
APONTE SEU CELULAR!
DESCUBRA 
A MENSAGEM 
QUE O RODRIGO
TEM PRA VOCÊ

H I S T Ó R I A  •   P R O J E T O S   •   R E A L I Z A Ç Õ E S

RODRIGO
#NovoGovernador

APAIXONADOSPOR SÃO PAULO



E agora é o novo governador de São Paulo. 
Novo, mas não novato! Já fui secretário de Estado da área 
econômica, de habitação, social e de governo... Trabalho 
para São Paulo há mais de 20 anos. 

Qual é o segredo para trabalhar com    
cinco governadores diferentes?
Sempre busquei tirar o melhor de cada um deles. Sou 
um grande conciliador, mas também bastante objetivo e 
pragmático: ouço todos os lados e foco no que é preciso 
fazer para a coisa acontecer. O trabalho supera tudo. 

Você nunca foi de aparecer, né?
Meu negócio é mão na massa, não é fazer barulho. Na 
vida pública, o que importa é o resultado. Tenho muito 
orgulho de ter criado o Creche Escola, entregado o 

maior número de casas populares da história num único 
ano, do Vale Gás, e de estar à frente do maior pacote de 
obras de infraestrutura de SP. 

Por falar em barulho, a política nacional está um 
verdadeiro cabo de guerra. SP vai para a esquerda ou 
para a direita?
São Paulo vai para frente. Esse é o lado dos paulistas. 
Meu trabalho é proteger as conquistas de SP dessa briga 
política, e olhar para o futuro. Tenho convicção de que 
nosso Estado não vai aceitar ser parquinho de diversão 
nem pro PT nem pra família Bolsonaro. 

Então você não defende um partido,    
um grupo, ou uma família. 
Meu partido é São Paulo. Defendo os paulistas.   
São Paulo é minha paixão.

Sou um paulista raiz, que cresceu entre o campo e a cidade. Casei com minha primeira namorada, a Lu, e temos três 
filhos. Na vida privada, sou produtor rural e adoro pegar estrada com meu Fuscão 1969. Mas é à política pública que 
venho dedicando a maior parte da minha vida. 

Quer saber como receber o Bolsa do Povo? 

Precisa se cadastrar na Nota Fiscal Paulista?

Vai tirar a 1ª CNH no Poupatempo Digital?

youtube.com/RodrigoGarciaSP

ASSISTA AOS TUTORIAIS DO RODRIGO NO YOUTUBE. 

RODRIGO GARCIA
PAULISTA RAIZ



2.961 veículos: ambulâncias, ônibus 
escolares, patrulha rural, viaturas de polícia, 
tratores e caminhões

5.537 casas e apartamentos populares

6 hospitais

624 novos leitos de hospital

32 escolas, creches, Etecs e Fatecs

29 novos Poupatempos

271 kms de estradas e vias recuperadas

95 obras de abastecimento e saneamento

R$ 395 milhões para obras nos municípios

165.800 novos empregos

R$ 4,5 bilhões de investimentos SAIBA MAIS NO www.governonaarea.sp.gov.br

ARAÇATUBA 

BARRETOS 

CAMPINAS 

ITAPETININGA TABOÃO DA SERRA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

MARÍLIA

ARARAQUARA

BAURU

FRANCA

JUNDIAÍ

PIRACICABA

REGISTRO 

BARUERI

SANTOS

SOROCABA

PRESIDENTE PRUDENTE

As principais entregas, obras e anúncios aos 
municípios em apenas 2 meses de governo

PÉ NA ESTRADA

LINHA 6-LARANJA DO METRÔ
15,3 km, entre Brasilândia e São Joaquim, 
para 630 mil passageiros/dia.

NOVO RIO PINHEIROS
Saneamento para 3,3 milhões de pessoas. 
Água limpa, ciclovia e centro de lazer.

NOVO ACESSO À CIDADE DE OSASCO
Nova ponte sobre o Rio Tietê, 
ligando a Castello Branco à Av. Fuad Auada.

DUPLICAÇÃO DA RAPOSO TAVARES (SP-270)
Um investimento de R$ 140,6 milhões, com 
prazo de conclusão de 22 meses.

NOVAS GRANDES OBRAS

RIBEIRÃO PRETO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ITAPEVA
SÃO BERNARDO DO CAMPO

GUARULHOS



RodrigoGarciaOficial      Sempre respeitei quem pensa diferente de mim. O maior desafio de governar um Estado-Nação como este é manter SP unido. #GovernadorDeTodos

RodrigoGarciaOficial

rodrigogarcia.com.br               @rodrigogarciaoficial               /rodrigogarciaoficial              @rodrigogarcia_               +55 11 91236-4545

1. Com quantos governadores Rodrigo já trabalhou?
A  (   )  2
B  (   )  5
C  (   )  Nenhum

2. Qual é o ano do fusca xodó do novo governador?
A  (   )  1969
B  (   )  1962
C  (   )  1959

3. Quais desses projetos foram criados pelo novo governador?
A  (   )  Vale Gás
B  (   )  Creche Escola
C  (   )  Todos os anteriores

4. Em qual cidade paulista Rodrigo nasceu?
A  (   )  Tanabi 
B  (   )  Piracicaba
C  (   )  São Paulo

5. Quantas cirurgias serão feitas pelo Mutirão da Saúde 
do novo governador para zerar a fila?
A  (   )  20 mil
B  (   )  160 mil
C  (   )  538 mil

6. Rodrigo gosta de andar...
A  (   )  Para a esquerda
B  (   )  Para a direita
C  (   )  Em frente.

0 A 2 PONTOS: Ops... Valeu a tentativa. Acesse rodrigogarcia.com.br para conhecer melhor.
2 A 4 PONTOS: Está no caminho certo. Bora conhecer um pouco mais para se apaixonar.
4 A 6 PONTOS: PARABÉNS! Você é um paulista raiz apaixonado por São Paulo ;) Respostas  1-B.  2-A.  3-C.  4-A.  5-C.  6-C. 

DÁ UM CLIQUE NO
RODRIGO

RodrigoGarciaOficial      Eu e Lu começa-mos a namorar aos 15 anos, ainda na escola. Casei com minha primeira namorada. Isso foi há 27 anos. E contando! #ApaixonadoPorSP

RodrigoGarciaOficial

RodrigoGarciaOficial      Sou filho de Dona Eurides, professora, e Seu Paulino. Meu pai foi industrial e é produtor rural. É dele a raiz do campo, da fazenda, do agro, que carrego comigo. #PaulistaRaiz

RodrigoGarciaOficial

RodrigoGarciaOficial      Rolê de Fusca já é legal, com a Isabella é melhor ainda. A gente tem a mesma paixão por carros antigos, só que a Isa é vidrada em Kombi. Bacana demais! #fuscão69

RodrigoGarciaOficial

TÁ LIGADO NO RODRIGO?
FAÇA O TESTE!

RodrigoGarciaOficial      São 25 anos dedicados à gestão pública de SP. Criei ou ajudei a criar o Bom Prato, o Poupatempo, as Etecs e Fatecs. São conquistas grandes que não podem cair nas mãos de aventureiros. #NadaResisteAoTrabalho

RodrigoGarciaOficial

Novo Governador de SP. Nasci no interior, em Tanabi, 
cresci entre o campo e a cidade. Sou marido da Luciana, 
pai da Valentina, Isabella e do João Pedro.


