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1. AEROPORTO REGIONAL DA SERRA GAÚCHA

"Segundo o último Plano Estadual de Logística e Transporte (PELT), que define o

desenvolvimento logístico até 2039, no setor aeroviário são propostos investimentos em

10 aeroportos de R$ 2,4 bilhões para aumento de pista e de terminais de passageiros. No

Aeroporto de Caxias, conforme dados do PELT, houve um crescimento superior a duas

vezes na quantidade de passageiros e de mais de três vezes no transporte de cargas em

10 anos até 2013. Portanto, sem dúvida, o projeto do Aeroporto Regional da Serra

Gaúcha deve merecer atenção prioritária do governo estadual e contará com todo o nosso

apoio para que essa importante obra seja realizada e concluída, contribuindo para o

desenvolvimento econômico não só da região, mas de todo o Estado."

2. ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS

"A educação será a prioridade das prioridades do nosso governo. Elevaremos os

investimentos, ano a ano, até alcançar o percentual de 35% da receita líquida definido na

Constituição Estadual. Com mais recursos, investiremos na recuperação da estrutura de

escolas que necessitam de intervenções, como é o caso da Cristóvão de Mendoza,

Imigrante e Alexandre Zattera. Vamos também garantir o acesso à internet de melhor

qualidade, a fim de aproveitar os recursos tecnológicos disponíveis para melhorar o

processo de aprendizagem. Vamos realizar concursos públicos regularmente para suprir a

demanda por mais professores e servidores nas escolas. Implementaremos um Plano de

Recuperação das Aprendizagens para reparar as perdas provocadas pela pandemia.

Haverá bolsa para alunos do Ensino Médio, para combater a evasão escolar, com

bonificação para os alunos concluintes e oferta de curso profissionalizante para inserção

no mercado de trabalho. Vamos também fortalecer a Universidade Estadual do Rio
Grande do Sul (Uergs).Aumentaremos o número de matrículas na educação profissional,

considerando a vocação de cada região do Estado para atender às necessidades e

demandas regionais."

3. PROGRAMAS DE ESTÍMULO À IRRIGAÇÃO

"Investiremos em captação e armazenamento de água da chuva e irrigação para a



agricultura, através de liberação de barragens e açudes, apoiando os agricultores no

combate aos efeitos climáticos. Será oportunizado o refinanciamento de dívidas dos

agricultores. Vamos implantar programas de incentivo ao agronegócio e a agricultura

familiar receberá atenção prioritária. O Banrisul e o Badesul terão linhas de crédito

especiais para os produtores rurais. Investiremos, em parceria com os municípios, na

melhoria das estradas vicinais para escoamento da safra e transporte dos insumos.

Finalmente, em relação aos órgãos de Estado, vamos reestruturar o Irga (Instituto Rio

Grandense do Arroz) e a Fapergs (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS) e

valorizar a extensão rural, com o fortalecimento da Emater (Associação Rio-grandense de

Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural)."

4. PREÇO DAS TARIFAS DE PEDÁGIO NO BLOCO 3

"O modelo atual de concessões será revisto. Nenhuma praça de pedágio será implantada

sem prévia e democrática discussão com as comunidades envolvidas. As tarifas, para

serem justas, devem ser cobradas em valor proporcional ao trecho efetivamente utilizado

pelo usuário da rodovia pedagiada. As concessões e seus respectivos contratos e

licitações, em meu governo, serão realizadas segundo o interesse público, e não de

acordo com os interesses das empresas concessionárias e investidores."

5. TURISMO NA SERRA GAÚCHA

"A Serra Gaúcha é uma região com alto potencial para o desenvolvimento do turismo. O

enoturismo do Vale dos Vinhedos, por exemplo, necessita de mais apoio, como

campanhas de estímulo ao consumo de produtos gaúchos e melhoria da sinalização das

estradas. Vamos planejar essas ações de fomento ao turismo de maneira democrática e

participativa, através dos Coredes (Conselhos Regionais de Desenvolvimento). Também

aumentaremos a divulgação de destinos, roteiros e eventos turísticos da região para

outros Estados e também para os países do Mercosul.Além disso, incentivaremos o

empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de startups no turismo. Também é

importante que o Estado desenvolva um calendário de eventos e ações para desenvolver

o turismo na região da Serra de maneira integrada e colaborativa entre os municípios da

região."

AS PERGUNTAS FORMULADAS

AEROPORTO REGIONAL DA SERRA GAÚCHA.

O projeto do futuro Aeroporto Regional da Serra Gaúcha está em implantação, na fase de

projeto. Há R$ 200 milhões da Secretaria Nacional de Aviação Civil (governo federal),

reservados para a obra. Como pode se dar a participação do governo do Estado neste



empreendimento vital para o desenvolvimento regional e estadual?

ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS.

Em Caxias do Sul, por exemplo, há três escolas estaduais cujas situações são

emblemáticas da desvalorização da educação: Instituto Estadual de Educação Cristóvão

de Mendoza, Imigrante e Alexandre Zattera. Aguardam melhorias e reformas

emergenciais há anos. Tratando a demanda de uma forma geral, qual o plano do

candidato para recuperação da estrutura física das escolas estaduais?

PROGRAMAS DE ESTÍMULO À IRRIGAÇÃO.

A quase todo ano, se repete o problema daestiagem na Serra, atingido hortigranjeiros,

fruticultura e vinicultura. Que plano de ação o candidato pretende implementar para ações

preventivas e de apoio contra a estiagem?

PREÇO DAS TARIFAS DE PEDÁGIO NO BLOCO 3.

São rodovias da Serra Gaúcha e do Vale do Caí. Há tarifas, como as projetadas para as

praças de Farroupilha e São Sebastião do Caí (R$ 8,50 e R$ 9,83, respectivamente, nos

dois sentidos), que ficaram pesadas para a região, sob o ponto de vista dos moradores e

das empresas. O contrato está por ser assinado. Pode ser obtida alguma redução de

tarifa com a participação estadual no pacote de investimentos da concessionária, ou esse

é um caminho sem volta?

TURISMO NA SERRA GAÚCHA.

Que ações de estímulo podem ser implementadas para fortalecer oturismo da Serra

Gaúcha, tornando-o definitivamente um polo de referência nacional?


