Feriado prolongado deve provocar aumento
de 20% no tráfego das rodovias
A previsão é da Entrevias Concessionária de Rodovias, que faz a operação de 271
quilômetros de vias na região de Marília

Marília, 5 de setembro - A Entrevias Concessionária de Rodovias espera receber um
tráfego adicional de aproximadamente 20% de veículos nas rodovias sob sua concessão
durante o feriado prolongado de 7 de setembro. O Serviço de Atendimento aos Usuários
(inspeção de tráfego, guinchos, ambulâncias, caminhão pipa e veículo de apreensão de
animais) trabalhará com equipes completas durante 24 horas por dia e todas as
atividades serão monitoradas pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que também
faz o atendimento ao usuário pelo telefone 0800-3000-333.
Os picos de tráfego devem ser registrados a partir das 15h de quarta-feira (6) e o período
da manhã de quinta-feira (7). Já no domingo (10), a partir do meio-dia, o tráfego pode
voltar a ser intenso.
Obras na SP-333
As obras de recuperação da rodovia SP-333, que exigem intervenção do sistema “pare e
siga” ou desvio de tráfego, serão suspensas na quarta e quinta-feira (6 e 7) e no domingo
(9), a fim de evitar transtornos na saída e no retorno dos usuários.
Na sexta-feira e sábado (8 e 9) as obras de pavimentação podem ser realizadas
normalmente e em todos os dias outros serviços permanecerão com seu cronograma
inalterado.
Obras na SP-266
Na SP-266, entre os municípios de Florínea e Cruzália, o cronograma de trabalho de
recuperação de quase dez quilômetros de rodovia, com a técnica de microrrevestimento
asfáltico, será mantido. Essa ação pode provocar interrupções pontuais que não excedam
10 minutos.
Dicas de Segurança
Para que o usuário tenha uma boa viagem, não apenas durante o feriado, a Entrevias
oferece algumas dicas:
• Manter a revisão do veículo em dia;
• Andar com farol baixo ligado mesmo durante o dia
• Não falar ao celular;
• Fazer uma alimentação leve antes da viagem;

•
•
•

Não ingerir bebida alcoólica;
Informar sobre a presença de animais ou fogo na rodovia ao CCO, pelo telefone
0800-3000-333;
Respeitar a sinalização e os limites de velocidade.

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 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 implantação de
tecnologias e inovações que contribuem para prestação de serviços de alta qualidade aos
usuários.
Para mais informações visite o site da empresa: www.entrevias.com.br. Em caso de emergência
nas rodovias ligue para 0800-3000-333.
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