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S ã o  Pa u l o: G o v e r n o  P r e s e n t e

Governador exalta o crescimento e
anuncia investimentos em Rio Preto

Alckmin informa abertura de Fatec na cidade, duplicação de rodovias e obras no aeroporto
O governador Geraldo Alckmin

destacou, ontem, em São José do Rio
Preto, que a melhor forma de superar
os momentos difíceis por que passa o
País é retomar o crescimento. "Época
de crise é época de criatividade.
Proponho um mutirão pela expansão
econômica." Para a cidade e região,
ele destacou a importância de utilizar
o potencial exportador, referindo-se à
agroindústria e a outras atividades
locais. Anunciou investimentos no
aeroporto de Rio Preto, duplicação de
rodovias, instalação de escolas de
tecnologia (Fatec’s), aumento de efe-
tivo nas polícias militar e civil, aber-
tura das escolas nos fins de semana e
bolsas para estudantes universitários
em faculdades privadas.

"Um dos caminhos para superar
a crise atual é procurar o mercado
externo", ressaltou e informou que o
aeroporto de Rio Preto atuará em
breve como internacional de carga.
"Vamos construir armazéns alfande-
gários para exportar o que a região
produz." Referiu-se também à neces-
sidade de uma reforma tributária que
não onere o setor produtivo que pro-
cura o mercado estrangeiro para ven-
der. "Precisamos de crédito tributário
ao exportador." 

BOLSAS E FATEC

Na área da educação, Alckmin
anunciou a chegada da Fatec em Rio
Preto. A escola vai privilegiar cursos
técnicos para formar profissionais nas
atividades industriais da região, como
as tradicionais fábricas de móveis de
Mirassol e Votuporanga e confecções
em Rio Preto. Para o superior, três
novos cursos na Unesp local: pedago-
gia, física biológica e química ambien-
tal. Disse, ainda, que o ICMS para
confecções será reduzido.

Ressaltou o número de estudan-
tes da região que serão beneficiados
com bolsas para cursos superiores em
faculdades particulares. "Das 25 mil
bolsas do Estado, 1,3 mil destinam-se
a estudantes de Rio Preto e adjacên-
cias." Pelo programa, o governo esta-
dual banca R$ 256,00 e o restante fica

por conta da escola. Em contraparti-
da, o beneficiado presta serviço como
monitor em escolas da rede pública
estadual nos fins de semana, quando
os estabelecimentos serão abertos a
alunos, pais e comunidade. O Estado
irá investir R$ 60 milhões no projeto,
que tem como parceiro a Fundação
Ayrton Senna.

SEGURANÇA E ESTRADAS

Em segurança, o governador
informou que a Polícia Militar, após
reestruturação, abrirá 108 vagas no
Estado, além de empregar tempora-
riamente 400 pessoas, rapazes e
moças, em serviços burocráticos na
corporação e 300 guardas de mura-
lhas. Haverá, também, concurso
público para a Polícia Civil.    

Duas importantes rodovias da
área de Rio Preto terão trechos dupli-
cados, a Euclides da Cunha e a Assis
Chateaubriand. Para as vicinais, pro-
pôs à Associação dos Municípios da
Araraquarense (AMA) a formação de
consórcios para realização de obras

de recapeamento, construção de
novas estradas e trabalhos de recupe-
ração em asfaltos da área urbana. "O
governo entra com máquinas e equi-
pamentos, o DER fornecerá a massa
asfáltica, os consórcios e a mão-de-
obra." 

Atualmente, informou, existem
no Estado de São Paulo 70 consórcios
de municípios trabalhando em parce-
ria com o governo, e cada um é com-
posto por sete cidades. "Por intermé-
dio desse esforço, o custo do asfalto
caiu sensivelmente e a obra é de boa
qualidade. Referiu-se a trabalhos do
tipo que ele, quando prefeito de
Pindamonhangaba, realizou há mais
de vinte anos e até hoje o asfalto apre-
senta boas condições. "Usamos a
nossa própria usina de asfaltamento."

HABITAÇÃO E FINANCIAMENTOS

O programa Pró-Lar Rural vai
atender a moradores de área de risco
que desejam ter casa própria. "É só
arrumar o terreninho e procurar a
Companhia de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano (CDHU)."
Haverá, também, o Pró-Lar Rural
para pequenos agricultores. "A CDHU
está se tornando a ‘CDHUR’, pois irá
atender também à área rural, além da
urbana", brincou.

Para a região de Rio Preto, o gover-
nador anunciou 11 agências do Banco
do Povo. Pela instituição, pequenos
empreendedores podem conseguir
financiamentos para qualquer ramo de
negócio, com 1% de juros ao mês. Até o
momento, 40 mil pessoas foram atendi-
das pelo programa.

Esta foi a oitava edição do Fórum
São Paulo: Governo Presente. O evento
percorreu, pela ordem, as cidades de
Presidente Prudente, São José dos
Campos, Registro, Araçatuba, Bauru,
Ribeirão Preto e Sorocaba. No total,
estão previstos 20 encontros no Estado,
dos quais quatro na região da Grande
São Paulo, outro na Baixada Santista e
também em Campinas e região.

Otávio Nunes
Da Agência Imprensa Oficial

"Um dos caminhos para superar a crise é o mercado externo. Vamos construir armazéns alfandegários para exportar o que a região produz"
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