Motociclistas poderão utilizar nova tecnologia nas
praças de pedágio da Entrevias
Adesão à pulseira ou ao cartão equipados com chip dará acesso à rede de descontos
em compras e serviços na região de Ribeirão Preto e Sertãozinho; Entrevias fará
distribuição dos equipamentos para o motociclista
Ribeirão Preto, 14/5/2018. A Entrevias Concessionária de Rodovias, que assumirá à 0h do
dia 18 de maio a concessão de 299 quilômetros do eixo viário entre Bebedouro, Ribeirão Preto
e Igarapava (SP-322, SP-330, SP-328, SP-325 e SP-351), a maior parte administrada hoje pela
Vianorte, adotará um sistema inovador de pagamento semiautomático de tarifa de pedágio para
motociclistas no Estado de São Paulo. A partir do início da concessão da Entrevias, os
motociclistas que passam diariamente pelas praças de pedágio poderão utilizar uma pulseira de
borracha ou um cartão, ambos equipados com dispositivo de chip, para fazer o pagamento da
tarifa.
A Entrevias é pioneira na utilização dessa tecnologia para motos no Estado. Essa forma de
pagamento permitirá ao motociclista mais agilidade, tornando a passagem pelas cabines mais
rápida. A pulseira ou o cartão abrirão a cancela assim que o dispositivo se aproximar dos
leitores instalados nas cabines de cobrança nas quatro praças de pedágio da Concessionária:
Pirangueiras, Sertãozinho, Sales Oliveira e Ituverava.
O novo sistema também funcionará na pista exclusiva para motos, que em breve absorverá
todo o fluxo correspondente à categoria. O motociclista que não optar por utilizar os acessórios
pagará a tarifa com dinheiro. Desde 2008, no modelo de concessão rodoviária do Estado de São
Paulo, a cobrança de tarifa para motociclista é prática prevista em contrato e contribui para
torná-la mais justa ao distribuir entre todos os usuários os custos operacionais do trecho
concessionado. Os valores de tarifa que serão praticados nas cabines de cobrança da Entrevias
serão divulgados nos próximos dias pela própria ARTESP.
Recolhimento de tarifa
Para o motociclista realizar o procedimento de forma adequada, deverá parar a moto e
aproximar a pulseira ou o cartão no leitor instalado nas cabines. Todo esse processo deve durar
em torno de 3 a 4 segundos, desde a chegada da moto, leitura do chip até a saída do veículo.
Para reforçar a segurança nas pistas das praças de pedágio, inspetores de pista da Entrevias
vão auxiliar os motociclistas no direcionamento do trânsito e na utilização do equipamento.
Rede de desconto
A adesão à pulseira ou ao cartão também oferecerá uma ampla rede de serviços com descontos
para o motociclista na região de Ribeirão Preto, como lojas de equipamentos para moto,
farmácias, restaurantes, supermercados, óticas, papelarias, barbearia entre outros. “Sabemos
que para muitos motociclistas a cobrança de pedágio é uma novidade. Porém, queremos
ampliar nossos serviços e ser verdadeiros parceiros aqui na região. A Entrevias construiu
importantes parcerias que vão oferecer ótimos serviços e descontos para os nossos
motociclistas”, diz Sergio Santillan, diretor-presidente da Entrevias.
Os motociclistas que utilizarem a tecnologia semiautomática para o recolhimento de tarifa terão
descontos na Rede Drogal (Ribeirão Preto, Sertãozinho, Pontal e Pitangueiras); SBS Peças e
Acessórios para Moto (Ribeirão Preto); Pão Nosso Panificadora (Sertãozinho); Vianna Papelaria
(Ribeirão Preto); Ótica Popular (Ribeirão Preto); Geovani Barbearia (Sertãozinho); Sertão Limp Produtos de Limpeza e Acessórios (Sertãozinho); Eletro Nóbrega Material para Construção
(Sertãozinho); Supermercado Tonelli (Ribeirão Preto e Bonfim Paulista); Studio SK (Ribeirão
Preto) e Moto Zema (Ituverava).

Cadastramento
No sábado, dia 12 de maio, a Entrevias realizou o primeiro cadastramento dos motociclistas e
distribuiu, gratuitamente, o equipamento para aqueles que trafegam com maior frequência pelo
trecho. A distribuição foi feita durante encontro com a categoria na Concessionária Motoasa, em
Ribeirão Preto. Amanhã, dia 15, a distribuição gratuita do equipamento e o cadastramento do
motociclista serão realizados na SBS Motos, localizada na rua Mariana Junqueira, 291.
O encontro com o motociclista será das 9h às 17h. A partir do dia 18, os motociclistas poderão
retirar o cartão semiautomático na área administrativa das praças de pedágio da Entrevias,
especialmente na de Sertãozinho, onde o fluxo da categoria é maior. Será necessária
apresentação de documentos pessoais para a retirada.
Crédito
O motociclista carregará com crédito a pulseira ou o cartão como um celular pré-pago, que
precisa de pagamento antecipado para fazer ligações. Esse procedimento poderá ser feito em
um aplicativo disponível para smarthphones - para quem utiliza cartão de crédito – ou em
dinheiro nos escritórios das praças de pedágio da Entrevias. Ainda será possível ao motociclista
acompanhar o saldo dos créditos utilizando o próprio aplicativo.
Praças de pedágio
A Entrevias Concessionária de Rodovias passará a operar quatro praças de pedágio no eixo
Bebedouro, Ribeirão Preto e Igarapava a partir da 0h do dia 18 de maio:
•
•
•
•

Pitangueiras - KM 361 (SP-322)
Sertãozinho - KM 327,5 (SP-322)
Sales Oliveira - KM 350 (SP-330)
Ituverava - KM 405 (SP-330)

Novo 0800
A partir das 0h do dia 24h, entrará em funcionamento o novo número para atendimento aos
usuários. A Entrevias passará a atender pelo 0800 3000 333, com profissionais treinados para
prestar serviço de qualidade para quem está no trecho.
Sobre a Entrevias Concessionária de Rodovias
A Entrevias Concessionária de Rodovias é responsável pela operação, manutenção e
modernização do lote Rodovias do Centro-Oeste Paulista, com um total de 570 quilômetros de
vias no eixo entre Florínea, na divisa com o Paraná, e Igarapava, na divisa com Minas Gerais. A
concessionária assumirá no dia 18 de maio o trecho entre Bebedouro, Ribeirão Preto e
Igarapava – 299 quilômetros, hoje sob concessão de outra empresa.
O contrato de concessão assinado com o governo do Estado de São Paulo prevê investimentos
de R$ 3,9 bilhões na restauração de rodovias, ampliação da malha viária e implantação de
tecnologias e inovações que contribuem para prestação de serviços de alta qualidade aos
usuários.
Visite o site da empresa: www.entrevias.com.br. Em caso de emergência nas rodovias ligue
para 0800-3000-333.
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