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No 47° ano de fundação, a visita presidencial 

Pavimentação da vicinal 
ajudará região Sudoeste 

PIRAJU 
AGÊNCIA ESTADO 

Dentro de um ano, deverá estar 
asfaltada a rodovia entre Manduri e 
Águas de Santa Bárbara, vicinal 
que liga vasta e produtiva área do 
Sudoeste paulista à rodovia Castel-
lo Branco. 

A estrada, cujo orçamento bási
co é de quase 273 mil OTN, cerca de 
Cz$ 224 milhões em valores atuais, 
já está com o levantamento topo
gráfico praticamente concluído. 
Nos próximos dias, a empreiteira 
vencedora da concorrência deverá 
iniciar as obras de terraplenagem. 
Com apenas 18,2 quilómetros, esse 
trecho permitirá reduzir em cerca 
de 25 quilómetros a distância de vá
rios municípios até a estância de 
Águas de Santa Bárbara, reduzin
do, também e principalmente, o 
tempo de percurso até a Capital. 

Seu asfaltamento vinha sendo 
reclamado há muitos anos, como 
forma de melhorar as condições de 
escoamento de saíras da região e 
como alternativa de acesso à Cas-
tello Branco para os usuários da SP-
287, rodovia que faz conexão com a 
SP-249 em direção ao Sul de São 

Paulo e com a PR-218, que parte do 
Norte do Paraná e é uma das opções 
para se atingir o Sul do Pais. "É 
uma estrada que nos interessa tam
bém sob o aspecto turístico", lem
bra, José Mariano da Silva, prefeito 
de Águas de Santa Bárbara. 

Embora possa absorver parte 
do tráfego da SP-287, salienta Ro
mão Arruda Borrego, diretor regio
nal do DER de Assis, "trata-se de 
uma vicinal e, portanto, terá estru
tura suficiente apenas para receber 
o tráfego regional. Não dispomos de 
estatística de tráfego nesse trecho, 
por ser de jurisdição municipal. Cer
tamente seu uso será bastante in
crementado com o asfalto, mas, se 
vier a receber tráfego de veículos 
pesados, ficará comprometida a vi
da útil e a segurança da estrada". 

A SP-287 está asfaltada desde 
Fartura até a cidade de Óleo, oito 
quilómetros além de Manduri e no 
mesmo sentido da vicinal que será 
asfaltada. Segundo Romão Borre
go, no entanto, o asfaltamento dos 
últimos 14 quilómetros até Águas 
de Santa Bárbara ainda não está 
programado e seria muito oneroso 
por se tratar de estrada estadual, 
própria para o tráfego mais pesado. 

RIO PRETO 
AGÊNCIA ESTADO 

Durante a visita do presidente 
Sarney a cidade de Jales será plei
teada a criação de uma região geoe-
conômica, que compreenderia o 
Oeste Paulista, Triângulo Mineiro, 
Sul de Mato Grosso do Sul e parte 
de Mato Grosso. O objetivo é apro
veitar, racionalmente, o potencial 
dessa região privilegiada, que é ba
nhada por grandes lagos, tem solo e 
clima favoráveis à agropecuária e 
procura diversificar a agricultura. 
Nesta safra, produzirá o equivalente 
a Cz$ 150 bilhões em grãos, café, 
laranja, carne e leite. 

Sarney, vários ministros e go
vernadores visitarão dia 14 próxi
mo, a Facip (Feira Agrícola, Comer
cial, Industrial e Pecuária) de Jales, 
cidade que também estará come
morando nesse dia o 47° aniversário 
de fundação. Aquela natural região 
geoeconômica abrange cerca de 150 
municípios paulistas, mineiros e 
matogrossenses, que têm interesses 
comuns e vocação idêntica: a pro
dução de alimentos. Esta região 
tem atraído grandes empresas agrí
colas nacionais e espera, agora, re
ceber investimentos externos para 
desenvolvimento da sua agroindús-
tria, agricultura e para pesquisas. 

Já foi chamada de Região dos 
Grandes Lagos, pelos mananciais 
existentes (os lagos formados por 
barragens construídas nos rios Pa
raná, Grande, Tietê, Paranaíba), po
dendo ser aproveitados para irriga
ção agrícola, execução de projetos 
voltados para o turismo e produção 
de pescado enquanto a navegação 
fluvial já é uma realidade. 

Para o deputado Roberto Rol-
lemberg, de Jales, e articulador da 
visita de Sarney, esta zona geoeco
nômica deve ser instalada após a 
promulgação da nova Constituição, 
e nesta condição poderá receber in
centivos fiscais e recursos para 
obras de infra-estrutura. Uma das 
prioridades — diz Rollemberg — é a 
ponte rodoferroviária sobre o rio 
Paraná para facilitar o transporte 
de grãos, bovinos, minérios, madei
ra e produtos industrializados. Esta 
ponte permitiria a extensão dos tri
lhos da Fepasa até Cuiabá e, segun
do algumas estimativas, o grande | 

tado sanearia, financeiramente, a 
Fepasa (hoje, uma ferrovia defici-

PRIMEIRO PRESIDENTE 
É a primeira vez em sua história 

que Jales recebe a visita de um pre
sidente da República. Sarney e os 
ministros da Habitação, Agricultu
ra, Comunicação, Educação, Inte
rior e Transportes desembarcarão 
às 9 horas do dia 14 e participarão 
de debates sobre problemas regio
nais e por isso "não será uma sim
ples visita, mas uma reunião de tra
balho", disse Rollemberg. Também 
deverão estar presentes os governa
dores de São Paulo, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. 
Sarney percorrerá, depois, o recinto 
da Facip (Feira Agrícola Comercial, 
Industrial e Pecuária). 

A Facip será aberta, oficialmen
te dia 10 próximo, expondo bovinos 
de corte e leiteiro de várias raças. 
Um pavilhão mostrará cerca de 200 
produtos agrícolas diferentes (des
de café até uva itália). Mais de 80% 
das propriedades agrícolas do mu
nicípio são de pequeno porte, com 
área de oito a dez alqueires, diz o 
prefeito Valentim Viola. A principal 
cultura do município é o café, mas 
nos dois últimos anos foram planta
dos mais de um milhão de pés de 
laranja, a produção leiteira já é de 
20 milhões de litros/ano. Na Facip,:; 
as atrações serão a montaria (o peão 
vencedor ganhará um Pampa, veí
culo que hoje custa Cz$ 1,2 milhão), 
shows e artesanato. 

FINANCIAMENTOS 
O prefeito Valentim Viola diz 

que serão feitas várias reivindica
ções no dia 14: recursos do Funcaíé 
para recuperação de cafeeiros, pois 
"os produtores estão descapitaliza
dos, não fizeram tratos adequados e 
consequentemente a produção do 
café diminui. Pedirão, ainda, facili
dades para o pagamento de finan
ciamentos contraídos e uma esta
ção experimental de agricultura. 

Jales e região precisam de pelo 
menos três mil moradias populares 
e vão solicitar também recursos pa
ra obras de saneamento e infra-
estrutura urbana. No entanto, o mi
nistro das Comunicações, António 
Carlos Magalhães, não receberá pe
didos: será homenageado pela im
plantação do novo serviço telefôni-

volume de carga que seria transpor-1 co em Jales. 

Juquiá festeja a autonomia política 

L 

Com a inauguração de uma pré-
escola municipal inicia no próximo 
sábado a programação de aniversá
rio do Município de Juquiá, localiza
do a 157 quilómetros de São Paulo, 
no Vale do Ribeira. No domingo, 
após a alvorada e o hasteameto das 
bandeiras, começa o desfile com 

apresentação de fanfarras das esco
las estaduais e do Batalhão do 
Exército do Forte Itaipu, seguido de 
muitas outras atrações. A festa dos 
39 anos de emancipação político-
administrativa de Juquiá termina 
às 23 com um show de fogos de arti 
fício. 
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