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ESTADO LANÇA APLICATIVO “HORA MARCADA” PARA 

AGENDAMENTO DE CONSULTAS 
Serviço digital começou a funcionar em Ribeirão Preto e será ampliado grada-

tivamente para todo o Estado. 

O Governo do Estado apresentou hoje, em Ribeirão Preto, o “Hora Marcada”, um ser-

viço digital para marcação de consultas médicas e exames pelo celular. Atualmente está 

disponível para pacientes de 10 UBSs em Ribeirão Preto, mas será expandido gradati-

vamente para todo o município e, posteriormente, para outras cidades do Estado. Além 

disso, foram autorizadas a contratação de 210 profissionais de saúde para o Hospital 

das Clínicas de Ribeirão Preto, sendo 36 médicos, e a criação de um AME Mais e um 

AME Mulher no Centro de Referência da Saúde da Mulher.    LEIA + bit.ly/2Siu8r1 

 

 

 

 

 

OBRAS DO NOVO COPOM 

RIBEIRÃO  PRETO  VÃO 

COMEÇAR EM AGOSTO 

Foi autorizada a contratação da em-

presa que vai construir a nova sede do 

Centro de Operações da Polícia Mili-

tar (Copom) de Ribeirão Preto.  

Com investimento total de R$ 32,4 mi-

lhões, sendo R$ 17 milhões só para a 

infraestrutura da unidade, as obras 

devem ser iniciadas em agosto.  

No local haverá 60 pontos de atendi-

mento e 25 de despacho integrando 

todos os serviços emergenciais dos 93 

municípios da região, como Polícia 

Militar, Samu, Bombeiros, trânsito ur-

bano, Guardas Civis Municipais e ou-

tros serviços municipais. Também ha-

verá salas de videomonitoramento, 

salas de equipe técnica e de gerencia-

mento de crise.  

O novo prédio continuará no mesmo 

terreno, no Jardim Independência, 

em Ribeirão Preto. 

LEIA + bit.ly/2Siu8r1 

 
HOSPITAL ESTADUAL DE SERRANA É INAUGURADO  

Após 12 anos de espera, o Hospital Estadual de 

Serrana foi inaugurado oficialmente hoje. A 

nova gestão estadual investiu R$ 19,1 milhões 

para que a obra fosse concluída. Outros R$ 26 

milhões serão repassados anualmente para cus-

teio. A unidade está realizando atendimentos 

ambulatoriais desde abril e os serviços serão 

ampliados gradativamente. A previsão é de 

atender 1,5 mil pacientes por mês quando esti-

ver funcionando plenamente. O Hospital conta 

com 74 leitos, 10 leitos de UTI e duas salas cirúr-

gicas. LEIA+ bit.ly/2Siu8r1 
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