Entrevias inicia operação de malha rodoviária
no Centro-Oeste Paulista nesta quinta-feira (6/07)
Os usuários contarão com suporte e atendimento 24 horas; empregos e
desenvolvimento regional já são realidade
Marília, 5 de julho de 2017 – A Entrevias Concessionária de Rodovias S.A. assume à
zero hora desta quinta-feira (6) a gestão operacional, a conservação e a modernização
de 271 quilômetros de malha rodoviária na região Centro-Oeste Paulista, que liga
Florínea a Borborema. Ao todo, 15 cidades serão beneficiadas diretamente com os
serviços e as obras de ampliação definidas no contrato de concessão para as rodovias
SP-266, SP-294 e SP-333.
A partir desta quinta-feira, os usuários do trecho contarão com atendimento 24 horas
por dia do Serviço de Atendimento aos Usuários (SAU) – que proporcionará mais
segurança e conforto – e acompanharão o início das melhorias previstas no Plano
Intensivo Inicial (PII) – recuperação do pavimento, tapa buracos, correção de degraus,
poda de vegetação, nova sinalização vertical e horizontal, entre outros serviços.
Ao todo, a Entrevias disponibilizará 23 viaturas e oito bases do SAU. Veja os números:
• VIATURAS
Estarão disponíveis 23 VIATURAS para atendimento, englobando oito ambulâncias, seis
guinchos, nove veículos para inspeção de tráfego, um veículo para apreensão de
animais e um caminhão pipa.
• SAU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS)
A concessionária instalou OITO POSTOS DO SAU ao longo da SP 333.
• CCO (CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL)
O CCO estará em operação com 12 FUNCIONÁRIOS TREINADOS para monitorar as
rodovias 24 horas por dia. É por meio do CCO que as equipes de socorro serão
acionadas para atender as ocorrências de emergências mecânicas, médicas e usuários
envolvidos em acidentes, além de ser o local onde, em breve, funcionará a supervisão
em tempo real de toda a extensão do trecho, por meio de câmeras, painéis de
mensagens e sensores de tráfego. E é no CCO que os usuários também serão atendidos
através do 0800 3000 333.
Empregos e desenvolvimento regional
A concessionária conta neste momento com cerca de 70 colaboradores, grande parte
deles de moradores das cidades situadas ao longo do trecho. Ainda no primeiro ano de
concessão, a empresa prevê gerar 400 EMPREGOS DIRETOS e cerca de 750 INDIRETOS.

Quatorze PREFEITURAS elevarão suas arrecadações devido ao recolhimento pela
Entrevias do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
Sobre a Entrevias
A Entrevias Concessionária de Rodovias é responsável pela operação, manutenção e
modernização do lote Rodovias do Centro-Oeste Paulista, com total de 570 quilômetros
de vias no eixo entre Florínea, na divisa com o Paraná, e Igarapava, na divisa com Minas
Gerais. Em março de 2018, a concessionária assume o trecho entre Viradouro, Ribeirão
Preto e Igarapava – 299 quilômetros, hoje sob concessão de outra empresa. O contrato
de concessão assinado junto ao Governo do Estado de São Paulo prevê investimentos
de R$ 3,9 bilhões na restauração de rodovias, ampliação da malha viária e
implementação tecnologias e inovações que contribuem para prestação de serviços de
alta qualidade aos usuários.
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