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Campanha  

Cadeia Feminina de Poá será 
desativada, promete Alckmin 
Ex-governador pretende acabar com todas as cadeias do Estado e 
transferir os presos para os "modernos CDPs" 

Vivian Turcato 
De Itaquá 

Adriano Vaccari 

 
Itaquá: Mais de 3 mil pessoas acompanharam ontem a visita de Alckmin 

Uma das promessas de campanha do candidato ao governo paulista Geraldo Alckmin 

(PSDB) é desativar todas as cadeias do Estado de São Paulo. O ex-governador fez 

este anúncio durante sua visita a Itaquaquecetuba, na tarde de ontem, e vale para a 

Cadeia Feminina de Poá. Alckmin disse que em seu governo, a Polícia Civil não terá 

mais de cuidar de presos em delegacias. "Delegacia é lugar de investigação. Não 

teremos nenhuma cadeia em São Paulo. Os presos serão transferidos para modernos 

Centros de Detenção Provisória (CDPs)", adiantou. Sobre a instalação de um CDP em 

Itaquá, o candidato disse que o assunto será tema de uma reunião com o prefeito 

Armando Tavares Filho (PR), o Armando da Farmácia. "Isso será definido em 

conversa com o Armando. Tudo o que será resolvido será em parceria", explicou. 

 

Mais de 3 mil pessoas acompanharam uma rápida caminhada do candidato pelas 

principais vias da cidade. Diversas autoridades estavam presentes, como Armando da 

Farmácia, o prefeito de Poá, Francisco Pereira de Sousa (PDT), o Testinha, o 

candidato a deputado federal Junji Abe (DEM), entre outras. 

 

Outra promessa do candidato tucano é a vinda de R$ 1 bilhão à região do Alto Tietê 

para a construção de creches. "Serão construídas 1,3 mil novas creches, porque a 

mulher precisa trabalhar e há a necessidade de um lugar para deixar as crianças. 

Vamos investir fortemente nas creches", prometeu.  



Alckmin explicou que, caso seja eleito, o governo do Estado investirá também nos 

Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs). "A saúde será, com certeza, a 

nossa prioridade. Vamos trabalhar com o povo e pelo povo", destacou. Na área da 

educação, o candidato informou que seguirá o projeto de incluir dois professores no 

ensino fundamental. "O Serra colocou dois professores e vamos expandir esse 

trabalho que só nos dá orgulho", garantiu. "Além disso, vamos construir mais Escolas 

Técnicas Estaduais (ETECsv ), porque é muito importante o ensino técnico gratuito 

que garanta emprego". 

 

 

Duplicação 

Sobre uma possível duplicação da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), o candidato disse 

que a proposta ainda será analisada. "Com a finalização total do Rodoanel, vamos 

estudar se haverá essa necessidade, mas da região do Alto Tietê posso afirmar que a 

rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) precisa ser ampliada", disse. 

 

 

Transporte 

Alckmin mencionou que em seu governo a população contará, nas linhas 11 (Coral) e 

12 (Safira) com 23 novos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

(CPTM). "Serão todos com ar-condicionado, no estilo do Expresso Leste".  

 


