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O INVESTIMENTO 
MILIONÁRIO DO ESTADO

Andressa Lorenzetti
RMVALE

“Estes recursos serão 
colocados imediatamente. Não é 
um plano para o ¢turo, é para o 

presente, é para já. ”João Doria, governador do 
Estado de São Paulo

O lançamento do programa “Viva o 
Vale” foi realizado na cidade de Cruzei-
ro, no dia 22 de maio, no Museu Major 
Novaes, com a presença de autoridades 
estaduais, prefeitos e secretários. Um dos 
destaques anunciados foi a construção do 
Hospital Regional em Cruzeiro, que tem 
previsão de ser inaugurado em janeiro de 
2023, com ampliação dos serviços gradati-
vamente. A apresentação do projeto será 
feita até o �nal de julho deste ano e a obra 
deve custar R$ 30 milhões. 

O prefeito Thales Gabriel Fonseca 
(PSD) falou que o hospital na cidade já 
era uma reivindicação do poder públi-
co local, por questão de necessidade e 
logística. Gera uma grande expectati-
va para moradores da região, que têm 
como referência de atendimento o Hos-
pital Regional de Taubaté.   

“A primeira porta das cidades do Vale 
Histórico é Cruzeiro, essa defesa que nós 
levamos à Secretaria de Estado, foi a de-
fesa que prevaleceu. É obvio que nós 
reconhecemos e somos sensíveis a tudo 
que Lorena faz pela região, a tudo que 
Guaratinguetá faz pela região e nós va-
lidamos isso junto ao Governo do Esta-
do, tanto é que estas Santas Casas, esses 
equipamentos já existentes, receberão 
recursos �nanceiros de custeio para me-
lhorar o atendimento. Agora a necessi-
dade de um novo equipamento se dá em 
Cruzeiro”, disse em entrevista. 

Cruzeiro vai receber também uma nova 

unidade de saúde (UBS), assim como 
outras cidades que terão uma unidade 
básica cada. Ainda na saúde, foi assina-
da uma autorização para que a Secreta-
ria de Estado realize um estudo técnico 

de reestruturação na região, ampliando 
a assistência para a população na alta e 
média complexidade. Além disso, está 
em andamento a aquisição de 17 novas 
ambulâncias, uma para cada município.
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Como o programa estadual deve contribuir para o desenvolvimento 
da região que se destaca pela história, religião e turismo. 

PARA O VALE HISTÓRICO E DA FÉ 

Serão R$ 120 milhões em recursos 
para o Vale Histórico e Vale da 
Fé. Dezessete municípios do Vale 
do Paraíba receberão ações do 

Governo de São Paulo, com a promessa 

de fomentar o desenvolvimento econômi-
co e social, potencializando ainda mais o 
turismo e outros setores, com o intuito de 
estimular a geração de emprego. Será o 
maior investimento já feito na região pelo 

Estado, conforme dito pelo governador 
João Doria (PSDB). “Estes recursos serão 
colocados imediatamente. Não é um pla-
no para o futuro, é para o presente, é para 
já”, disse no evento.
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O deputado em exercício Padre Afonso 
Lobato (PV), que acompanhou o lança-
mento do programa, diz olhar com es-
perança os anúncios feitos a um Vale 
que ele diz ter sido esquecido há muito 
tempo pelo governo principalmente na 
saúde, e que nada adianta se as ações 
não prosseguirem por falta de verba.

“Quando o governador anuncia in-
vestimento na saúde, nós precisamos 
entender que tem um investimento que 
ele pode fazer imediatamente, que é 
exatamente equipar melhor os hospitais 
de Guaratinguetá, Cruzeiro e Lorena, e 
realmente para que esses hospitais pos-
sam atender, absorver uma demanda 
reprimida dessa região. Agora isso tem 
um custo, o governo vai bancar esse cus-
to? A minha preocupáção na verdade é 
quando o Estado inicia um investimento 
e depois não dá continuidade”, falou à 
revista Metrópole Magazine.  

Na área de infraestrutura, haverá 
recuperação de 60,8 km de estra-
das vicinais, além de convênios para 
obras na área urbana indicadas pelas 
prefeituras por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, e será im-

Já a deputada estadual Leticia Aguiar 
(PSL), também presente no evento, dis-
se que vem defendendo desde 2019, a 
ampliação da assistência de alta e mé-
dia complexidade na região utilizando a 
infraestrutura existente. Durante a pan-
demia, as cidades tiveram como suporte 
as Santas Casas, que chegaram a atingir 
100% da ocupação hospitalar e os pa-
cientes foram transferidos para cidades 
vizinhas. Com o anúncio do Estado, a 
deputada reforça que também ajudará na 
�scalização e deve cobrar os benefícios 
anunciados com a ampliação dos serviços 
de saúde. “Precisamos nos unir para dar 
ainda mais força a este projeto que be-
ne�ciará a população do Vale Histórico. 
Se você também apoia essa ideia, assim 
como eu, cobre o governador por uma 
saúde digna e de qualidade”, reforçou Le-
tícia, que acrescentou que, historicamen-
te, obras prometidas por governadores de 
São Paulo levam em média 10 anos para 

serem concretizadas: “Muitas promessas 
ainda não saíram do papel, outras não fo-
ram entregues amargando atrasos ainda 
maiores, como a duplicação da Tamoios, 
o trem intercidades, o contorno da Ta-
moios, entre outras”, ressaltou deixando 
claro que pretende acompanhar o anda-
mento do novo projeto.

O deputado estadual Sérgio Victor (Novo) 
acompanhou o lançamento do programa 
presencialmente e disse que, em relação 
às Santas Casas, destinou R$ 860 mil para 
seis entidades, incluindo as de Cruzeiro 
e Lorena, que estão no pacote, além de 
Aparecida, Cachoeira Paulista e Pinda-
monhangaba. “Entendemos que a área 

da saúde é prioridade, tanto que já desti-
namos recursos para equipamentos e in-
fraestrutura para suportar a alta procura 
antes e durante a pandemia. Muitas delas 
atingiram ocupação máxima de sua capa-
cidade. Vamos batalhar por mais verbas e 
�scalização para melhoria no atendimen-
to de nossa região”, a�rma. 

“Entendemos que a área da saúde é
prioridade, tanto que já destinamos recursos para 

equipamentos e infraestrutura para suportar a
alta procura antes e durante a pandemia. ”Sérgio Victor,  deputado estadual
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ESCOLHA
PODER DE 

MATÉRIAS ELETIVAS
A PARTIR DO ENSINO FUNDAMENTAL II

Desde cedo devemos aprender a fazer escolhas!
Na Sphere, alunos de Ensino Fundamental II e Ensino Médio 
são incentivados a fazer escolhas bem fundamentadas das 
matérias pelas quais sentem mais afinidade. Agora São José 
tem uma escola com esse diferencial.

• Itinerários formativos
• • Explorar novas possibilidades e autoconhecimento
• Escolhas baseadas em afinidades
• Futuro profissional

@sphereschoolsjc
@sphereschoolsjc

www.escolaesfera.com.br   12 3322 1255

AGENDE SUA VISITA 
E CONHEÇA A ESFERA

Be Sphere.
Be Open to the World!
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Fazenda da Barra - São José do Barreiro / SP

Outra novidade anunciada foi a im-
plantação do Poupatempo nos muni-
cípios de Cruzeiro e Lorena, que vai 
beneficiar mais de 170 mil pessoas. As 
unidades de atendimento presenciais 
oferecem cerca de 400 serviços, entre 
eles a emissão de RG; carteira de ha-
bilitação; licenciamento de veículos e 
atestado de antecedentes criminais.

Mas na opinião do deputado Sérgio 
Victor, seria mais produtivo e inova-
dor se fossem implantados postos 
nas áreas rurais onde vivem mais de 
130 mil pessoas distantes de Lorena e 
Cruzeiro, pois muitos dos serviços são 
oferecidos online. “Deveríamos inves-
tir mais em inovação, inclusão digital 
e ampliação de serviços virtuais , en-

plantado um sistema de videomonito-
ramento integrado ao sistema “Detec-
ta” da Polícia Militar, nos municípios. 
O programa ainda permitirá a licitação 
da concessão do aeroporto de Guara-
tinguetá em julho, no pacote de deses-
tatização dos 22 aeroportos estaduais.

“O Vale do Paraíba tem uma situação 
privilegiada e estratégica do ponto de 
vista geográ�co, localizado a meio ca-
minho dos maiores e mais dinâmicos 
polos metropolitanos do país, São Paulo 
e Rio de Janeiro. A região do Vale His-
tórico, por sua vez, possui um valor e 
riqueza inestimável para a cultura do 
estado. Também daremos atenção aos 
municípios com vocação para o turismo 
religioso. Com o lançamento do “Viva 
o Vale”, vamos promover o desenvolvi-
mento e melhoria de vida da população 
regional”, a�rma o Secretário de Desen-
volvimento Regional, Marco Vinholi.

O deputado Padre Afonso concordou 
com a proposta feita na área, e acredi-
ta que pode trazer avanços. 

xugando investimentos em grandes 
unidades, que poderão ficar ociosas”, 
comentou e falou também sobre os in-
vestimentos previstos para o turismo, 
que na visão dele deveriam envolver 
mais o setor privado. “O empresaria-
do que investe no Vale já conhece os 
caminhos para crescer. O anúncio de 
novos investimentos é sempre impor-
tante, mas o Governo deveria colocar 
os empresários para liderar a iniciati-
va. Precisamos aprovar medidas para 
desburocratizar o setor para realmente 
estimular a economia e aquecer o tu-
rismo”, finalizou. 

O Estado enfatizou que, no turismo, 
o foco será a capacitação dos profissio-
nais da área e reforço de vocações para 

“O Vale do Paraíba tem 
uma situação privilegiada 
e estratégica do ponto de 
vista geográªco, localizado 

a meio caminho dos 
maiores e mais dinâmicos 
polos metropolitanos do 
país, São Paulo e Rio de 
Janeiro. A região do Vale 
Histórico, por sua vez, 

possui um valor e riqueza 
inestimável para a cultura 

do estado. ”Padre Afonso Lobato,
 deputado estadual

o desenvolvimento setorial. 
Um outro anúncio, que cria uma boa 

perspectiva para a educação, é a ins-
talação de uma Fatec (Faculdade de 
Tecnologia) em Lorena, que faz parte 
de um planejamento de incentivo à 
qualificação profissional.  

Haverá ainda um novo convênio com 
o Banco do Povo, que deve expandir a 
política de crédito para a região, com a 
instalação de uma unidade em Bananal.

Lembrando que o Vale Histórico 
abrange os municípios de Areias, Ara-
peí, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Que-
luz, Silveiras e São José do Barreiro. O 
Vale da Fé inclui Aparecida, Cachoeira 
Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, 
Lorena, Piquete, Potim e Roseira.

“Os municípios podem investir em 
infraestrutura, R$ 1 milhão para cada 
município, faz realmente a diferença, 
em obras de saneamento, de recape-
amento de vias, na revitalização de 

praças, muita coisa pode ser feita com 
esse R$ 1 milhão. O Estado tem que fa-
zer esse repasse para que as prefeitu-
ras mediante ao projeto possam iniciar 
isso”, complementa.      

Estação Ferroviária - Guaratinguetá / SP
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Serviços e Tecnologia
• Implantação de unidade do Poupa-
tempo no município de Cruzeiro e pos-
to do Programa Poupatempo no muni-
cípio de Lorena.

Infraestrutura
•Autorização para a Secretaria de Desen-
volvimento Regional celebrar convênios 
para obras de infraestrutura urbana indi-
cadas pelas prefeituras. Cada município 
será contemplado com R$ 1 milhão, so-
mando o investimento de R$ 17 milhões.
•Autorização para a Secretaria de Lo-
gística e Transportes executar obras 
de recuperação de 60,8 km de vicinais 
da região por meio do Programa Novas 
Estradas Vicinais.
•Licitação da concessão do aeroporto 
de Guaratinguetá em julho, no pacote 
de desestatização dos 22 aeroportos 
estaduais.

Segurança Pública
•Autoriza a Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional, por intermédio da Agên-
cia Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte (AGEMVALE), a iniciar os 
estudos técnicos para instalação do siste-
ma Detecta de videomonitoramento.

Saúde
•Autoriza a elaboração dos estudos técni-
cos para a expansão de leitos e assistência 
de média e alta complexidade em urgên-
cia e emergência nos municípios de Gua-
ratinguetá, Lorena e Cruzeiro.

Apesar dos anúncios, boa parte dos prazos de conclusão 
e entrega à população ainda não foi divulgada. 

•A construção de uma UBS em Cruzeiro e 
de um novo Hospital Regional no municí-
pio, com investimento de R$ 30 milhões.
•Aquisição de 17 novas ambulâncias 
para a região.

Desenvolvimento Econômico
•Autoriza a celebração de convênio com 
o município de Bananal tendo como ob-
jetivo a operalização na unidade do cré-
dito Banco no Povo no município. (Fonte: Governo de SP)

•Instalação de uma FATEC no municí-
pio de Lorena.

Turismo
•No turismo, o foco será na capacita-
ção de atores locais via Arranjo Produ-
tivo Local (APL) e reforço das vocações 
setoriais de desenvolvimento locais. 
Na área da cultura, haverá a constru-
ção de salão multiuso.
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OBRAS QUE FAZEM PARTE DO PACOTE DO PROGRAMA “VIVA 
O VALE”, DO GOVERNO DE SÃO PAULO, EM DIVERSAS ÁREAS:


