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Incentivar o ensino técnico é a
saída para o desenvolvimento

Governo transforma a antiga cadeia pública de Rio Preto em unidade da Fatec
O secretário estadual da Ciência

e Tecnologia, José Carlos de Souza
Meirelles, abriu ontem a oitava edi-
ção do Fórum São Paulo: Governo
Presente, no Sesc de São José do Rio
Preto, enfatizando a necessidade da
administração estadual e prefeituras
em somar forças. Segundo ele, o obje-
tivo é gerar renda e promover a inclu-
são social, saída possível para a
ampliação da qualidade de vida para
a população da região. O encontro,
realizado durante todo o dia, reuniu o
governador Geraldo Alckmin, secretá-
rios de Estado, prefeitos e represen-
tantes de 96 municípios.

Ao inaugurar o primeiro painel,
denominado Governo Solidário e
Prestador de Serviço, o secretário
informou que uma das propostas é
incentivar o ensino técnico na região
como alternativa de crescimento. "As
microempresas têm forte atuação na
região, são o maior empregador brasi-
leiro e necessitam de profissionais
com este perfil. Assim, vamos visitar
amanhã a antiga cadeia pública de
Rio Preto que será transformada em
Faculdade de Tecnologia de São
Paulo (Fatec). Este novo perfil de
mão-de-obra permitirá ao País expor-
tar não apenas matérias-primas –
açúcar e soja–, mas produtos acaba-
dos, de maior valor agregado e preço",
concluiu. Microempresas têm forte atuação na região e são o maior empregador brasileiro
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A PARTICIPAÇÃO DOS PREFEITOS

Os prefeitos foram representa-
dos no primeiro painel por Antônio
Carlos Candil, de Marinópolis; e
João Batista Alves, de Onda Verde.
Antônio reivindicou recursos para
investir na modernização dos equi-
pamentos de segurança e defesa
civil, criação de varas distritais, doa-
ção de ambulâncias e microônibus
para transporte de doentes, refor-
mas e ampliações de núcleos sociais
e centros comunitários e construção
de conjuntos poliesportivos.

João Batista Alves solicitou a cria-
ção e reformas dos velórios municipais,
recapeamento em estradas vicinais e
ruas e instalação de antenas retrans-
missoras para a telefonia celular.

O primeiro painel reuniu, além de
Meirelles, os secretários Lars Grael
(Juventude, Esporte e Lazer), Andréa
Calabi (Economia e Planejamento),
Alexandre de Moraes (Justiça), Coronel
PM Roberto Alegretti (Secretário-Chefe
da Casa Militar e Coordenador Estadual
da Defesa Civil), Eduardo Guardia
(Fazenda), Luiz Roberto Barradas
Barata (Saúde), Nagashi Furukawa
(Administração Penitenciária) e Saulo
de Castro Abreu Filho (Segurança
Pública), entre outros.

Rogério Silveira 
Da Agência Imprensa Oficial 

Secretários anunciam investimentos em educação e cultura
"É difícil ser empreendedor sem

ao mesmo tempo ser educador, solidá-
rio e oferecer um serviço público de
qualidade", declarou Mauro Arce,
Secretário de Estado da Energia,
Recursos Hídricos e Saneamento, na
abertura do painel Governo Empreen-
dedor e Governo Educador, em São
José do Rio Preto.

Joaquim Pires da Silva, prefeito de
Urânia, falou sobre a importância do
governo empreendedor, listando as
prioridades da região: criação de esco-
las técnico-agrícolas, organização do
pólo de turismo, construção e reforma
de centros de lazer para o trabalhador,
construção de galpões de agronegó-
cios, ampliação de frentes de trabalho,
melhoria nas condições das rodovias e
aceleração das obras de duplicação da
Rodovia SP-320, utilizada para o trans-
porte agrícola de toda a região.

PRIORIDADES PARA A EDUCAÇÃO

As prioridades para a educação
foram anunciadas por Jamil Seron,
prefeito de Tabapuã. Além da amplia-
ção da frota escolar e colocação de ar-
condicionado nas salas de aula, solici-
tou mais projetos culturais e incenti-
vos a eventos locais.

Em resposta, Cláudia Costin,
secretária da Cultura, anunciou o
investimento de R$ 600 mil na região,
para várias cidades. O Projeto Guri,
por exemplo, tem pólo instalado na
região e atende a mais de 1,6 mil
crianças. A secretaria busca patrocí-

nio para inaugurar mais 13 pólos do
projeto. 

Para ampliar o programa São
Paulo: Um Estado de Leitores, a
secretária  pediu que a população
faça a doação de livros para as 208
bibliotecas da região. A Delegacia

Regional de Cultura ficará responsá-
vel pela arrecadação.

INVESTIMENTOS

O professor Fábio Kalil Fares
Saba, secretário-adjunto da Educa-
ção, disse que mais de R$ 30 milhões
foram investidos na região de São
José do Rio Preto, que tem 236 esco-
las e aproximadamente 170 mil alu-
nos. Desde 1998, foram entregues
145 veículos destinados ao transpor-
te escolar.

Barjas Negri, secretário da Habi-
tação e presidente da CDHU, anun-
ciou a parceria de 32 municípios e 12
distritos da zona rural com a CDHU
para a construção de mais de 3,5 mil
unidades de moradia.

Por fim, a secretária-adjunta do
Meio Ambiente, Suani Teixeira
Coelho, comemorou os resultados do
último inventário da Cetesb desta-
cando que 90% dos aterros da região
estão em condições adequadas e
anunciou mais investimentos para a
melhoria do tratamento de esgotos. 

Regina Amábile
Da Agência Imprensa Oficial

Prefeito de Urânia: escolas técnicas, turismo, centros de lazer, galpões e estradas

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




