Rodovia Régis Bittencourt, 
que era uma demanda antiga da 
população local; e a implantação da 
ponte sobre o Rio Juquiá. Estão em 
licitação atualmente 25 quilômetros 
de recuperação funcional de estra-
das vicinais, que beneficiarão a popu-
lação de Miracatu, Cajati e Eldorado; 
e serviços de conservação da SP-222, 
nos municípios de Miracatu e Iguape 
e entre os municípios de Pariquera-
-açu e Jacupiranga. As obras são 
executadas pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem – DER.

 “Mobilidade urbana é um dos 
pontos fundamentais para o de-
senvolvimento de uma região, seja 
para o escoamento da produção 
agrícola ou para o fluxo de turistas 
e para segurança dos motoristas 
que frequentam a nossa região. São 
investimentos que vão permitir  o 
seu desenvolvimento econômico de 
forma plena”, comenta o coorde-
nador do Programa Vale do Futuro, 
Marco Aurélio Gomes. 
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Boa notícia para quem sempre sonhou 
em ver o aeroporto de Registro em 
operação, a nova concessão representa 
desenvolvimento e deve atrair mais 
investimentos para o Vale do Ribeira

ransporte aéreo, um 
modal de transporte que 
promete levar progresso 
para o Vale do Futuro. O 
Aeroporto Estadual de 
Registro Alberto Bertelli, 

inaugurado em 1939, foi arrematado 
no leilão realizado pelo Governo do 
Estado de São Paulo, e que atinge 
22 aeroportos regionais. Registro 
ficou junto com o lote Sudeste, que 
inclui outros 11 aeroportos, com 
destaque para o de Ribeirão Preto, 
sendo que o vencedor foi o Consór-
cio Voa NW e Voa SE.

A concessão dos aeroportos 
paulistas já foi concluída e a previsão 
é que a transferência de gestão se 
dê nos primeiros meses de 2022. O 
aeroporto de Registro poderá receber 
R$ 7,4 milhões em investimentos 
ao longo da concessão. O valor 
poderá ser aplicado em benfeitorias 
de infraestrutura, como recapea-
mento, iluminação e repintura da 
pista de pouso, ampliação da área de 
movimento de aeronaves, estacio-
namento de veículos e terminal de 
passageiros, implantação de áreas de 
segurança nas cabeceiras das pistas 
de pouso e decolagem, sistema de 
luzes, entre outras melhorias.

T
“A chegada do investidor privado 

vai gerar um aumento de capacidade 
dos aeroportos que serão administra-
dos por concessionárias, impactando 
na oferta de voos e, consequen-
temente, uma alta significativa de 
desenvolvimento econômico e social 
dos municípios, o que gera emprego e 
renda para todos os brasileiros”, disse 
o Secretário de Logística e Transpor-
tes, João Octaviano Machado Neto.

Atualmente, o aeroporto de 
Registro não realiza vôos comerciais, 
estando restrito aos vôos executivos. 
Porém, por ter a pista no nível do mar, 
assim como o Aeroporto Santos Du-
mont, poderá receber vôo comercial 
inclusive de boeings, futuramente.

O diretor de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação da Prefeitura Municipal de 
Registro, Octávio Forti Neto, afirma 
que o município já está se prepa-
rando para colher os benefícios 
que o aeroporto pode trazer para a 
região. “O poder público está mape-
ando as áreas de interesse ao longo 
da BR-116, estamos reformulando 
o nosso Plano Diretor para mudar 
o tipo de zoneamento e fizemos 
uma proposta mais robusta de lei 
de incentivos fiscais, tudo isso para 

Concessionária
assume administração 
do Aeroporto de Registro

Além de
incrementar
os negócios,
o aeroporto
deve atrair mais
turistas para
região
Dinamérico Peroni
presidente do Codivar e
prefeito de Itariri

“
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atrair investidores e mais empresas 
para região”, comenta. 

O setor turístico também deverá 
ficar aquecido com a operacionali-
zação do aeroporto em Registro, é o 
que acredita o presidente do Codivar 
(Consórcio de Desenvolvimento Inter-
municipal do Vale do Ribeira e Litoral 
Sul) e prefeito de Itariri, Dinamérico 
Peroni. “Além de incrementar os ne-
gócios, o aeroporto deve atrair mais 
turistas para região. Hoje o turismo é 
o carro-chefe para o desenvolvimento 
econômico do Vale e nesse contexto 
o aeroporto será importantíssimo, 
facilitando o acesso à região”. 

PLANEJAMENTO
 João  Octáviano Machado Neto é 

secretário de Logística e Transpor-
tes do Estado
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ananéia é uma linda 
e preservada cidade 
no Vale do Ribeira, no 
litoral sul paulista, e 
um dos transportes 

usados pela maioria da população 
e turistas é por meio de balsas. 
Visando investimentos em infraes-
trutura, o Programa Vale do Futuro 
também previu a modernização das 
travessias litorâneas. O Departamen-
to Hidroviário é responsável pelas 

Obras na travessia da balsa 
trazem mais conforto

O investimento é na ordem de R$ 5,9 milhões, 
com previsão de construções dos dois flutuantes 

e das duas pontes móveis  

obras de melhorias nos flutuantes da 
Travessia Cananéia/Continente. Com 
investimentos de R$ 5,9 milhões, as 
estruturas dos atracadouros também 
serão substituídas. Um fator impor-
tante nessa obra é que as constru-
ções dos dois flutuantes e das duas 
pontes móveis estão sendo feitas em 
Guarujá.

Quando estiverem prontos, os 
flutuantes serão transferidos, pelo 
mar, até a travessia de Cananéia. A 

partir daí, inicia-se a etapa de insta-
lação. “Os elementos do atracadou-
ro Cananéia/Continente serão fabri-
cados e substituirão os existentes 
que se encontram deteriorados. Os 
novos atracadouros terão condições 
de segurança para a travessia, per-
mitindo tranquilidade à população“, 
informa José Reis, diretor-geral 
do Departamento Hidroviário. A 
previsão é que os trabalhos sejam 
concluídos até o final de 2021.

C

ESTALEIRO
Obras dos atracadouros estao 
sendo feitas em Guaruja
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Outra frente em andamento é o Projeto de Concessão das 
Travessias Litorâneas, com previsão de investimentos de R$ 240 
milhões, incluindo serviços públicos de operação, conservação, 
manutenção e realização dos investimentos necessários para a 
adequação e exploração do sistema de transporte aquaviário de 
veículos e passageiros. Ao todo, oito travessias compõem o Sistema: 
Santos/Guarujá, Bertioga/Guarujá, São Sebastião/Ilhabela, Iguape/
Juréia, Cananéia/Ilha Comprida, Cananéia/Continente, Santos/Vi-
cente de Carvalho e Cananéia/Ariri. 

O secretário estadual de Logística e Transporte, João Octaviano 
Neto, afirma que até o final de 2021 o governo deverá publicar edital 
para que as empresas disputem o leilão. “A concessão das travessias 
certamente vai melhorar os serviços e a infraestrutura das traves-
sias litorâneas. Mais investimentos geram aumento de capacidade, 
agilidade e mais segurança para os passageiros”, finaliza.

A volta da operação das balsas 
está sendo muito esperada pelo 
empresário paulistano Ulisses 
Ribeiro, proprietário que administra 
há quase 40 anos o Hotel Marina 
Clube de Pesca Cananéia, ofere-
cendo na região hotelaria, restau-
rante e pesca esportiva. Ele orga-
niza a festa de Reveillon e queima 
de fogos, que atrai muitos turistas 
anualmente, para hospedagem 
e passeios. Por isso, a retomada 
da travessia Cananéia/Continen-
te é fundamental. O empresário 
avalia os investimentos na região. 
“Cananéia vive do turismo e vejo 
o Programa Vale do Futuro como 
um conjunto de ações altamente 
promissor para alavancar o turismo 
regional”. 

 A travessia de balsa Cananéia/
Continente beneficia a popula-
ção de bairros como Itapitangui, 
Ariri, Rio das Minas, Rio Branco 
e Taquari, que necessitam diaria-
mente desse transporte. Para o 
morador de Porto Cubatão, Venizio 
Domingos Mandira, que trabalha 
como segurança no Fórum de 
Cananéia, seu principal meio de 
transporte é a balsa. “Estamos 
na expectativa para que as obras 
sejam finalizadas, além de veículos, 
são muitos pedestres e ciclistas 
que dependem dessa travessia 
todos os dias para ir ao traba-
lho e comércio na região”, diz.                                                                                                                                             
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ara preservar tamanha 
riqueza de diversida-
de ambiental, do Vale 
do Ribeira – o Vale do 
Futuro - a Sabesp tem 

cuidado do saneamento básico com 
muito trabalho e dedicação. São 65 
obras de saneamento nos muni-
cípios que integram o Programa 
Vale do Futuro, do Governo de São 
Paulo. Já foram entregues 25 obras 
que ampliam a coleta, afastamento 
e o tratamento de esgoto e também 
obras para ampliação do abaste-
cimento de água nas seguintes 
cidades: Registro, Apiaí, Cananeia, 
Cajati, Barra do Chapéu, Eldorado, 
Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, 
Itapirapuã Paulista, Itaóca, Itariri, 
Pedro de Toledo, Ribeira, Ribeirão 
Grande e Tapiraí.

Ao todo, está concluída a im-
plantação de 49,8 km de rede de 
esgoto, 22 Estações Elevatórias de 
Esgoto, 6 Estações de Tratamento 
de Esgoto, além de 27,5 km de re-

Saneamento básico traz mais
qualidade de vida

Sabesp amplia 
abastecimento 
de água e 
coleta de 
esgoto em 14 
municípios que 
fazem parte do 
Programa Vale 
do Futuro

des de água, um reservatório com 
capacidade para 500 mil litros de 
água e uma Estação de Tratamento 
de Água. As ações da Sabesp no 
Vale do Futuro beneficiarão todo 
o Vale do Ribeira. Desde o ano de 
2020, o Governo de São Paulo e a 
Sabesp já investiram mais de R$ 
118 milhões em obras de sanea-
mento básico no Vale do Ribeira.

O acesso ao saneamento é fator 
positivo no Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH). Segundo dados 
estatísticos do Instituto Trata Brasil, 
sobre os Benefícios Econômicos da 
Expansão do Saneamento Brasileiro, 
o valor presente da economia total 
com a melhoria das condições de 
saúde da população brasileira entre 
2004 e 2016 foi de R$ 1,7 bilhão, que 
resultou num ganho anual de R$ 
134 milhões. O diretor-presidente 
da Sabesp, Benedito Braga, afirma 
que, em linhas gerais, a cada real 
investido em saneamento básico, 
são economizados 4 reais em saúde 

P
ABASTECIMENTO
Entre as obras previstas no programa, 
estação de tratamento de água
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pública. “O saneamento básico é 
fundamental para um meio ambiente 
melhor, para a área de saúde e para 
o bem estar das pessoas”, afirma.

O diretor presidente ainda fala 
de uma cadeia virtuosa, da relação 
entre saneamento básico, saúde, 
economia e turismo ecológico. “O 
trabalho que a Sabesp faz possibili-
ta o desenvolvimento de uma ativi-
dade muito importante para o Vale 
do Ribeira, que é o turismo ecoló-
gico. Na medida em que o esgoto 
não vai para córregos e sim para 
tratamento, essa beleza ambiental 
é preservada, de forma responsável 
e o turismo pode trazer emprego e 
renda para região”, avalia

Obras em 
andamento

Como exemplo desse montante de inves-
timentos, o município de Cananéia recebeu 
a implantação de rede coletora, execução de 
ligações domiciliares e instalação de estação 
elevatória para bombeamento e de estação de 
tratamento de esgoto (ETE) no bairro Porto 
Cubatão. As obras elevam o índice de cober-
tura de esgoto no município de 92,4% para 
94,4%, com investimento de R$ 2,4 milhões, 
beneficiando cerca de mil pessoas.

Sobre as obras em andamento, município 
de Iguape recebe a ampliação da reservação 
de água tratada com a construção de reserva-
tório com capacidade para um milhão de litros 
para atender os bairros de Icapara e Barra do 
Ribeira, beneficiando uma população de 19 mil 
pessoas, com investimento: R$ 1,9 milhão. O 
novo reservatório e adutoras para o abaste-
cimento de água vão beneficiar os bairros da 
Toca do Bugio, Icapara, Pontal, Aquarius, Vila 
Nova e Barra do Ribeira.

Já as obras do sistema de esgotamento, 
com mais de 11 km de rede e 600 ligações, 
vão beneficiar a região de Icapara, Vila Nova, 
Pontalzinho e Aquarius. A administradora da 
Prefeitura de Iguape e moradora do Bairro 
Icapara, Lenilda Ribeiro Braga, comemora os 
investimentos, por ser uma demanda muito an-
tiga da região. A casa de Lenilda, assim como 
boa parte das residências do local, ainda usa 
o sistema de fossa. “Eu vejo que é o progresso 
chegando em Icapara. Com a rede de coleta e 
tratamento do esgoto, a população terá condi-
ções de pleitear outras obras de melhoria de 
infraestrutura”, conclui.

BENEDITO BRAGA 
Presidente da Sabesp destaca 
ganho para a qualidade de vida
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Programa Vale do Futu-
ro, criado pelo Governo 
de São Paulo, investirá 
R$ 1 bilhão na região, 
em estradas, turismo, 
agropecuária, mine-

ração, empreendedorismo, saúde, 
educação, habitação e desenvolvi-
mento humano. Investimentos estes 
que já estão impactando o IDH regio-
nal e levando a uma união de todas 
as secretarias estaduais, prefeituras, 
empreendedores locais e regionais 
e a população do Vale do Ribeira. Já 
foram firmados 106 convênios, com 
investimento na ordem de R$ 30 
milhões.

Coordenado pela Secretaria de  
Desenvolvimento Regional, o Vale 
do Futuro abrange ações de curto, 
médio e longo prazos. As primeiras 
visam eliminar obstáculos imedia-
tos ao desenvolvimento regional e 
têm sua conclusão em dezembro 
de 2021. As ações de médio prazo 
focam em 2022, com diagnóstico so-
cioeconômico profundo e imersão no 
território, com a meta de traçar um 
plano estratégico com ações especí-
ficas e metas. A fase de longo prazo 
mira o ano de 2030, com plano de 
desenvolvimento específico para as 
cadeiras produtivas regionais, como 
turismo, agroflorestal, mineração e 
agropecuária.

Atualmente, o Vale do Futuro 
está focado na implantação de 70 
iniciativas com vistas ao desenvol-
vimento social e econômico dos 22 

Desde outubro 
de 2019, 19 
municípios 
integrantes do 
Programa Vale 
do Futuro foram 
contemplados 
com convênios 
firmados com 
a Secretaria de 
Desenvolvimento 
Regional

Investimento 
em infraestrutura urbana 
chega a R$ 30 milhões

O municípios que integram o progra-
ma. Vale ressaltar os convênios, no 
valor de R$ 2,2 milhões, que foram 
firmados para a construção de 
Casas da Juventude nos municípios 
de Registro, Iguape e Ilha Compri-
da. Finalmente, o ICMS Ambiental, 
sancionado pelo Governador João 
Doria, constitui um grande incentivo 
para que os municípios da região 
protejam e valorizem ainda mais 
suas áreas verdes, parques, reservas 
florestais e nascentes. A lei resultará 
em acréscimos significativos nas 
receitas das prefeituras.

CONVÊNIOS FIRMADOS
Em 2019, a partir do mês de ou-
tubro, a Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional (SDR) pagou R$ 6,7 
milhões, por meio de 23 convênios, 
para 14 municípios integrantes do 
programa Vale do Futuro. Já em 
2020, apesar do grande impacto da 
pandemia de covid-19, foram pagos 
R$ 6,4 milhões para 10 prefeitu-
ras do Vale do Futuro, sendo 26 o 
número de convênios firmados. Em 
2021, o valor supera a soma dos 
dois últimos anos, totalizando R$ 17 
milhões em pagamentos, através de 
57 convênios com 16 municípios. 

Em suma, desde outubro de 
2019, 19 municípios integrantes do 
Vale do Ribeira foram contemplados 
com convênios de infraestrutura 
urbana: Apiaí, Barra do Chapéu, 
Barra do Turvo, Cananéia, Cajati, 
Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, 
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Itaóca, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, 
Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de 
Toledo, Registro, Ribeirão Grande, 
Sete Barras e Tapiraí.

Em 2021, a unidade do Canal 
Direto SP+Perto de Registro iniciou 
suas obras. O prédio escolhido para 
ser a sede da unidade de Registro 
abrigava anteriormente a estrutura 
da Secretaria Estadual de Agricultu-
ra e Abastecimento (SAA). Com área 
total de 4.300m², o prédio abrigará 
serviços de 12 secretarias estaduais 
e da Procuradoria Geral do Estado 
(PGE), além de um escritório do 
Programa Vale do Futuro, também 
vinculado à Secretaria de Desen-
volvimento Regional. Ao todo, serão 
172 servidores públicos estaduais 

trabalhando no local.
“O mais abrangente programa 

de promoção do desenvolvimento 
sustentável e redução de desi-
gualdades regionais do  Executivo 
paulista veio para transformar esta 
realidade e gerar oportunidades 
de desenvolvimento e qualidade 
vida para a população local. Hoje, 
com dois anos de vida, o programa 
é uma realidade, que  tem im-
pulsionado ações e iniciativas de 
desenvolvimento conjugadas com  
preservação ambiental. Coordenado 
pela Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, o Vale do Futuro abrange 
ações de curto, médio e longo pra-
zo”, afirma o secretário de Desen-
volvimento Regional, Marco Vinholi.

INTEGRAÇÃO  
Canal Direto SP+Perto, de Registro: 
obras estão em andamento

INTEGRAÇÃO  
Marco Vinholi, secretário de 
Desenvolvimento Regional
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 ale do Futuro – Programa de 
Desenvolvimento do Vale do Ribeira 
foi lançado pelo Governo do Estado 
no final outubro de 2019. Desde 
então, a região passou a integrar as 
diversas iniciativas de estruturação 

e promoção da Secretaria de Turismo e Via-
gens do Estado. Para quem ainda não conhece, 
a região fica no extremo sul do estado de São 
Paulo, na divisa com o Paraná. Reúne a maior 
reserva de Mata Atlântica do Brasil, praias, 
parques naturais, casario tombado, dunas e 
a segunda maior concentração nacional de 
cavernas, como no Parque Estadual da Caverna 
do Diabo. Tudo isso a duas horas, em média, da 
capital paulista. 

O projeto Vale do Futuro contempla 22 
cidades, sendo três litorâneas: Iguape, Ilha 
Comprida e Cananéia. É onde ficam dois ícones 
ecológicos do Estado: o Lagamar e a Ilha do 
Cardoso. E ainda para os amantes de turismo 
ecológico e turismo de aventura, apenas no 
Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Pe-
tar) são mais de 200 cavernas conhecidas, as 
de visitação permitida oferecem uma inesque-
cível aventura subterrânea.

Uma das ações de promoção do turismo 
para o cenário mundial aconteceu com a reali-
zação da Adventure Week, uma parceria da Se-
cretaria de Turismo e Viagens com a Adventure 
Travel Trade Association (ATTA), uma das prin-
cipais organizações promotoras do ecoturismo 
e turismo de aventura do mundo. Participaram 
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O Vale do Ribeira 
é uma das regiões 
mais fascinantes 
do País, que 
passou a integrar 
as diversas 
iniciativas de 
estruturação e 
promoção de 
turismo, como 
rotas temáticas 
e evento 
internacional

dão mais visibilidade 
e atraem o visitante

Ações 
planejadas
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operadores de turismo e jornalistas 
especializados de seis países, entre 
eles Estados Unidos, Canadá e China, 
mercados potenciais para emissão de 
turistas para o Brasil.

O operador de turismo norte-
-americano Peter Grubb, presidente-
-fundador da Row Adventures – 
empresa sediada em Couer d’Alene, 
EUA – foi um dos participantes da 
semana. Com experiência de 40 anos 
em promoção de roteiros turísticos 
pela America e Europa, ele vê no 
Vale do Ribeira um potencial não 
só para turismo de aventura, mas 
para inclusão de atrativos culturais 
e históricos no roteiro. “Eu fiquei me 
questionando se haveria interesse dos 
turistas norte-americanos e canaden-
ses, se haveria atrativos suficientes 
para oferecer um roteiro e se valeria 
a viagem pela distância e pelo valor, e 
a resposta é sim! Foi uma experiência 
muito positiva”.

O secretário-executivo da Secreta-
ria de Turismo e Viagens do Estado de 
São Paulo, Guilherme Miranda acre-
dita que a realização do Adventure 
Week coroou a vocação que talvez seja 
a principal do Vale do Ribeira, que é o 
turismo. “Quando falamos em turis-
mo, pensamos em tudo que ele traz – 
é um segmento de vários segmentos 
– atrai rede hoteleira, restaurantes, 
bares, comércio de produtos locais. A 
gente aposta em um reposicionamen-
to do Vale do Ribeira com essa ação, 
junto de muitas outras frentes para o 
fortalecimento do turismo”, avalia.

A promoção das belezas do Vale 
do Ribeira também teve grande espa-
ço do Rally de São Paulo, ação inédita 
na região. Cinco cidades do Vale do 
Ribeira – Ilha Comprida, Iguape, Pa-
riquera-Açu, Jacupiranga e Cananéia 
– foram palco da etapa paulista do 
Sertões Series, no início de novembro. 
A Ilha Comprida foi a cidade anfitriã, 
na Praia do Boqueirão do Norte, onde 
foi montada a Vila Sertões, sediando 
toda a estrutura do rally e a Vila do 
Futuro. Durante os três dias de even-
to, aconteceram atividades culturais, 
exposição de artesanato, gastronomia 
e arte, que reúnem todas as cidades 
da região.

AVENTURA
A Adventure Week 

atraiu o interesse de 
seis países pela região. 

Além disso, uma 
edição do Rally dos 
Sertões também foi 
realizada na região
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Das diversas iniciativas de estruturação e 
promoção da Secretaria de Turismo e Viagens 
do Estado, é no Vale do Ribeira onde está mais 
adiantado o programa Rotas Cênicas SP. A 
iniciativa prevê intervenções em estradas para 
que sejam parte da experiência do viajante, 
e não apenas um caminho até o destino. São 
locais que passarão a contar com infraes-
trutura de apoio como forma de desfrutar da 
riqueza paisagística e cultural. Nesses dois 
anos foram feitos o mapeamento e os projetos. 
As primeiras intervenções serão inauguradas 
em maio de 2022.

A Setur já tem os projetos executivos das 
15 primeiras intervenções em três rodovias no 
Vale do Ribeira. Serão mirantes e paradouros 
na SP-165 (Iporanga-Apiaí), SP -250 (Apiaí-Ri-
beira-Guapiara) e SP-139 (São Miguel Arcanjo-
-Sete Barras). “Pretendemos que o Programa 
Rotas Cênicas SP não inclua exclusivamente 
espaços para contemplação da natureza, mas 
também locais para que as pessoas possam 
vivenciar experiências e contar com opções 
que tornem as estradas autênticos parques 
temáticos. A idéia é que as estradas passem 
a ser visualizadas não só como um caminho, 
mas como parte do destino e da viagem.” 
explica o Secretário de Estado de Turismo e 
Viagens, Vinicius Lummertz.

O Departamento de Apoio ao Desenvolvi-
mento dos Municípios Turísticos (Dadetur) faz 
repasses para cidades denominadas como 
Estâncias Turísticas ou Municípios de Interesse 
Turístico (MITs). São recursos destinados a 
obras e melhoria de infraestrutura turística. 
No período de outubro de 2019 a outubro de 
2021, os municípios de Apiaí, Barra do Turvo, 
Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, 
Iporanga, Itaóca, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, 
Miracatu, Registro, Ribeirão Grande, Sete Bar-
ras e Tapiraí receberam repasses do Dadetur 
para a conclusão de obras de interesse turísti-
co, no valor total de R$ 13,9 milhões.

Como exemplo, pode-se destacar os 
investimentos no município de Registro, com a 
revitalização e reabertura ao público do Bosque 
Municipal Torazo Okamoto e a construção de 
um píer às margens do Rio Ribeira de Iguape, 
próximo à Praça Beira Rio – juntos os repas-
ses somam aproximadamente R$800 mil. “A 
diversificação da oferta turística no município e 
a revitalização de espaços de uso público, utili-
zados também por turistas, ampliam possibili-
dades de visitação no município, e promovem a 
melhoria no bem estar e qualidade de vida, não 
só do turista, mas da população em geral”, ava-
lia a Diretora de Políticas Públicas de Turismo 
de Registro, Maurizia Moura.

Atrativos turísticos 
ganham destaque

VISITA GUIADA
Para a Adventure 
Week, operado-
res do Turismo 
e jornalistas de 
diversos países 
foram convidados 
a conhecer os 
passeios de aven-
tura e as trilhas 
ecológicas do Vale 
do Ribeira
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s planos da implantação de um 
novo empreendimento ou da 
ampliação dos negócios no Vale 
do Ribeira podem agora ser 
concretizados, após advento do 
Programa Vale do Futuro. Com 

o objetivo de promover o desenvolvimento 
econômico dos municípios situados na região, 
com o financiamento ao agronegócio, comércio, 
serviços e indústria, o Governo do Estado, por 
meio do Desenvolve SP, oferece linha de crédito 
para empresas e municípios.  Três prefeituras já 
foram beneficiadas.

Há um total de 21 empreendimentos com 
novos investimentos. De acordo com levan-
tamento do Investe SP, são R$ 240 milhões 
aplicados pela iniciativa privada. O Desenvol-
ve SP já liberou R$ 26,5 milhões em créditos 
para o Vale do Futuro desde outubro de 2019. 
Para a iniciativa privada foram R$ 21,3 mi-
lhões, e para as prefeituras R$ 5,2 milhões. 

No total são 74 empresas.
Entre as iniciativas, crédito para capital 

de giro de micro, pequenas e médias empre-
sas da região e financiamento a projetos de 
investimento, compra de máquinas, equipa-
mentos e veículos a empresas do comércio, 
serviços, indústria e agronegócios. Para os 
municípios, linhas de financiamentos para 
projetos de infraestrutura, parques indus-
triais, recapeamento asfáltico, iluminação 
pública e aquisição de equipamentos.

PROJETOS EM ANDAMENTO
No centro histórico de Iporanga, encontra-se
um dos edifícios mais antigos da cidade, conhe-
cido como Casarão, datado de meados do
século XIX. Em 2010, após restauração, passou
a abrigar o Casarão Gastronomia & Arte, de
propriedade da Chef Val Ribeiro e de seu mari-
do, o empresário Sérgio Pompéia. Com vistas a 
ampliar as atividades do restaurante e valori-

Municípios e empreendimentos do Vale do Ribeira
recebem recursos do Desenvolve SP; iniciativa
impulsiona geração de renda e emprego e financia
obras para ampliar potencial econômico

O

Linha de crédito 
impulsiona negócios 
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Linha de crédito 
impulsiona negócios entre bangalôs, quartos e suíte de 

diferentes categorias, o Glamping ofe-
rece a oportunidade de um momento 
exclusivo com a natureza.

O crédito de R$200 mil foi investi-
do na construção de uma piscina e de 
um espaço fitness, para a melhoria do 
SPA, ampliação e melhoria da cozinha 
do hotel, além da compra de novos 
equipamentos. Na opinião de Junior, 
a oferta desse crédito é uma oportuni-
dade única para quem precisa investir. 
“Os empresários estão tendo acesso 
ao crédito de maneira simples, sem 
burocracia e com todo o suporte do 
banco. Os empreendimentos estão 
sendo beneficiados com as melhorias 
de infraestrutura e mão de obra quali-
ficada, é a movimentação de toda uma 
cadeia de desenvolvimento”, avalia.

A secretária de Desenvolvimento 
Econômico, Patrícia Ellen, afirma que 
essa iniciativa com o Desenvolve SP 
ajuda a alavancar o modelo de desen-
volvimento econômico sustentável da 
região: “As prefeituras e empresas 
estão tendo condições de executar 
projetos de melhoria e expansão a 
partir de agora, graças às condições 
facilitadas de financiamento. É nossa 
missão melhorar o dia a dia dos mo-
radores e fomentar o empreendedo-
rismo desta região, que tem potencial 
tão alto de crescimento”, finaliza.

zar ainda mais o centro histórico da 
cidade, eles conseguiram o financia-
mento na ordem de R$2 milhões para 
a construção de um novo hotel em 
Iporanga – o Hotel Porto do Ribeirão.

O novo empreendimento deve 
ser inaugurado em fevereiro de 
2022. As obras contam com mão-
-de-obra de Iporanga e região, 
além de os materiais de constru-
ção serem todos adquiridos em 
comércios regionais. O empresário 
afirma que, sem esse incentivo, não 
seria possível a expansão dos seus 
negócios e elogia as ações do Vale 
do Futuro “É um exemplo de que, 
quando a política pública é baseada 
em um planejamento que escuta 
a sociedade, traz um ganho muito 
grande para o desenvolvimento da 
região”, pontua. 

O investimento no hotel e no Ca-
sarão encorajou ainda mais o anseio 

de Sérgio em investir, futuramente, 
na revitalização do centro histórico de 
Iporanga, com o Projeto Vila do Porto. 
O empresário já contribui significati-
vamente com o turismo ecológico e 
científico na região, com o Instituto de 
Pesquisa de Biodiversidade – IPBio, 
a Reserva Betary. Criado em 2006, o 
instituto atrai turistas e estudiosos do 
Brasil e do mundo, onde os visitan-
tes podem conhecer a riqueza da 
biodiversidade regional, com desta-
que para as espécies de cogumelos 
bioluminescentes.

Outro empreendimento de Iporan-
ga que também contou com subsídio 
do Desenvolve SP é o Glamping 
Mangarito, administrado por Vander 
de Andrade Junior – mais conhecido 
como Junior Petar – e Vanessa Rodri-
gues. Inaugurada em 2015, a hospe-
dagem que mistura luxo, glamour e 
natureza. Com 8 unidades distribuídas 

GLAMPING
Junior Petar 
e Vanessa 
Rodrigues 
investem em 
pousada que 
mistura luxo 
e natureza

AMPLIAÇÃO
Sérgio Pompeia e Val Ribeiro já 
tinham restaurante. Agora, apostam 
em hospedagem

ECONOMIA LOCAL
Patrícia Ellen destaca novo modelo 
de desenvolvimento sustentávelH
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Sebrae-SP tem uma 
trajetória de 23 anos 
de atuação no Vale do 
Ribeira. Em todo esse 
tempo, a instituição 
promoveu a com-

petitividade e o desenvolvimento 
sustentável das micro e pequenas 
empresas da região. O papel do Se-
brae em trabalhar para estimular o 
empreendedorismo e possibilitar a 
competitividade e a sustentabilidade 
dos empreendimentos vem ao en-
contro com as ações do Programa 
Vale do Futuro, criado pelo Governo 
de São Paulo para impulsionar o 
desenvolvimento econômico e social 
do Vale do Ribeira.

Diversas ações 
estão em curso, 
principalmente 
as de fomento 
ao turismo, 
que mostram a 
importância de 
parcerias para 
alavancar o 
Programa Vale do 
Futuro

O

Sebrae: fortalecimento 
do empreendedorismo 

Cabe ressaltar que a capacita-
ção dos empreendedores do trade 
turístico é realizada pelo Sebrae. 
Das ações em conexão com o 
Programa Vale do Futuro, pode-
mos destacar o Programa Rotas 
Gastronômicas, um projeto que 
reúne os setores de gastronomia, 
turismo e agricultura, com objetivo 
de integrar esses três segmentos 
para desenvolver, principalmente, 
os pequenos produtores rurais das 
regiões que fazem parte do progra-
ma. O Sebrae capacitou, organi-
zou os produtos e embalagens e 
orientou os empresários a fazer de 
uma forma mais profissionalizada e 
atrativa.

PROFISSIONALIZAÇÃO
Programas do Sebrae ampliam conhecimento 
dos microempreendedores
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Com o objetivo de reconhecer e 
dar mérito aos empreendimentos 
do setor turístico do Vale do Ribei-
ra, o Selo de Qualidade para o Tu-
rismo foi criado na região. A ação 
é uma parceria do Sebrae com o 
Consórcio de Desenvolvimento 
Intermunicipal do Vale do Ribeira 
e Litoral Sul (Codivar). “O Selo de 
Qualidade no Turismo é uma forma 
de incentivar o empreendedor a 
oferecer serviços de mais qualida-
de e também para o consumidor 
local e turistas reconhecerem os 
estabelecimentos recomendados”, 
destaca a gerente regional do Se-
brae de Registro, Michelle Raimun-
do dos Santos.

Focados no desenvolvimento de 
negócios por meio da valorização de 
singularidades, potencialidades e 
oportunidades locais, o Sebrae-SP 
e a Garimpo de Soluções criaram o 
primeiro plano regional de econo-
mia criativa do Brasil para o Vale 
do Ribeira. A iniciativa faz parte do 
projeto “Dá Gosto Ser do Ribeira” 
que tem como base o ecoturismo, 

a gastronomia/alimentação e o 
artesanato da região.

O plano engloba 25 ações con-
textualizadas à realidade da região 
visando a promoção do Vale do 
Ribeira como um todo, desde a sua 
representatividade histórica como 
patrimônio social brasileiro até a 
valorização dos saberes da gente 
do Ribeira e sua cultura. A marca 
território “Dá Gosto Ser do Ribeira” 
foi criada para o fortalecimento re-
gional. Já a persona “Valente” – que 
remete à pessoa nascida no Vale do 
Ribeira – foi idealizada para traba-
lhar a autoestima e valorizar toda a 
região e a população local.

“Todas as transformações e 
melhorias proporcionadas pelo 
Programa Vale do Futuro são muito 
importantes, mas nada terá resulta-
do se as pessoas daqui não enten-
derem que elas podem ir além, e aí 
que entra o Dá Gosto Ser do Ribeira, 
para trabalhar a autoestima e o 
empoderamento da sociedade, para 
que eles reconheçam onde estão”, 
completa Michelle.

O Selo de 
Qualidade no
Turismo é 
uma forma de 
incentivar
o empreendedor 
a oferecer 
serviços de mais 
qualidade
Michelle Raimundo dos 
Santos, gerente regional do 
Sebrae-Registro

“
AUTO-ESTIMA
Dá Gosto Ser do Ribeira reco-
nhece valor dos produtos locais
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NO RUMO CERTO 
Ezigomar Pessoa, coordenador 
regional do Vale do Futuro  
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s obras de modernização 
e ampliação do Hospital 
Regional Dr. Leopoldo 
Bevilacqua (HRLB), de 
Pariquera-Açu estão 
entre os investimentos do 

Programa Vale do Futuro, a retoma-
da das obras em 2021 atende uma 
demanda antiga da região - quinze 
municípios integram o Departamento 
Regional de Saúde de Registro – DRS 
– e se faz necessária tendo em vista 
a importância desse hospital para o 
Vale do Ribeira. Com 71 anos, O HRLB 
é referência regional em urgências e 
emergências traumatológicas ou clíni-
cas nas mais variadas especialidades.

Com investimento total de R$ 28 
milhões, o novo prédio do HRLB con-
tará com 98 leitos novos, incluindo 18 
de UTI, pronto-socorro, área materno-
-infantil e setor de oncologia. A inter-
venção prevê a reforma de cinco an-
dares e a adequação de cobertura de 
interligação do hospital com a cozinha 
existente, além da construção de um 
abrigo de resíduos hospitalares e um 
posto de transformação. A estrutura 
já possui 8,5 mil m² de área cons-
truída e ganhará outros 213 m² com 
a edificação complementar. O prazo 
para a conclusão é de 24 meses.

O HRLB é referência regional 
em urgências e emergências 
traumatológicas ou clínicas e agora 
recebe obras de reforma, ampliação e 
modernização

Ampliação do
hospital regional atende 
demanda antiga da região 

Atualmente, o hospital conta com 
232 leitos, entre operacionais e com-
plementares. A unidade já passou por 
obras entre 2015 e 2017, garantindo a 
entrega dos serviços de hemodiálise, 
junto com o Laboratório de Anatomia 
Patológica e o serviço de nutrição e 
dietética. Com isso, resta para esta 
nova fase a conclusão da ampliação 
do prédio, com os seguintes serviços: 
maternidade, quimioterapia, UTI’s, 
centro cirúrgico, subestação, abrigo 
de resíduos de saúde e passarelas 
internas de interligação entre os 
edifícios.

Conhecido por ter um sistema 
“porta-aberta” para os atendimentos, 
toda essa demanda é suprida por uma 
equipe de 1.073 funcionários. Para o 
diretor superintendente do CONSAÚ-
DE - Consórcio Municipal de Saúde da 
Região do Vale do Ribeira, José Antô-
nio Antosczezem, as obras do hospital 
representam benefícios não só para 
pacientes, mas também para os fun-
cionários: “Eu vejo esse investimento 
de fundamental importância devido ao 
ganho técnico para os profissionais e 
a gestão do hospital e para os pacien-
tes, pelo avanço tecnológico e toda a 
modernização, resultando em mais 
qualidade nos atendimentos”, dz.

A
AMPLIAÇÃO
O novo prédio do 
HRLB contará 
com 98 leitos 
novos, incluin-
do 18 de UTI, 
pronto-socorro, 
área materno-
-infantil e setor 
de oncologia
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Referência no 
tratamento 
oncológico

Outro destaque para a relevân-
cia do hospital para região é toda a 
assistência prestada pela Unidade 
de Alta Complexidade em Oncologia 
(UNACON) – único ponto de aten-
dimento em todo Vale do Ribeira. 
De acordo com o diretor técnico do 
hospital, Dr. Sandro Scardua, a prin-
cipal demanda que a nova unidade irá 
suprir é a deficiência no atendimento 
oncológico, ressaltando a importância 
dos novos leitos de UTI. “Boa parte 
dos pacientes que são atendidos na 
UNACON precisa de uma intervenção 
cirúrgica para a retirada de tumores. 
São procedimentos que normalmente 
precisam de uma retaguarda de UTI”, 
explica. 

“De um modo geral, levando em 
consideração todos os serviços hos-
pitalares, esse significativo incentivo 
do Programa Vale do Futuro deve 
resultar em um incremente de 35 a 
40% da capacidade de atendimento 
aos pacientes. É um aumento ousado, 

Multissaúde realiza teleconsultas
O Hospital Regional de Registro e o Hospi-

tal Regional de Pariquera-Açu (HRLB) contam 
agora com suporte de teleconsultas por meio do 
programa Multissaúde, criado pelo Governo do 
Estado de São Paulo nesta gestão para avançar 
na área de telemedicina e aumentar a eficiên-
cia no SUS. O novo modelo de atendimento foi 
desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde 
em parceria com a Prodesp (Companhia de Pro-
cessamento de Dados do Estado de São Paulo).

O Multissaúde passa a ofertar 14 especiali-
dades no total, nas duas áreas de atendimento 
– pronto-socorro e enfermarias - e é dedicado 
à interlocução de médico para médico, aprimo-
rando a análise e atendimento aos pacientes. As 
unidades contarão com uma plataforma tecnoló-
gica de telemedicina, 100% online, viabilizada em 
nuvem e com infraestrutura completa disponibi-
lizada pela Prodesp, incluindo dispositivos tecno-

lógicos para compartilhamento de informações, 
emissão de laudos médicos e até prescrição de 
receitas digitais para envio aos pacientes por 
mensagem de texto.

Inicialmente, a plataforma conta com infec-
tologistas, neurologistas clínicos e cirúrgicos, 
intensivistas, cardiologistas, emergencistas e 
ortopedistas para situações de urgência e emer-
gência (disponíveis 24h por dia, sete dias por se-
mana). O médico do Núcleo Interno de Regulação 
(NIR) do HRR, Dr. Talles Neiva, destacou que a 
Plataforma possibilitará que municípios de regi-
ões mais distantes tenham acesso a profissionais 
especializados que geralmente estão nas capitais 
e grandes centros. “É a tecnologia garantindo a 
transferência de dados e o acesso a especialistas 
de forma instantânea. Vamos economizar em 
transporte para avaliações e diminuir o transtor-
no para os pacientes e familiares”, afirma Talles.  

SANDRO SCARDUA
“Uma grande conquista para a 
região”

mas reflete bem o nosso grau de 
necessidade”, avalia o diretor. Dr. 
Sandro ainda afirma que toda essa 
incorporação tecnológica proporcio-
nada pela nova unidade deve catalisar 
futuramente a implantação do trata-
mento de radioterapia, uma grande 
conquista para região.

O paulistano Edson Rosa da Silva, 
de 52 anos, encontrou no Vale do 
Ribeira a salvação da sua vida. Foi no 
HRLB que ele recebeu a confirma-
ção do diagnóstico de um câncer de 
mama, no início de 2020. O paciente 
elogiou a agilidade no tratamento, 

em um período de sete meses ele 
conseguiu fazer 27 sessões de qui-
mioterapia e a cirurgia para a retirada 
do tumor. Ele ainda terá que enfrentar 
mais uma batalha com as sessões 
de radioterapia, que terão que ser 
feitas em São Paulo, contudo, não 
deixa de expressar a enorme gratidão 
pelo tratamento recebido no Hospital. 
“Todo acolhimento e o serviço huma-
nitário que eles prestam são fantás-
ticos. Além do carinho e a atenção, o 
profissionalismo de toda equipe é o 
diferencial para quem está em busca 
da cura para um câncer”, elogia.
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Mais ações 
de saúde

A região do Vale do Ribeira conta com um 
novo prédio do Departamento Regional de 
Saúde (DRS) de Registro, órgão responsável 
pela organização e planejamento das ações de 
saúde do estado nas 15 cidades do Vale que o 
integram. A obra contou com investimento de 
R$ 15 milhões em estrutura e equipamentos.

O Governo de São Paulo também entregou, 
neste ano de 2021, a Clínica Saúde em Ação/ 
CAPS (Centro de Assistência Psicossocial), em 
Registro, que será referência para tratamento 
de saúde mental na cidade, com investimento 
de R$ 2,8 milhões para construção e aquisição 
de equipamentos. No Centro serão realizadas 
consultas médicas, atividades recreativas tera-
pêuticas, discussões em grupo e atividades de 
apoio para pessoas com dependências mentais 
variáveis.

“Com o apoio do Governo do Estado e o 
Programa Vale do Futuro, temos concentrado 
esforços para ampliar e melhorar os serviços 
de saúde prestados na região, garantindo um 
atendimento em saúde de mais qualidade a 
nossa população. O Vale do Ribeira está no 
rumo do desenvolvimento e do progresso, 
que trarão muito mais investimentos para a 
região”, afirmou o coordenador regional do 
Programa Vale do Futuro, Ezigomar Pessoa.

DRS REGISTRO 
Novas instalações para atender 
15 municípios

TECNOLOGIA
Equipes médica do hospital já 
conta com teleconsulta
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ensino integral oferece 
diversos benefícios – 
e o primeiro deles é 
atender à necessida-
de de uma educação 
plena e completa, 

muito além do currículo básico. A 
Secretaria da Educação do Estado 
de São Paulo realizou em 2019 a 
maior expansão do Programa de 
Ensino Integral (PEI) da história de 
São Paulo. Com isso, o modelo de 
ensino chegou às escolas estadu-
ais da região do Vale do Ribeira, 
também contemplada pelas ações 
do programa Vale do Futuro. Atual-
mente, o Vale conta com 12 escolas 
em tempo integral, beneficiando 4,6 
mil alunos. Outras 24 escolas terão 
tempo integral a partir do próximo 
ano na região.

SOBRE O PEI
Pelo novo programa, os estudantes 
passam a ter uma matriz curricular 
diferenciada que inclui projeto de 
vida, orientação de estudos, práti-
cas experimentais. A carga horária 

Região já conta com 12 escolas em tempo 
integral em 2021, e outras 24 estão no 
planejamento do Estado para o próximo 
ano. Modelo reorganiza a rotina de 
aprendizagem de uma forma saudável

é de até nove horas e meia. Há 
ainda clubes juvenis para que
os alunos se auto-organizem de
acordo com temas de interesse
como dança, xadrez e debates, por
exemplo. Um ponto importante a 
destacar é que, com mais tempo na 
escola, fica assegurada a segurança 
alimentar desses estudantes, mui-
tas vezes vindos de comunidades 
mais vulneráveis financeiramente.

Os alunos contam com o apoio 
do professor tutor para fortalecer 
na sua excelência acadêmica e 
na orientação do projeto de vida. 
Também frequentarão disciplinas 
eletivas escolhidas de acordo com 
seus objetivos. Estudos apontam 
que o Ensino Integral melhora a 
aprendizagem dos alunos e au-
menta a empregabilidade e renda 
dos egressos. Os alunos do Ensino 
Médio das escolas do PEI tiveram 
desempenho 1,2 ponto maior no úl-
timo Índice de Desenvolvimento da 
Educação do Estado de São Paulo 
(Idesp) em relação aos estudantes 
das escolas regulares.

O

Período integral  
amplia oferta de 
atividades e atinge 
quase 5 mil alunos
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A Escola Estadual Professor 
Armando Gonçalves, de Miraca-
tu, foi uma das pioneiras a ado-
tar o ensino em tempo integral 
no Vale do Ribeira. Somente a 
Diretoria de Ensino de Miracatu 
já possui sete escolas estaduais 
atendidas com o PEI, englobando 
os municípios de Juquiá, Iguape, 
Miracatu, Ilha Comprida, Itariri 
e Pedro de Toledo. Para 2022, 
a expansão do programa irá 
atender 19 escolas, num total de 
5.800 alunos. 

A dirigente de ensino de 
Miracatu, Vanessa de Oliveira 
Dias, acredita que já é possível 
ver resultados positivos entre 
os estudantes das escolas de 
tempo integral. “Essa educação 
proporcionada em uma escola 

de ensino integral propõe 
mudanças efetivas em toda 
estrutura da instituição, seja 
física, mas principalmente, na 
estrutura de ensino, para ofere-
cer aos estudantes a concreti-
zação do projeto de vida deles”, 
avalia. 

MAIS INVESTIMENTOS
Referente ainda às ações 
ligadas ao Programa Vale do 
Futuro, no Vale do Ribeira, duas 
novas creches escola foram 
entregues e mais 7 estão em 
construção, com investimento 
total superior a R$ 15 milhões. 
A região recebeu, entre 2020 e 
2021, 35 ônibus comprados com 
verba do Governo do Estado. In-
vestimento de R$ 8.507.050,00.

Pioneira no Vale

PEI
Pelo programa, alunos têm 
novos conteúdos e melhoram 
desempenho escolar

NOVAS ESCOLAS
Investimento somou mais de R$ 15 
milhões em obras e instalações

TRANSPORTE
 35 novos ônibus escolares foram 

entregues às escolas da região
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Fatec (Faculdade de 
Tecnologia) de Registro 
é uma realidade no Vale 
do Ribeira, represen-
tando a oportunidade 
de transformar a região 

e gerar novas possibilidades de 
trabalho e empreendedorismo. 
Essa é a primeira a ser instalada na 
região. O Governo de São Paulo está 
investindo R$ 1,4 milhão nas obras 
da unidade, que funcionará em um 
bloco da Escola Estadual Dr. Fábio 
Barreto, no bairro Vila Tupi. 

A Faculdade de Tecnologia 
contará com estrutura comple-
ta, incluindo salas de aula, dois 
laboratórios de informática, salas 
de internet e multiuso, biblioteca, 
sanitários com acessibilidade, setor 
administrativo e recepção. A partir 
de 2022, a Faculdade do Centro 
Paula Souza vai oferecer o curso 
superior de Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas e significará 
mais oportunidades para os jovens 
do Vale do Ribeira. O processo 
seletivo por meio de vestibular já 
foi lançado e, devido à pandemia, a 
seleção dos candidatos para as 35 
vagas será por análise curricular. O 
curso será em período noturno.

De acordo com o responsável 
pela implantação da unidade da Fa-
tec em Registro, Robson dos Santos, 
no geral, o índice de empregabilida-

A Fatec de Registro funcionará no 
prédio da E.E. Dr. Fábio Barreto e terá 
inicialmente o curso superior de Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas

de do curso de Desenvolvimento de 
Software Multiplataforma é de 100%. 
“Há grande demanda de tecnologia 
do mercado e nós vamos qualificar 
os jovens para que eles entrem 
preparados nesse mercado. Essa é a 
nossa missão em termos de empre-
gabilidade para a região, visando o 
desenvolvimento”, afirma.

O Centro Paula Souza já está 
presente na região com a Escola 
Técnica Estadual (ETEC), ofertado 
ensino de nível técnico gratuito e de 
qualidade, com a unidade de Regis-
tro e a Eng. Agrônomo Narciso de 
Medeiros – unidade Iguape.

O aluno do curso de Desen-
volvimento de Sistemas da ETEC 
Registro, Wolnei Assunção Cordeiro, 
de 25 anos, é um exemplo de que 
o aprendizado contínuo garantirá o 
seu espaço no mercado de trabalho. 
Pelo programa de estágio da ETEC, 
ele trabalha como jovem aprendiz no 
SESI de Registro. Ele já se formou 
no curso técnico de informática do 
ETEC em 2013 e é graduado em De-
sign Digital pela PUC Curitiba, agora 
deve tentar o vestibular para FATEC 
de Registro. “Para mim, a FATEC 
é uma extensão do curso técnico. 
Eu estou me preparando para ser 
um profissional de TI Full Stack, 
habilitado para operar em todas as 
camadas do desenvolvimento de um 
projeto”, conclui o estudante.

A

Fatec é grande 
conquista para região

OPORTUNIDADE
Wolnei Assunção 

Cordeiro se prepa-
ra para o vestibular 
da Fatec, que abriu 

35 vagas para o 
curso superior de 
Análise e Desen-

volvimento de 
Sistemas
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O Novotec, programa que oferece o ensino médio 
integrado com o técnico, ofereceu 640 vagas dessa mo-
dalidade por meio do Novotec Integrado em 2020 (160) 
e em 2021 (400) na região, com cursos como guia de 
turismo, desenvolvimento de sistemas, administração, 
recursos humanos e informática para internet. 

Pela modalidade Novotec Expresso, cursos de 
qualificação profissional, foram 210 vagas em 2020, em 
cursos como informática básica, programação, Excel, 
marketing digital e gestão de propriedades rurais. Em 
2021, no segundo semestre, serão ofertadas 424 vagas 
na região, em cursos como técnicas de atendimento, 
criação de sites, Excel aplicado, comunicação para o 
mercado de trabalho, atendente de farmácia e edição 
de vídeos. Pelo programa Via Rápida de Capacitação 
Profissional, foram ofertadas 2.577 vagas em cursos 
rápidos, sendo 1.000 vagas presenciais e 1.577 virtuais, 
somando R$ 649 mil em investimentos.

Vagas de 
capacitação

VISITA
Coordenação do Vale do Futuro 
acompanha as obras
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studantes do ensino 
médio estão tendo a 
oportunidade de planejar 
sua vida futura com foco 
na formação profissional 
e no empreendedoris-

mo. Esse é o objetivo principal do 
Prospera Jovem, que integra as 
ações do Programa Vale do Futuro, 
e é realizado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Estado 
de São Paulo. O programa já atendeu 
400 jovens e esse número deve mais 
que dobrar a partir de 2022.

As atividades do Prospera 
Jovem acontecem de forma virtu-
al, no contraturno das atividades 
escolares. Os participantes contam 
com um tutor para acompanhar e 
orientar o desenvolvimento do seu 
Projeto de Vida. Através de oficinas 
de empreendedorismo mão-na-
-massa, reflexões e planejamento 
acerca de sua vida, além de cursos 
de capacitação técnica e profissional 
se preparam para sua entrada no 
mundo do trabalho.

Os participantes que concluírem o 

Em formato 
virtual, o curso 
oferece tutoria, 
capacitação 
e incentivo 
financeiro para 
o início da vida 
profissional dos 
jovens

E

Prospera Jovem 
orienta estudantes a 
pensar no projeto de vida

curso receberão um incentivo finan-
ceiro para colocar em prática seu pla-
no de vida. Para os jovens do 3º ano, 
o curso tem duração de cinco meses 
e recebem ao final R$ 1.200,00 depo-
sitados em uma poupança, já para os 
alunos do 2º ano, o período de curso 
é de 10 meses e o valor depositado na 
poupança é de R$ 2.200,00.

O programa chegou à vida da 
estudante Alessandra Mendes 
de Andrade, de Miracatu, em um 
momento em que ela enfrentava 
problemas familiares, com a doença 
da sua mãe. Aos 17 anos, ela ainda 
não tinha noção do que queria para o 
futuro. Contudo, a desmotivação foi 
embora a partir do momento em que 
ela iniciou as atividades do Prospera 
Jovem. “Desde o primeiro dia os 
tutores nos motivam muito a pensar 
no nosso projeto de vida e, obser-
vando a paixão deles por lecionar, 
eu decidi que quero ser professora”. 
Após concluir o curso, Alessandra já 
conquistou uma bolsa de 80% para 
cursar a faculdade de pedagogia em 
São Paulo.

EMPENHO
A estudante Alessandra já 
concluiu o curso em Miracatu
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laborado com base na 
bem-sucedida metodo-
logia do Prospera Jovem, 
o Prospera Família visa 
a inclusão produtiva, 
estimulando a geração de 

renda por meio do acesso ao traba-
lho, empreendedorismo e oportuni-
dades de ofício atrelado a um plano 
de futuro que combina aspirações 
pessoais, profissionais, sociais e 
financeiras; além do incentivo à ban-
carização e à cultura de poupança, 
com a transferência de recursos. 

O Prospera Família visa à inclu-
são produtiva de chefes de famílias 
monoparentais em situação de ex-
trema pobreza. Ao todo, 352 famílias 
já foram beneficiadas no Vale do 
Futuro, em 3 municípios: Registro, 
Miracatu e Iguape, com investimento 
de R$ 61 milhões. As participantes 
contam com um auxílio financeiro 
mensal de R$80,00 fixo + R$20,00 
por criança de 0 a 6 anos para quem 
recebe o Bolsa-Família e R$220,00 
fixo + R$40,00 por criança de 0 a 6 
anos para quem não recebe o Bolsa-
-Família.

O programa é composto por três 
etapas e está centrado em quatro 
eixos: tutoria, elaboração de um 
projeto de vida, capacitações (sobre 
geração de renda e empreende-
dorismo) e incentivo financeiro. Os 
beneficiados que cumprirem todo 
o programa receberão ao final um 

incentivo financeiro, podendo ser de 
até R$ 2.000,00 para cada família. 
No município de Iguape, em novem-
bro de 2021, 114 chefes de famílias 
receberam o certificado de conclu-
são da primeira etapa do Programa 
Prospera Família.

 A chefe de família, Cinthia Lima 
da Silva, de 29 anos, está cursando a 
primeira fase do Programa em Mira-
catu, que atualmente está traba-
lhando a parte de desenvolvimento 
humano com as alunas. Desempre-
gada há 5 anos, com um filho de 2 
anos e sem condições de investir nos 
estudos, ela não via oportunidade 
para se recolocar no mercado de tra-
balho. Moradora da zona rural, com 
a banana no quintal da sua casa, ela 
decidiu empreender na produção e 
venda de banana chips. “A ideia de 
investir no meu próprio negócio sur-
giu dentro do curso, os tutores nos 
orientam e motivam a pensarmos 
em nosso futuro e a lutar por ele”, 
comenta. 

A Secretária Estadual de De-
senvolvimento Social, Célia Parnes, 
destaca a importância dos dois pro-
gramas para o Vale do Ribeira. “São 
iniciativas que estimulam a redução 

Iniciativa oferece 
capacitações 
e incentivo 
financeiro a 
chefes de famílias 
monoparentais

Prospera Família  
incentiva inclusão produtiva

da desigualdade social e promovem 
a melhoria na condição social de 
famílias em situação de vulnerabi-
lidade. Vão gerar mobilidade social, 
primeiro porque eles focam na 
qualificação e capacitação, segundo 
porque eles geram uma cultura de 
poupança; e terceiro porque eles 
envolvem esse olhar de geração 
de renda e autosustentabiidade da 
família por meio do empreendedo-
rismo”, ressalta. 

E

DESEMPENHO
Cinthia já começou a empreen-
der após início do curso
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or meio da Secretaria de 
Esportes do Governo de 
São Paulo a região do Vale 
do Ribeira ganhou duas 
Areninhas, para os municí-
pios de Pariquera-Açu e Ilha 

Comprida. O projeto da inclui campo de 
futebol society e quadra de basquete, 
além de arquibancada e iluminação led. 

A cidade de Pariquera-Açu já 
recebeu uma unidade que está em 
funcionamento oficialmente desde o 
início de novembro. O local se desti-
na a todo público, de diversas faixas 
etárias, masculino e feminino. Podem 
ser realizadas atividades de basquete 
3x3 e futebol society. “Um equipamento 
desse é muito importante para o fo-
mento do esporte em nosso município. 
Contribui tanto na parte esportiva como 
no desenvolvimento social dos nossos 

Novas quadras e atividades oferecem 
às crianças e jovens oportunidade de 
desenvolver atividades fisícas

jovens”, informa o Diretor Executivo 
da Divisão de Esportes e Lazer, Bruno 
Alberto da Silva.

Agora é a Ilha Comprida que se 
prepara para a instalação de uma 
areninha. A obra está processo de 
sub-base e base e logo poderá ser 
finalizada. Está localizado no Balneário 
Adriana. O Areninha complementa as 
obras do Centro Cultural, Esportivo e 
de Lazer, em construção no município. 
Trata-se de complexo esportivo com 
quadra poliesportiva oficial, academias 
de jogos, salas de dança, esportes de 
mesa, artes marciais, vestiários, an-
fiteatro e demais instalações em área 
aproximada de 4100 m2.

Cada espaço, que recebeu investi-
mento de 315 mil reais, garante estru-
tura adequada para a prática esportiva 
na comunidade onde é instalado.
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Estímulo ao esporte 
em Pariquera-Açu e Ilha 
Comprida
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o Vale do Ribeira será 
implantada uma nova 
unidade da Fábrica de 
Cultura 4.0, na cidade 
de Iguape. As Fábricas 
de Cultura são espaços 

do Governo do Estado de São Paulo, de 
acesso gratuito que disponibilizam diver-
sas atividades artísticas com o objetivo 
de capacitar jovens de 10 a 24 anos em 
situação de vulnerabilidade social. São 
Paulo conta no momento com doze Fá-
bricas de Cultura, duas fora da capital. 
Projeto, edificação, custeio e gestão 
são de responsabilidade do Governo do 
Estado. A unidade prevista para Iguape, 
no contexto do Programa Vale do Futuro, 
terá caráter regional.

O modelo Fábrica 4.0 segue o concei-

O município vai desfrutar de um espaço de acesso 
gratuito que disponibilizará diversas atividades 
artísticas com o objetivo de capacitar jovens

N
to de um novo espaço para um novo 
tempo, incluindo seu projeto educa-
cional, que é voltando para a quarta 
revolução industrial, impulsionada pela 
convergência digital e pela Economia 
Criativa. Nas unidades, artes presencias 
e digitais darão corpo para as propostas 
de formação e fruição da criatividade, da 
inovação e da tecnologia.

Os cursos de formação oferecidos 
têm como objetivo capacitar jovens. “É 
um projeto inovador e transformador, que 
visa oferecer a milhares de jovens uma 
formação de alto nível para trabalhar 
num dos setores que mais crescem e 
mais geram renda e emprego no mundo, 
que é a economia criativa”, segundo o 
Secretário de Cultura e Economia Criativa 
de São Paulo, Sérgio Sá Leitão.

Iguape se prepara 
para implantar 
fábrica de cultura
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O programa que já zerou as filas de exames no estado de São Paulo está de volta! Das 7 da noite            às 7 da manhã. O Corujão da Saúde vai realizar 340 mil 
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Polo de Empregabi-
lidade Inclusiva de 
Registro, inaugura-
do em 2021, tem o 
objetivo de promover 
o desenvolvimento 

profissional, a inclusão e a perma-
nência de pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho. A unidade 
já recebe inscrições de pessoas com 
deficiência que desejam ingressar no 
mercado de trabalho. A ação é dirigi-
da a todo Vale do Ribeira e integra o 
Programa Vale do Futuro.

De acordo com a Base de Dados 
dos Direitos da Pessoa com Defici-

ência do Governo do Estado de São 
Paulo, as pessoas com deficiência 
em idade produtiva (de 16 a 59 anos) 
do Vale do Ribeira somam mais de 
15 mil. Até maio de 2021, apenas 
0,18% dos empregados incluídos 
no mercado formal de trabalho na 
região tinham alguma deficiência. O 
programa é de responsabilidade do 
Instituto Jô Clemente, antiga Apae, 
que tem ampla atuação no trato de 
pessoas com deficiência.

Segundo o orientador profissional 
e coordenador do polo de Registro, 
Samir Saleh, a iniciativa traz a meto-
dologia de Emprego Apoiado para o 

O

Polo de 
empregabilidade
inclusiva 
A iniciativa visa a formação profissional, a 
inserção e acompanhamento de pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho

SUCESSO
Rosa foi uma 
das primeiras 
a conseguir um 
emprego por 
meio do polo de 
Registro
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Vale do Ribeira. “Oferecer a possibili-
dade de um emprego amparado por 
profissionais capacitados é inovador 
tanto para as empresas quanto para 
as pessoas com deficiência, um 
modelo que aumenta a perspectiva 
da longevidade desse profissional 
dentro da empresa”, conta o coorde-
nador. Entre os meses de setembro 
e outubro de 2021, o Polo ajudou a 
realizar seis inclusões em empresas 
da região – cinco em Registro e uma 
em Pariquera-açu.

Uma das vagas de emprego para 
pessoas com deficiência ficou para 
a registrense, Rosa Soares Oliveira, 
de 42 anos, que assumiu o cargo de 
recepcionista no Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador – PAT de Registro. 
Rosa possui uma má formação de 
nascença no braço direito, na parte 
superior, uma deficiência física que 
praticamente não a limita de exercer 
funções de escritório, como desem-
penha atualmente, com atendimento 
ao público e atendimento telefônico. 
Após um ano desempregada, o novo 
emprego veio como apoio do PEI. 
“É um local em que a gente pode 
recorrer, com a certeza que terá um 
atendimento de qualidade e compro-
metimento da equipe em nos ajudar. 
Eu agradeço e recomendo os serviços 
do PEI”, elogia.

PEI
Inaugurado 

em 2021, o PEI 
deve promover 

a inclusão e a 
permanência 

de pessoas com 
deficiência no 

mercado de 
trabalho.

Inclusão: 
Autonomia 
de vida

Pólo de Empregabilidade 
Inclusiva de Registro

Endereço: Rodovia Empei 
Hirade, Km 2,4 - no prédio 
da Diretoria Regional de 
Saúde

Horário de atendimento:
das 13 às 17 horas, de 
segunda a quinta-feira

SERVIÇO Na opinião da Secretária de Estado 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
do Governo de São Paulo, Célia Leão, 
o Polo de Empregabilidade Inclusiva, 
inaugurado em 2021 pelo Governo do 
Estado, é um projeto que visa pro-
porcionar não só desenvolvimento e 
crescimento financeiro da pessoa com 
deficiência, mas também uma autono-
mia de vida. “A Pessoa com Deficiência 
tem que ser vista, entendida e respei-
tada. Queremos garantir oportunidades 
para as PCDs, que elas sejam con-
tratadas não só pela obrigação legal, 
mas por serem capacitadas e terem 
qualificação e competência”, ressalta a 
secretária.
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esde março de 
2020, o município 
de Jacupiranga, no 
Vale do Ribeira, foi 
contemplado com a 
instalação de uma 

Delegacia de Defesa da Mulher 
(DDM). A medida é mais um avanço 
nas políticas públicas do Esta-
do de São Paulo para dar mais 
efetividade e proteção à mulher. 
A criação da DDM beneficia uma 
população de aproximadamente 18 
mil habitantes. A unidade espe-
cializada foi instalada na sede da 
Delegacia Seccional de Polícia de 
Jacupiranga, localizada na Avenida 
Hilda Mogring de Macedo, 1.329, no 

bairro Vila Elias.
A DDM funciona de segunda 

a sexta-feira, das 9h às 18h30. O 
imóvel possui sete salas – cartório, 
sala de espera, recepção, arquivo, 
sala dos investigadores, sala de 
escuta especializada e gabinete do 
delegado.

Combate à violência contra a mulher
De acordo com dados da Secretaria 
de Segurança Pública do Estado de 
São Paulo, a Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM) de Jacupiranga 
registrou 191 Boletins de Ocorrên-
cia em 2020 e 133 ocorrências até 
novembro de 2021. As naturezas 
mais registradas são lesão corpo-

D

Jacupiranga 
conta com Delegacia 
de Defesa da Mulher
A unidade especializada, criada para dar mais 
efetividade e proteção à mulher, funcionará no 

mesmo prédio da Delegacia Seccional da cidade

ral dolosa, estupro de vulnerável e 
furto.

O Governo de São Paulo tem 
investido continuamente em ações 
que visam ao combate à violência 
contra a mulher. Para acolher as 
vítimas desses crimes, estimular 
as denúncias e facilitar o registro 
das ocorrências, criou a DDM Onli-
ne e a DDD Online, delegacias ele-
trônicas que permitem o registro 
de crimes dessa natureza sem sair 
de casa, criou o SOS Mulher, apli-
cativo que prioriza o atendimento 
às vítimas com medidas protetivas 
e vem realizando campanhas para 
conscientizar a população sobre o 
combate à violência doméstica. 

PREVENÇÃO
DDM oferece atendimento em 
prédio com toda estrutura
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a área da Assistên-
cia Social, o muni-
cípio de Registro 
ganhou em março 
de 2020 um espaço 
para atendimento 

à população idosa, o Centro Dia do 
Idoso. Apesar de oficialmente inau-
gurado pelo Governo do Estado, o 
CDI “Vereadora Maria Sebastiana 
de Oliveira Paiva – Dona Mario-
ca” – projeto de Lei Nº 1.736/2017 
- ainda não pôde iniciar as suas 
atividades devido às restrições da 
pandemia da covid-19. A Prefei-
tura Municipal de Registro tem 
a previsão de atender de 15 a 20 
idosos a partir de 2022. O CDI fica 
na Rua Vivaldo Pereira, s/n, Jardim 
Eiji Matsumura, Bloco B. O funcio-
namento será das 8h30 às 17h00, 
de segunda a sexta-feira (exceto 
feriados).

De acordo com o departamento 
de assistência social de Regis-
tro, os usuários receberão quatro 
refeições, sendo: café da manhã, 

Registro ganha 
Centro Dia Do Idoso

Em decorrência 
da pandemia 
da covid-19, o 
espaço ainda 
não iniciou as 
atividades, mas 
a previsão é de 
atender de 15 
a 20 idosos a 
partir de 2022

lanche, almoço e lanche da tarde. 
As atividades oferecidas são: encon-
tros periódicos com a família, tendo 
por objetivo incentivar o convívio, o 
fortalecimento de laços de perten-
cimento, o compartilhamento das 
situações vivenciadas, a troca de 
experiências, a construção de pro-
jetos pessoais e coletivos. Nestes 
encontros poderão ser abordados 
temas específicos como a relação 
do cuidador familiar e o idoso, além 
de orientações básicas sobre o cui-
dado à pessoa idosa, a prevenção à 
violência e a garantia de direitos.

A equipe é composta por psicó-
logo, assistente social, orientador 
social, cuidador social, auxiliar de 
enfermagem, agente administrativo, 
cozinheiro, auxiliar de cozinha, mo-
torista e auxiliar de serviços gerais.

O CDI integra o Programa SP 
Amigo do Idoso - destinado às pes-
soas com idade igual ou superior a 
60 anos, que estejam em situação 
de vulnerabilidade ou risco social e 
não podem ficar sozinhos em casa.

N

ACOLHIMENTO
Programa oferecerá ao 
idoso atividades, refeições 
e orientação
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Quais foram as principais moti-
vações para que o Governo do Estado 
elegesse o Vale do Ribeira para 
desenvolver esse programa, o Vale 
do Futuro?

São Paulo reúne altos índices 
de desenvolvimento, destacando-se 
no cenário nacional na economia 
e geração de emprego e renda. É 
chamado de o “Hospital do Brasil” 
na área da saúde, é referência em 
tecnologia e inovação. No entanto, 
em razão de uma série de condições 
históricas, o Vale do Ribeira ainda 
carece de muito investimento para 
ter um desenvolvimento econômico 
e social permanente e assim igualar 
às outras regiões do Estado. Nunca 
me conformei com essa realidade e, 
quando secretário de desenvolvimen-
to social, implantamos o São Paulo 
Solidário, programa de transferência 
de renda. Com um diagnóstico social 
e busca ativa, conseguimos atender 
as famílias mais vulneráveis do Vale.  
Na Secretaria da Habitação, fizemos 
o maior investimento em moradias 
de interesse social para comunidades 
indígenas e quilombolas da região. 
Mesmo assim, quando assumimos 
o Governo, em 2019, decidimos que 
para mudar essa realidade precisá-
vamos fazer mais e lançamos o Vale 

do Futuro, o maior programa para 
desenvolvimento social e redução da 
pobreza já realizado no Estado de São 
Paulo. São ações de curto, médio e 
longo prazos para colocar a região 
na posição que merece. Com apenas 
dois anos do lançamento do projeto, 
são substanciais os investimentos 
do Estado no Vale do Ribeira e os 
primeiros resultados já começam a 
aparecer.

Quais foram os principais investi-
mentos até o momento?

São investimentos em obras e 
projetos prioritários para melhorar 
a vida das pessoas. Estamos apli-
cando um total de R$ 180 milhões 
em 12 obras rodoviárias no Vale do 
Ribeira. A Sabesp está investindo 
mais de R$ 118 milhões em 65 
obras de saneamento básico nos 
municípios. Iniciamos as obras do 
Hospital Regional de Pariquera-
-Açu, uma demanda antiga do Vale 
do Ribeira, com investimento de 
R$ 28 milhões. Outras ações já 
foram entregues como a Delega-
cia de Defesa da Mulher (DDM) de 
Jacupiranga e a construção de 408 
unidades habitacionais na região. E 
até 2022 teremos implantado o pe-
ríodo integral em 36 escolas, o que 

“O Vale do Futuro 
vai colocar a região na 
posição que merece”
Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado, fala 
sobre os propósitos do Programa Vale do Futuro, 
os benefícios para toda a população e o novo 
momento econômico e social que a região já 
começa a experimentar
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permitirá uma revolução no ensino 
das nossas crianças e jovens.

No lançamento do programa, o 
Governo de SP previa também mais 
investimentos privados na região, 
além da aplicação dos recursos 
públicos. Qual sua percepção sobre 
isso?

Nos últimos dois anos, já são 
mais de R$ 240 milhões aplicados 
exclusivamente pela iniciativa privada 
no Vale do Ribeira, de acordo com 

dados da Invest SP. Além disso, por 
meio do Desenvolve SP, o Governo já 
liberou R$ 26,5 milhões em crédi-
tos para o programa Vale do Futuro 
desde outubro de 2019. Apenas para 
a iniciativa privada foram R$ 21,3 
milhões, a serem investidos por 74 
empresas diferentes. É um sinal 
claro de que estamos aumentando a 
confiança dos investidores privados, 
que estão percebendo o compromisso 
do Governo de SP para alavancar o 
potencial econômico da região.

Decidimos que 
para mudar 
essa realidade 
precisávamos 
fazer mais 
e lançamos 
o Vale do 
Futuro, o maior 
programa para 
desenvolvimento 
social e redução 
da pobreza já 
realizado no 
Estado de São 
Paulo”

“

  
Podemos afirmar que a primeira 

fase do programa, que tinha o objeti-
vo de eliminar os principais gargalos 
em infraestrutura, está consolidada?

Essa primeira fase se consolida 
com os investimentos em grandes 
projetos e ações estruturantes, como 
é o caso das concessões do aeroporto 
de Registro e do Sistema de Traves-
sias Litorâneas, que vão melhorar a 
qualidade dos serviços e ampliar os 
potenciais de logística, transportes 
e turismo no Vale do Ribeira.  O PIB 
do Vale do Ribeira cresceu 0.3%, no 
acumulado do ano de 2021, o que re-
presenta muito após uma pandemia. 
Se observarmos o segundo trimestre 
de 2021, quando comparado com o 
mesmo trimestre do ano anterior, há 
um crescimento de 8,4%. E a proje-
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ção é fechar 2021 em alta. Temos que 
aproveitar este momento de reto-
mada para acelerar a execução das 
obras na região e com isto também 
gerar empregos nas obras públicas.

Uma das promessas do progra-
ma, quando foi lançado, é a criação 
de 30 mil vagas de emprego, renda 
e empreendedorismo. Que ações do 
Vale do Futuro já foram feitas nesse 
sentido?

O fomento ao emprego e renda 
é um dos pilares do Vale do Futuro. 
A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico realiza uma série de 
ações. Nos anos de 2019 e 2020, por 
meio do Bolsa Trabalho, em dois 
anos ofertamos 2,4 mil vagas e, em 
2021, foram 1.620 pessoas convoca-
das. Os dois Postos de Atendimento 
ao Trabalhador (PATs), nas cidades de 
Registro e Apiaí, já ofertaram mais de 
300 vagas de emprego desde 2019. O 
investimento em qualificação empre-
endedora e incentivo à formalização 
de pequenos negócios são impres-
cindíveis na retomada econômica. O 
Empreenda Rápido e o Empreenda 
Mulher já disponibilizaram 12,6 mil 
vagas no Vale do Ribeira. Além disso, 
inauguramos o primeiro Polo de 
Empregabilidade Inclusiva (PEI) da 
região, para levar oportunidades de 
trabalho às pessoas com deficiência. 
Importante destacar ainda que, como 
parte das ações do Vale do Futuro, 
inauguramos a primeira incubadora 
de empresas e estamos construindo 
a primeira Fatec da região.

Muitas pessoas do próprio 
Estado de São Paulo não conhecem o 
Vale do Ribeira e seu potencial. Nes-
se pós-pandemia, em que o turismo 
de proximidade deve ser valoriza-
do, o senhor acredita que o Vale já 
receberá mais visitantes do próprio 
Estado e até mesmo do exterior?

Alavancar o Turismo no Vale do 
Ribeira é um dos principais objetivos 
do Vale do Futuro. Acreditamos no 
crescimento sustentável, com valori-
zação das belezas naturais, cultura e 
tradições da região. Portanto, investir 
em infraestrutura e mobilidade, com 
a modernização das rodovias, as 

Até 2022 
teremos 
implantado o 
período integral 
em 36 escolas, 
o que permitirá 
uma revolução 
no ensino das 
nossas crianças e 
jovens

As ações do Vale 
do Futuro podem 
transformar 
a região e 
impulsionar a 
economia de 
forma muito 
diversificada”

“
concessões do aeroporto e das balsas 
justamente para que o turista possa 
se sentir atraído para visitar a região. 
Também estamos implantando as 
Rotas Cênicas no Vale do Ribeira, 
com projetos prontos para as 15 pri-
meiras intervenções. Serão mirantes 
e paradouros em três rodovias para 
formação das rotas Mata Atlântica, 
Rastro da Serpente e Estrada Parque. 
Futuramente, vamos ampliar. Para-
lelamente, a Secretaria de Turismo e 
Viagens tem realizado um amplo tra-
balho de divulgação da região tanto 
no Estado quanto fora dele.

Além do turismo, que outro pilar 
econômico pode ser forte para o Vale 
do Ribeira?

A região tem forte tradição 
agrícola, que deve ser valorizada e 
impulsionada. Além disso, precisa-
mos fortalecer os demais setores 
como o comércio e os serviços. 
Aliás, os números mais recentes do 
PIB mostram justamente o setor de 
serviços como grande responsável 
por puxar os resultados positivos da 
economia local. Ou seja, as ações do 
Vale do Futuro podem transformar a 
região e impulsionar a economia de 
forma muito diversificada.

Como o Vale do Futuro tem 
apoiado as prefeituras?

O Vale do Futuro é um programa 
de desenvolvimento econômico e 
social, mas também de governan-
ça. Com investimento de R$ 15 
milhões, já iniciamos as obras do 
“Canal Direto – SP+Perto”, que pro-
porcionará mais agilidade e eficiên-
cia para as tratativas entre prefeitu-
ras e governo estadual. Além disso, 
neste ano de 2021, o Governo de 
SP celebrou um número recorde de 
convênios com as cidades do Vale 
do Ribeira. No total, são 57 contra-
tos para liberação de R$ 17 milhões 
que serão aplicados em obras de in-
fraestrutura urbana. Para efeito de 
comparação, se somados os anos 
de 2019 e 2020, foram 49 convênios 
no valor de cerca de R$ 13 milhões. 
Essas ações demonstram também 
o forte caráter municipalista desta 
gestão.
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Secretaria de Estado 
da Habitação anun-
ciou para a região do 
Vale do Ribeira 408 
unidades de moradia 
da modalidade Nossa 

Casa – CDHU e Preço Social para 
quatro municípios - Cajati, Barra 
do Chapéu, Juquiá e Registro serão 
contempladas com 65, 48, 35 e 260 
moradias, respectivamente. No 
primeiro trimestre de 2020 aconte-
ceu em Registro o  sorteio de 260 
unidades habitacionais destinadas a 
famílias de baixa renda. 

Também em 2020 houve sorteio 
de mais 100 moradias para famílias 
de baixa renda em Juquiá e Cajati, 
região de Registro, no Vale do Ri-
beira. O investimento na construção 
será de R$ 9,8 milhões. As ações 
em Habitação integram o Vale do 
Futuro, programa do Governo do 

Estado que visa estimular o desen-
volvimento social e econômico das 
cidades da região.

O primeiro sorteio aconteceu em 
Juquiá, onde 1.079 famílias inscritas 
concorreram a 35 imóveis. Neste em-
preendimento, serão investidos R$ 
3,4 milhões. Na sequência, ocorreu o 
sorteio de 65 casas para 984 famílias 
inscritas em Cajati. O investimento 
nesta obra será de R$ 6,4 milhões.

O empreendimento será 
construído pela modalidade Nossa 
Casa-CDHU, com investimento 
total de R$ 26 milhões, sendo R$ 
6,5 milhões do Governo do Estado. 
Cada moradia incorpora melhorias 
exigidas pela Secretaria da Habi-
tação e conta com piso cerâmico 
em todos os cômodos, azulejos nas 
paredes hidráulicas, medidores de 
água individualizados, acessibilida-
de e infraestrutura completa.

A

Mais de 
400 moradias 

serão entregues
Os imóveis vão atender famílias com renda 

entre 1,5 e 5 salários mínimos. A Secretaria de 
Habitação concederá subsídios de até R$ 40 mil

ha
bi

ta
çã

o POPULAR
Modelo de habitação popular que 
integra programas habitacionais 
do Governo do Estado
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Com o objetivo de regularizar imóveis rurais na região do Vale 
do Futuro, a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 
(Itesp) teve que viabilizar uma força tarefa nos trabalhos de regu-
larização fundiária rural nos municípios do Vale do Ribeira e Alto 
Vale. Atualmente, os trabalhos consistem na titulação de imóveis 
rurais nos municípios de Apiaí, Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, 
Eldorado, Iguape, Iporanga, Jacupiranga, Miracatu, Pariquera-
-Açu, Pedro de Toledo, Registro e Sete Barras.

ÁREA RURAL
No Vale do Ribeira e Alto Ribeira existem em torno de 8 mil imó-
veis rurais que precisam ser regularizados, numa área aproxima-
da de 300 mil hectares. Na região administrativa de Registro são 
14 municípios. O Governo de São Paulo, por meio da Fundação 
Itesp, já entregou 1.509 títulos rurais na região do Vale do Futuro, 
numa área total de 145.867,1845 hectares.

Cerca de 2200 títulos já foram entregues entre 2019 e 2020. A 
meta é de que até 120 títulos rurais sejam entregues até o final 
de 2021. O coordenador Regional da Fundação Itesp, Milton Wolf, 
ressalta que, para poder investir em uma propriedade ou imóvel, 
o proprietário deve estar com a área regularizada. “A questão do 
título de domínio é você imaginar uma pessoa que não tem um RG. 
Quando entregamos um título da propriedade, parece que a pessoa 
renasce e fica com a segurança do seu imóvel”, opina.

 

Força-tarefa impulsiona  
regularização rural

O Vale do 
Ribeira 
te espera de 

braços abertos

Regularização 
fundiária concretiza 
sonho  pelo  título de 
propriedade 

Desde o início do Programa, em 
outubro de 2019, foram intensifica-
dos os trabalhos de regularização 
fundiária nos 22 municípios, con-
veniados com o Cidade Legal, que 
compõem o programa Vale do Futu-
ro. Assim, o Programa Cidade Legal 
investiu mais de R$ 8,5 milhões em 
ordens de serviço que estão sendo 
executadas para beneficiar mais de 
24 mil famílias.   

Ao longo do período foram 
executados diversos trabalhos em 
diferentes etapas do processo de re-
gularização, fortalecendo a questão 
fundiária em todos os municípios que 
compõem o Vale do Futuro, obtendo 
avanços significativos em seu pro-
cesso de regularização, tais como, 
busca documental e diagnóstico, le-
vantamento topográfico, projetos, es-
tudos técnicos ambientais e projetos 
complementares, executados em 109 
núcleos, totalizando 24.075 famílias e 
96.300 pessoas beneficiadas. 

Para maior eficiência nestes pro-
cessos de regularização, os técnicos 
do Programa Cidade Legal estão 
em contato direto com os gestores 
e técnicos municipais por meio de 
visitas técnicas, reuniões online e 
treinamentos. 

O investimento previsto é de 
aproximadamente R$10 milhões, 
podendo atingir cerca de 200 núcleos 
inseridos nos municípios do Progra-
ma Vale do Futuro, para o avanço das 
ações de regularização fundiária, be-
neficiando aproximadamente 39.000 
domicílios e 150.000 pessoas.
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E MAIS Investimentos em 

Na trilha para o 
FUTURO

E MAIS Investimentos em Saúde e Educação melhoram índices socioeconômicos

INFRAESTRUTURA
Investimentos em
estradas, balsas e 
aeroporto conectam
as cidades da região

CRÉDITO
Com recursos do
Desenvolve-SP, estímulo 
a novos negócios e 
geração de renda

TURISMO
Rotas temáticas e
melhor estrutura
ampliam visibilidade
e atraem visitantes


