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Rigor fiscal, lisura no trato com o 
dinheiro público, planejamento, 
inves�mentos estratégicos em 
infraestrutura e desenvolvimento, 
melhorias na qualidade de vida do 
cidadão e humanização dos serviços 
públicos vem transformando nossa 
cidade nos úl�mos anos.  
Deixamos de ser a cidade-dormitório, a 
cidade do mau cheiro e buracos nas ruas 
e passamos a ser a cidade preferida de 
inves�dores, comerciantes e empresas 
de serviços de todos os tamanhos e 
potenciais. Isto é, Várzea Paulista deu a 
volta por cima e hoje é mo�vo de 
orgulho para todos nós. Veja nas 
próximas páginas como isso está sendo 
feito. São 90 coisas que aconteceram ou 
estão acontecendo em nossa cidade e 
que talvez você não saiba.

>>Nós somos destaque regional 
em índice da Firjan
O IFGF (Índice Firjan de Gestão Fiscal), é um 
bom termômetro de como está a gestão 
fiscal de cada município. Várzea Paulista 
acaba de receber a nota rela�va ao ano 
passado, que foi 0,7606, a terceira maior da 
AUJ (Aglomeração Urbana de Jundiaí). 
Quanto mais próxima de 1,000 — a nota 
máxima —, melhor a gestão fiscal, de 
acordo com os indicadores considerados. A 
nota ob�da por Várzea Paulista é rela�va a 
uma “boa gestão”, segundo a Firjan.

>>Planejamento e respeito ao 
dinheiro público
Você sabia que Várzea Paulista tem um dos 
melhores programas de gestão pública 
estratégica de todo o estado? O Planeja é 
um Programa de Planejamento Estratégico, 
onde suas prioridades são divididas em 
ações estratégicas, obje�vos específicos e 
finalidades, cuja proposta básica é trabalhar 
os eixos: Saúde e Qualidade de Vida, 
Desenvolvimento Sustentável e Gestão 
Eficiente e Transparente; garan�ndo a 
efe�vação de polí�cas públicas eficientes.

VOCÊ SABIA?
Junho de 2022 - Número 01

Informativo institucional da Prefeitura de Várzea Paulista

VOCÊ SABIA QUE? 

POR QUÊ 
VÁRZEA 
PAULISTA É A 
CIDADE DO 
MOMENTO?

COLOCAÇÃO CIDADE ADMISSÕES DEMISSÕES SALDO VARIAÇÃO%

Crescimento dos empregos formais na Região Ampla de Jundiaí - Exercício 2022
Fonte:CAGED - Posição: Fevereiro de 2022
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MÉDIA DA REGIÃO

+0,59%

VÁRZEA PAULISTA

+2,72%

MÉDIA DO ESTADO

+1,13%

MÉDIA DO PAÍS

+1,18%

MÉDIASA taxa de 
crescimento de 
empregos formais 
de nossa cidade é a 
maior da Região 
Ampla de Jundiaí, 
sendo quase o 
dobro da média 
paulista e 
brasileira. 
Fonte: Gildo 
Canteli, 
economista.

NOSSA CIDADE TEVE O MELHOR SALDO DE 
EMPREGOS EM 2022 EM TODA A REGIÃO 
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E NOSSO NOVO HOSPITAL?

PASSO 6.
APRESENTAÇÃO DO PROJETO
ARQUITETÔNICO

PASSO 5.
ESTUDO DE VIABILIDADE

PASSO 7.
DEFINIÇÃO DO PROJETO
ARQUITETÔNICO

PASSO 8.
INÍCIO DAS OBRAS DE 
ADEQUAÇÃO DO LOCAL

PREVISÃO DE 
INÍCIO EM 

JUNHO DE 2022

Construir um hospital é uma obra complexa, que requer muitos estudos, muito planejamento, inclusive orçamentário, e 
muito trabalho. Ainda mais quando se faz isso respeitando rigorosamente as leis e os critérios de uma obra tão relevante. 
As ações para a construção do nosso novo hospital estão em pleno andamento desde o primeiro dia de 2021. Montagem 
de comissão, avaliação dos possíveis locais, estudos de viabilidade, planejamento e suporte jurídico e orçamentário já 
foram passos importantes concluídos, e agora, o projeto arquitetônico também foi concluído e entregue à Comissão. A 
próxima etapa será o início das obras de estruturação e limpeza da área onde ele será construído, além de adequações no 
entorno. Por isso que, muito em breve, você saberá como será o nosso novo hospital, a maior conquista de nossa cidade 
nos úl�mos anos.

A CADA PASSO, UM DESAFIO SUPERADO!
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P r o g r a m a

Várzea Paulista
AVANÇA SAÚDE

>>Gripário encerra a�vidades 
como referência na região: 
foram mais de 9.000 atendimentos.

CONSÓRCIO ACABA 
COM A FALTA DE MÉDICOS 
NAS UBS´S

A falta de médicos nas UBS´s de Várzea 
Paulista sempre foi um problema crônico e 
apontado pela população como um dos 
maiores do sistema de Saúde na cidade. Essa 
situação acontecia pela grande dificuldade de 
se conseguir médicos de especialidades como 
pediatria e ginecologia, mas também, clínica 
geral.  Diante das dificuldades, a Prefeitura 
teve que buscar alterna�vas inovadoras para 
resolver a questão, e a encontrada foi o 
Consórcio Intermunicipal de Saúde, 
CISMETRO, que subsidiou a implantação do 
Programa Avança Saúde Várzea Paulista.

Telenfermagem: serviço inovador
O serviço consiste no contato telefônico a 
pacientes que passaram por consulta nas 
Unidades Básicas de Saúde e UPA. Já foram 
mais de 2.000 ligações nos úl�mos dois 
meses.

>>Palestras celebram o Dia 
Internacional de Luta Pela 
Saúde da Mulher 

MAIS 3 NOVAS AMBULÂNCIAS 
Inclusive uma UTI móvel e um veículo 
adaptado para transportes de 
portadores de necessidades  especiais.

P r o g r a m a

Várzea Paulista
AVANÇA SAÚDE

MELHOR EM CASA: ATENDIMENTO NA CASA DO PACIENTE 

P r o g r a m a

Várzea Paulista
AVANÇA SAÚDE

ZERAMOS A FILA 
DE ESPERA DE EXAMES 
E ESPECIALIDADES 

Com o Consórcio em plena a�vidade, já conseguimos zerar as filas 
de espera por exames de espirometria,Holter, nasofibroscopia e 
mamografia, e também zeramos a fila por especialidades como 
ortopedia,cardiologia e otorrinolaringologia.

P r o g r a m a

Várzea Paulista
AVANÇA SAÚDE



Lorem ipsum dolor 

sit amet, 

consectetuer 

>>Prefeitura asfalta a pista de 
caminhada de 450 metros da 
Rua Sorocaba.

>>Inves�mos mais de 
R$5 milhões em obras de 
saneamento e infraestrutura.

>>Cidade ganha dois reservatórios 
de água, com capacidade para 
4 milhões de litros de água.

>>Atendendo a pedidos da 
população, prefeitura reforma 
a quadra do Parque Guarani.

Após liderar luta por melhorias na Marginal do Rio Jundiaí, Várzea 
Paulista é inserida em projeto estadual e recebe aproximadamente 
R$24 milhões em inves�mentos na vicinal.

Manutenção nas vias de terra na cidade garantem mais comodidade 
e segurança para a população.

O TRABALHO DE ZELADORIA 
EM NOSSA CIDADE É CONSTANTE 
E ININTERRUPTO

REALIZAMOS OBRAS NO LEITO DO 
CÓRREGO DO JARDIM ITÁLIA

E TAMBÉM NO LEITO DO CÓRREGO 
DA RUA SOROCABA

FINALMENTE CONSEGUIMOS! 
NOVA AV. MARGINAL É REALIDADE

5VOCÊ SABIA QUE? 
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E a Estrada Velha 
também está em obras

O trecho da Estrada Velha que passa por Várzea Paulista também está 
em obras de melhorias. Mais uma conquista que traz segurança e 
conforto para todos nós.

NOSSAS PRAÇAS DE CARA NOVA!

Diversas praças de Várzea Paulista têm sido revitalizadas pelo projeto Revitaliza Praças, da Unidade 
Gestora de Infraestrutura Urbana. Entre os locais contemplados estão a Praça da Bíblia, que já recebeu 
limpeza, roçagem e novas lâmpadas de LED, e as reformas de duas praças no Jardim América I, nas 
Ruas Votuporanga e Araxá e, também, a Praça Castro Alves, na Vila São José. 

NOSSAS ESQUINAS, CANTEIROS E VIELAS TAMBÉM

Abrimos mais um túnel para aumentar a 
vazão do Córrego Ber�oga para o Rio 
Jundiaí. Mais segurança contra enchentes 
na região.

MAIS UM TÚNEL 
LINNER SOB OS 

TRILHOS DE TREM

NOVA PONTE NO CÓRREGO DA AVENIDA ITÁLIA



12 Cemebs (Centros Municipais de Educação Básica) de Várzea Paulista vão receber, até o final do próximo semestre, R$ 7.510.936,75 em 
inves�mentos estruturais. São intervenções como reformas, instalação de novas telhas e colocação de piso emborrachado, decididas após 
amplo diálogo com profissionais das escolas e a própria comunidade escolar. Esse é o maior inves�mentos em reformas de escolas dos 
úl�mos anos.
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>>Prefeitura adquire cadeiras, carteiras 
e mesas para nossos professores e alunos 
da rede municipal

>>Nesse ano de 2022 a Prefeitura 
volta a fornecer uniformes escolares. 
Mais segurança e carinho com nossas crianças

>>O futuro da educação está chegando: 
tablets e lousas digitais estão sendo 
instaladas nas escolas municipais.

VOCÊ SABIA QUE? 

E OS JOGOS ESCOLARES 
ESTÃO DE VOLTA!

NOSSA CIDADE FEZ O MAIOR INVESTIMENTO 
EM REFORMA DE ESCOLAS DOS ÚLTIMOS ANOS

R$7,5 MILHÕES

MAIS PROFESSORES 
E EDUCADORES

Prefeitura convoca mais 60 professores aprovados em 
concurso público e 47 educadores
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MAIO AMARELO: JUNTOS SALVAMOS VIDAS!

>>Unidade de Trânsito amplia a Rua Santa Inês, 
com a nova faixa, fluxo de carros entre o bairro 
Cruz Alta e o centro fica mais fácil.

>>A pedido da população, Prefeitura 
instala três novos redutores de 
velocidade, mais segurança para todos.

NOSSA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DE SOLO 
PROMOVE REVITALIZAÇÃO EM TODA A CIDADE 

>>Unidade de Trânsito faz estudo para 
melhorar tráfego em pontos crí�cos de 
Várzea Paulista

EM NOSSA CIDADE, AGORA IDOSO NÃO 
PRECISA MAIS RENOVAR CARTÃO DE 
ESTACIONAMENTO 

NOSSA UNIDADE DE TRÂNSITO 
RECOLHE CARROS ABANDONADOS
PELA CIDADE: SEGURANÇA E ZELO

Todos os anos, a nossa cidade par�cipa do Maio 
Amarelo, uma campanha a nível nacional que tem 
como obje�vo conscien�zar a pedestres e 
motoristas sobre os riscos de acidentes no 
trânsito. Nesse ano o lema foi: “Juntos salvamos 
vidas!”.

ENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO 
COM TEATRO DE FANTOCHES.
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>>Realizamos o Feirão do MEI! 
Inscrição, declaração e alteração 
cadastral, entre outros serviços.

>>Banco do Povo contribui 
para formalização de 
empreendimentos femininos

VOCÊ SABIA QUE? 

Nova linha de trem, o TIC, Trem Intercidades, deverá trazer o maior inves�mento da história 
da cidade. Além do pá�o de manutenção dessa nova linha, obras de adequações viárias na 
região da estação ferroviária, liberação e/ou execução da interligação entre a avenida Ipiranga 
e a avenida dos Ferroviários, em Jundiaí. O inves�mento acontecerá nos próximos 5 anos.

ASSINAMOS O CONVÊNIO PARA MAIOR 
INVESTIMENTO DA HISTÓRIA DA CIDADE

NOSSA PREFEITURA RENOVA A FROTA

Frota do município é renovada com a 
chegada de duas Patrulhas Rurais, dois 

Caminhões Pipa e três Caminhões 
Basculantes, além das duas viaturas para a 

Defesa Civil

>>Procon de Várzea Paulista 
faz diversas palestras de 
orientação aos consumidores 
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>>Nossos guardas municipais 
par�ciparam de curso de formação 
de instrutores. 

>>Polícia Civil, com apoio da GCM 
e PM, prende ladrões de motos 
que agiam na cidade.

>>A GCM ampliou  
armamento e implantou 
comunicação por rádio digital

>>Cidade recebe uma grande 
operação contra furto de fios de 
cobre.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR VEM AÍ!
Mais uma luta histórica que conseguimos vencer! Nossa cidade cresceu e 
há tempos precisava de uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar. Agora 
temos! A unidade está sendo instalada na Avenida Ber�oga,881 e em breve 
estará em funcionamento.

TODAS AS ESCOLAS E UBS´S 
DA NOSSA CIDADE TÊM 
CÂMERAS DE VIGILÂNCIA 24H

NOSSO PARQUE CHICO MENDES 
TEM BASE AVANÇADA DA GCM
Agora nós temos uma Base Avançada da GCM (Guarda 
Civil Municipal) no Parque Chico Mendes. Mais segurança 
no parque preferido da população de Várzea Paulista.

É isso aí! Agora todas as escolas e UBS´s têm 
monitoramento por câmera 24 horas por dia. 

A cidade adquiriu três novas e modernas viaturas para a 
Guarda Municipal e duas para a Defesa Civil que também 
agora conta com novos equipamentos. Mais segurança 
para todos nós!

MAIS VIATURAS PARA A NOSSA 
GCM E NOSSA DEFESA CIVIL

NOVO LOCAL PARA TREINAMENTO DOS 
NOSSOS GUARDAS MUNICIPAIS

Centro tá�co, parceria com a empresa CTTCY, 
está à disposição da corporação.
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>>Mais de 200 famílias da 
cidade foram contempladas 
no programa 'Vale Gás'

>>Prefeitura  entrega cartões 
do programa estadual 
Bolsa do Povo

>>Várzea Paulista apresenta 
Criança Feliz e anuncia ampliação 
do programa na cidade

NÓS TAMBÉM TEMOS O BOM PRATO MÓVEL 

O projeto Maio Laranja foi criado para conscien�zar a 
população sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes, 
e o dia 18 de maio marca a luta contra esse �po de crime. 

MAIO LARANJA: TODOS CONTRA A VIOLÊNCIA SEXUAL 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES!

São 300 refeições diárias vendidas a R$1,00. As refeições são todas preparadas em restaurantes fixos, sob 
supervisão de uma nutricionista e o transporte dos alimentos é feito em caixas hotbox. 
Para saber onde o Bom Prato Móvel está consulte o site da prefeitura. 

>>Cras Central dá curso voltado a 
recolocar no mercado pessoas em 
vulnerabilidade

Alunos varzinos matriculados em cursos técnicos ou 
universitários fora da cidade agora recebem R$250,00 com o 
Auxílio Viagem.

NOSSA PREFEITURA AMPLIOU AUXÍLIO VIAGEM A 
ESTUDANTES TÉCNICOS OU UNIVERSITÁRIOS

SANCIONAMOS A LEI DOS BENEFÍCIOS 
EVENTUAIS PARA VÍTIMAS DE 
TRAGÉDIAS NATURAIS

NOSSA PREFEITURA OFERECEU ABRIGO EMERGENCIAL 
PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E SEUS PETS 
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NOSSA PREFEITURA AUMENTOU OS REPASSES 
PARA A APAE PARA QUASE R$ 3 MILHÕES

A Prefeitura aumentou o repasse anual à Apae, pois precisávamos resolver o problema do transporte 
escolar dos atendidos com mais de 11 anos. Com isso, a Prefeitura começou a repassar R$ 2.963.128,00 
por ano. Esses valores são voltados a ações sociais, educacionais e de saúde. Esse é o maior repasse anual 
da Prefeitura à en�dade na história da cidade.

PREFEITURA QUALIFICA CADA 
VEZ MAIS OS SERVIDORES

TONELADAS DE DOAÇÕES DISTRIBUÍDAS
PARA QUEM MAIS PRECISA

AGORA NOSSA CIDADE 
TEM POUPATEMPO

O Poupatempo é uma mão na roda quando precisamos resolver problemas 
com documentos pessoais, CNH e serviços do Detran. O Poupatempo de 
Várzea Paulista está localizada no Shopping Alegria, 3º piso, na Av. Duque 
de Caxias, 2225.

Transparência e lisura no trato com o dinheiro público
A Unidade Gestora de Finanças presta contas constantemente nos canais de comunicação da Prefeitura e realiza audiências públicas onde 
demonstra de forma didá�ca como o orçamento do município é executado. Além disso, a prefeitura publica semanalmente o Imprensa Oficial e 
mantém atualizado o Portal da Transparência. Para acompanhar é só ficar atento aos anúncios nas redes sociais da Prefeitura ou visitar o site.
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NÓS TEMOS O SKATE PARK DA 
VILA POPULAR
Ska�stas podem fazer suas manobras em uma nova área de 
Várzea Paulista: o skate park da Vila Popular. O espaço foi 
inaugurado oficialmente em novembro de 2021, pela 
Prefeitura. 

>>A peça Scaratuja para crianças 
de 0 a 3 anos foi apresentada 
em Várzea Paulista

>>Mais de 7 mil pessoas 
par�cipam do aniversário de 
Várzea Paulista

>>E nossa cidade conquistou
medalhas de ouro e prata nos
Jogos da Melhor Idade

Prata da Casa:
78 artistas e profissionais 
da nossa cidade são
homenageados 

NOSSO AMADOR COMEÇOU COM PREPARAÇÃO 
DOS CAMPOS E NOVO BANCO DE RESERVAS 
NO JARDIM PAULISTA

NOSSA PREFEITURA PROMOVE 
CURSOS DE CINEMA PARA JOVENS 

>>Atletas do BMX de Várzea 
Paulista conquistam o pódio em 
campeonato de Americana
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A prá�ca espor�va é importante para promover a saúde e o bem estar da população. Pensando nisso, a Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora 
de Esportes promove diversas a�vidades �sicas nos ginásios espor�vos e no Parque Chico Mendes. Para se inscrever basta se dirigir ao local das aulas, com 
documentos pessoais e cartão de vacinação contra a Covid-19. As a�vidades oferecidas são: ginás�ca feminina, voleibol adaptado, futsal, basquetebol, handebol, 
sertanejo universitário e ritmos.

COMEÇAMOS AS OBRAS DA 
NOSSA CASA DA MEMÓRIA
Várzea Paulista iniciou as obras da Casa da Memória, 
local onde os cidadãos varzinos terão acesso à 
história de sua cidade, poderão fazer suas pesquisas, 
e par�cipar de debates e palestras.

>>A 1ª Copa Waldir Capeloto de 
futebol infan�l foi realizada em 
Várzea Paulista.

>>Várzea Paulista é vice-campeã 
da 26° Copa Brasil de Karatê Goju 
Ryu Seigokan

>>Recebemos a Pré-sele�va de 
Futsal da Confederação Brasileira 
de Desportos de Surdos 

>>Equipe de Várzea Paulista 
conquista 30 medalhas na 
V Copa Oshiro de Karatê

NOSSA PREFEITURA RESGATA BMX NA CIDADE

A GENTE PROMOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS
NOS GINÁSIOS E NO CHICO MENDES
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Nós celebramos a Semana Mundial 
do Brincar com diversas atividades 
e ‘receituário do brincar’

Nossa cidade participou da Comissão 
de Organização da 1ª Conferência 
Intermunicipal de Juventude

E nós ganhamos medalhas de ouro e 
prata nos 24º Jogos da Melhor Idade 
em Cerquilho

ENCONTRO DE COMPANHIAS DE SANTOS REIS 
É RETOMADO EM NOSSA CIDADE

NÓS TEMOS UMA COMISSÃO DE COMBATE AO 
ABUSO CONTRA MENORES 

ABRIMOS MAIS 50 VAGAS 
PARA FRENTE DE TRABALHO

>>A pista de caminhada da Rua Sorocaba foi 
asfaltada, arborizada e ganhou novas vagas de 
estacionamento.

>>O Viaduto da Ponte Seca e a rotatória no 
acesso ao Jardim Promeca recebem reparos e 
limpeza.  

>>Avenida das Lélias recebe reparo no 
asfalto, Avenida Pacaembu ganha 
ampliação de sistema de drenagem. 



VEM MUITO MAIS POR AÍ!

16 VOCÊ SABIA QUE? 

> Pavimentação da Avenida dos 
Ipês

> Telemedicina
> 50% a mais de médicos de 

especialidades
> Programa Habitacional inédito
> Festa das Orquídeas
> Cobertura da quadra Idoroti de 

Souza Alvarez
> Natal Iluminado
> Nova iluminação no viaduto dos 

Emancipadores
> Mais praças revitalizadas
> Novo parque no Jardim Bertioga

QUER FICAR POR DENTRO SOBRE TUDO 
O QUE ACONTECE EM NOSSA CIDADE?

portal.varzeapaulista.sp.gov.br

/prefeituravarzeapaulista

prefeitura_varzea_paulista

Governo de

SUA PREFEITURA JUNTO DE VOCÊ

Acesse os canais oficiais da sua Prefeitura

> Programa Nossa Rua
> Programa Nossa Esquina
> Programa Melhor Caminho
> Obras de preparação para o novo 

hospital
> Escola do futuro
> Programa Respeite a Vida
> Recuperação asfáltica da SP 332
> Creche nas férias
> Aumento da ronda escolar
> Uniforme escolar de inverno
> Mais concursos públicos
> Selo VerdeAzul
> E muito mais.


