Viaduto da SP-333, em Marília, será parcialmente interditado a
partir do dia 2 de outubro
A obra do viaduto, localizado no km 333,8, faz parte do
programa de modernização da rodovia
Marília, 26 de setembro - A Entrevias Concessionária de Rodovias informa que o
viaduto Engenheiro Antônio Casadei, localizado no km 333,8, da SP-333, em Marília,
que interliga a SP-333 com a SP-294 próximo ao Posto da Polícia Militar Rodoviária
(PMRv), será parcialmente interditado a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de
outubro, para obras de revitalização do pavimento de concreto e troca das juntas de
dilatação. A liberação total do viaduto está prevista para ocorrer até o dia 8 de
novembro.
A obra faz parte do Programa Intensivo Inicial (PII) do contrato de concessão e
contribui com a modernização da rodovia SP-333, oferecendo mais segurança e
conforto aos usuários.
Haverá desvio do tráfego e para isso serão feitas barreiras de contenção com cones
luminosos, sem a necessidade de emprego do sistema “pare e siga”. O trecho estará
todo sinalizado com placas de obras e de limite de velocidade dispostas a 1.000 metros
e a 500 metros antes do viaduto, em ambos os sentidos. Funcionários com
bandeirinhas alertarão os motoristas para a diminuição da velocidade, que deve
chegar a 20 km/h em função do estreitamento de pista.
A obra tem a aprovação e fiscalização da Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP).
Atenção ao desvio
Os motoristas devem ficar atentos à sinalização da obra e diminuir a velocidade no
trecho. Quem estiver na rodovia Rachid Rayes (SP-333), sentido Echaporã/Marília,
seguirá cerca de 1,3 quilômetro pela SP-294 – uma sequência reta do tráfego – até a
saída 450B, onde realizará um retorno. Veja mapa do desvio.
Já no sentido oposto – Marília/Bauru –, não haverá alteração no tráfego de veículos.
Prazo da obra
O prazo previsto para a realização da obra é de até 40 dias, tendo início no dia 2 de
outubro e finalização em 8 de novembro.
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. Em março de 2018, a concessionária assume o trecho entre
Bebedouro, 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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