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ASSESSORIA DE IMPRENSA

QUILÓMETROS DA VICINA1

SÃO SIMÃO-SERRA AZUL SERÃO

ENTREGUES NA QUARTA-FEIRA,28

r

Nesta quarta-feira, 28, as 10 horas, o secretario
dos Transportes do Estado, Walter Hory, representando o governador Or-tes Quõrcia, inaugurara, na reaião de Ribeirão Preto, a estrada vicinal
pavimentada ligando os municípios de São Simao e Serra Azul, de 17,2 qui
lômetros. A nova vicinal? reivindicada ha mais de 40 anos, beneficiará
23 mil moradores de ambos os municípios. Promoverá a integração regional
e abrira caminho para o escoamento da produção agropecuãria e de uma
~~ crescente atividade fabril, que inclui desde a transformação da madeira
Q de areia, passa pelas indústrias de metalurgia e cartonagem, e

chega

as fábricas de cerâmica e engarrafamento de uísque e vodca. Alem de benefícios económicos e sociais, a nova estrada também facilitou o acosso
a Rodovia Anhanguera, importante corredor de exportação.
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REDUÇÃO DE DISTÂNCIAS
São SiKiao é uma cidade que abriaa 15 mil habitantes,
10 por cento dos quais moram ti trabalham na zona rural - diretamente atin
gida pela vicinal -, em mais de 40 propriedades», onde se produzem principalmente café e cana^-de-açúcar o, em menor escala, eucalipto, algodão

—

P.r-iite. Desenvolvem também a criação de gado de corte e leiteiro e pequenos
animais granjeiros.
O secretarie Walter Nory, a partir das 8h30, participara dos festejos en comemoração no aniversario da cidade e, as 10 horas- entreaarã ã população os 17,2 quilómetros da nova vicinal, que per-

—

mitc o trajetc entre as duas cidades atendidas en íO minutos. Ouftndo

a

estr.iaa ainda era de torra, cm dias d-? tempo bom, o percurso era cumpri

•

seque
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do em, no mínimor uma hora. Em dias de chuva, esse praso era imprevisí-

vel.
PRODUÇÃO INDUSTRIAL
_

Ê para a Santa Casa de São Simão que acorre a popu
laçao da maioria das cidades da região quando necessita de cuidados raÕ^i
cos, e lã também que se localizam os postos regionais do INPS e do Lr
Io Brasil» A nova vicinal também traz benefícios para as crianças

das

fazendas í que alem do estudo na sedo do município, recebem alimentação
_

nas oscolas. Com as dificuldades do trafego pela vicinal antes da pavimentação, muitas vezes elas ficavam atrasadas nos estudos e, nac raro,
passavam muitas horas do dia sem alimentar-se.
São Sinao também apresenta urr> considerável numero
cio indústrias, dos setores metalúrgico, de cartonagem, transformação cie
raadeirap produção de polipropileno expandido e de argila, fabricarão do
porcelanas artística e industrial, além de

-

engarrafamento de uísque

e

vodca.
Toda essa vasta produção sofria problemas para ser

•g

•escoada, tanto em direçao a São Paulo, com passagem obrigatória pela vicinal, quanto para Minas Gerais, que precisava ser desviada para CraviMfMt

nhos ou Ribeirão Preto, aumentando em 50 quilómetros o acesso a Via Anhan
-

cruora (SP-330) .
ECONOMIA NOS FRETES
Para o município do Serra Azul, de 8 mil habitantes (desses, 2 mil estão na zona cortada pela vicinal)p os benefícios são

mm

somelViantfís. A cidade, que
m

possui também duas fabricas de cerâmica e um

porto de aroia, no Rio Pardo, escoa, anualmente, 5 mil alqueires -'lê canade-açúcar destinados as usinas de álcool. Pelo estado precário '^:::i. vi:;inal

'
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no estagio anterior â pavimentação í os caminhões canavieiros cumpriam
percurso de 60 quilómetros até Ribeirão Preto, para chegar ã Anhanguera
(centra os 30 quilómetros atuais) o, para o atendimento ã região, ha uma
redução cie 30 quilómetros.
As dificuldades de ligação com São Simão também

•~

obrigaram a população do Serra Azul a recorrer â comarca de Cravinhos
- duas vezes mais longe., porém com acesso asfaltado -, criando alauns

—

entraves para o encaminhamento de documentos para o Fórum e para es cartórios .

—

Benefícios rts ordem social, como rapidez no trans_

r-

porto para escolas, hospitaisr bancos, comercio e postos agrícolas também foram

alcançados com a entrada em operação da vicinal asfaltada.
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