
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Região Administrativa de Araçatuba                                

 Melhor adequação da infraestrutura para os Parques Industriais - Araçatuba 

 Implantação de programa de geração de empregos - Araçatuba 

 Araçatuba foi o último Parque Tecnológico a se inscrever na Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e o único a não receber recursos (Programa 1317 
Sec. de Agricultura)  

 Verba para asfaltamento dos Parques Industriais – Araçatuba 
 

Região Administrativa de Barretos 

 Incentivo às empresas das áreas de Saúde, Turismo, Agronegócios e Tecnologia 
da Informação (áreas apontadas em um estudo de desenvolvimento local, feito 
pelo SEBRAE no Município) - Barretos 

 Expansão do Programa de Educação de qualidade – Novotec – Monte Azul 
Paulista 

 Crédito facilitado para as empresas através do programa "Empreenda Rápido" 
do SEBRAE – Monte Azul Paulista 

 
Região Administrativa de Bauru 

 Construção de ETEC - Bauru 

 Valorização dos técnicos do Instituto de Pesquisa / equiparação salarial - 
Macatuba 

 Valorizar o funcionário público / pesquisador-Macatuba 

 Apoio/Investimento nos Institutos de Pesquisa - Macatuba 

 Implantação de novos cursos técnicos / tecnológicos priorizando a demanda 
regional / vocação regional – FATEC/ETEC - Bauru 

 Implantação de Centro de Inovação Tecnológica – Bauru 

 Expansão de programas e cursos oferecidos pela ETEC/FATEC/ SENAI - Bauru 

 Articulação para utilização de profissionais formados na região - Bauru 

 Qualificação de mão de obra – Bauru 
 

Região Administrativa e Metropolitana da Campinas 

 Instalação de uma unidade da ETEC em Bragança Paulista e uma da FATEC em 
Atibaia 

 Finalização da obra na ETEC de Monte-Mor 

 Implantação e apoio aos Distritos Industriais – Socorro 
 

Região Administrativa Central 

 Ampliação da oferta de instituições de ensino superior, como vagas, auxílio 
estudantil e EAD- São Carlos 

 Aumento do número de vagas nos institutos com bolsa estudantil / cursos 
técnicos – São Carlos 



Região Administrativa de Franca 

 Implantação de polo regional da Universidade Virtual do Estado de SP 
(necessidade de cursos de especialização e extensão) - Franca 
 

Região Administrativa de Itapeva 

 Ações para melhorias dos indicadores socioeconômicos – Apiaí 
 

Região Administrativa de Marília 

 Educação de Qualidade – Ensino Profissionalizante – Marília 

 Interiorização dos programas ofertados aos grandes centros: Parques 
Tecnológicos / Centros de Inovação / Rede Paulista de Tecnologia / Rede 
Paulista de Incubadora / Financiamentos do Desenvolve SP -Assis 

 Implantação de Programa Apoio Tecnológicos aos municípios - Assis 

 Infraestrutura – Distrito Industrial de Assis 
 
Região Administrativa de Presidente Prudente 

 Agilização do Programa Pontal 2030 – Pontal Paulista 

 Cessão de técnicos do Estado para projetos de desenvolvimento regional, via 
universidades – Pontal Paulista 

 Expansão de escolas técnicas para a região – Presidente Prudente 

 Formação de pequenos núcleos industriais nos municípios pequenos – 
Presidente Prudente 

 Implantação de cursos técnicos na área de eletrotécnica e mecânica – Presidente 
Prudente 

 Criação de núcleos de gerenciamento de projetos para pequenos municípios – 
Presidente Prudente 

 Implantação de Polo de Biocombustível – Presidente Prudente – ESALQ – USP 
 
Região Administrativa e Metropolitana de Ribeirão Preto 

 Apoio financeiro ao projeto existente junto ao Centro Paula Souza de instalação 
de uma FATEC regional, com cursos tecnológicos na área da saúde- Serrana 

Região Administrativa e Metropolitana de Sorocaba 

 Apoio do Estado para atração de investimentos - Bofete 
 

Região Metropolitana da Baixada Santista 

 Emprego e Renda – Capacitar mão de obra – São Vicente 

 Implantação de ETEC na área continental – São Vicente 
 
 



Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

  Expansão do Programa SPTEC para pequenos municípios – Cachoeira Paulista 

 Criação de hubs de inovação nas áreas de empreendedorismo e tecnologia – 
Aparecida 

 Qualificação e treinamento de mão de obra - Aparecida 

 Cursos de tecnologia naval por meio de ETECs e FATECs- São Sebastião 
 

Aglomerado Urbano de Jundiaí 

 Instalação de ETEC - Itupeva 

 Investimentos na educação com instalação de ETEC profissionalizante - Itupeva 

 Implantação de cursos de qualificação profissional nas áreas de turismo / 
logística - Itupeva 
 

Aglomerado Urbano de Piracicaba 

 Desenvolvimento econômico na qualificação profissional – regional – Piracicaba  

 Qualificação profissional com fortalecimento dos APL´s - Piracicaba 

 Fortalecimento dos APL´s 

 Qualificação profissional mais assertivas, direcionadas às futuras tendências de 
mercado 

 


