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Quércia quer mais justiça:
menos ricos e menos pobres.
"Sou o governador de to
do o Estado de Sáo Paulo
e temos utn futuro de lutas
comuns, com investimentos
nos setores de saúde públi
ca, transporte, geração de
empregos, enfim, o desen
volvimento dos municípios
paulistas".
Ao dar esse recado no Pa
lácio dos Bandeirantes, o
governador Orestes Quércia
foi muito aplaudido pelos
novos prefeitos do PMDB no
primeiro encontro conjunto
desde sua posse, em primei
ro de janeiro.
Quércia reconheceu a difi
culdade que os prefeitos pa

ra sua eleição em novembro
(em virtude dos fracassos
do governo, a nlvel federal)
e, por isso mesmo, reco
mendou aos seus secretá
rios uma atenção especial
aos peemdebistas, ao mes
mo tempo em que anunciou
a criação de um serviço es
pecial no Palácio dos Ban
deirantes para agilização
dos contatos com as prefei
turas do interior.
Em seu pronunciamento,
o governador afirmou que
seu objetivo é lutar para que
haja, no Pais, mais equilíbrio
e justiça social, "com menos
ricos e menos pobres".

Quércia; governador da todas as cidades.

Os novos prefeitos no Palácio
Os novos prefeitos
dos municfpiòs de São
Paulo podem ter certe
za de uma coisa-: as
portas do Palácio dos
Bandeirantes estarão
sempre abertas para
que possam levar as
reivindicações de suas
comunidades.
Essa dispossição foi
manifesta pelo pró
prio vice-govenador
de São Paulo, Almino
Affonso, durante au
diência com um grupo
de prefeitos recémempossados - na oca-siã o , o govenador
Orestes Quércia esta
va em viagem pela Eu
ropa.

Almino Affonso a o prefeito Oswaido da Luca, de Barra Bonita.

visita dos chefes de
executivo de impor
tantes cidades do Inte
rior e garantiu o apoio
do governo estadual
na resolução dos pro
blemas mais graves e
no atendimento dos
O governador em pleitos municipais.
éxercicio agradeceu a
Almino Affonso, rei

terou aos pTefeitos
que as portas do Palá
cio dos Bandeirantes
estarão sempre aber
tas a todas as lideran
ças políticas, manten
do sempre aberto um
canal de comunicação
em beneficio de todas
as cidades.

