Entrevias assina contrato de concessão de rodovias do CentroOeste Paulista
Em evento com a presença do governador Geraldo Alckmin em 6 de junho, a Entrevias,
empresa criada pelo Pátria Investimentos, marca a estreia da gestora de investimentos
no setor de concessão de rodovias
São Paulo, 6 de junho de 2017 – Executivos do Pátria Investimentos e da Entrevias
Concessionária de Rodovias S/A se reuniram com o governador Geraldo Alckmin no
Palácio dos Bandeirantes (São Paulo, SP), em 6 de junho, para a assinatura do contrato
de concessão do lote Rodovias do Centro-Oeste Paulista. A Entrevias, criada pelo Pátria
(via Fundo III de Infraestrutura) para administrar os ativos arrematados em leilão
realizado em fevereiro pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp),
com concessão de 30 anos e cuja operação terá início após 30 dias da assinatura do
contrato, é a mais nova empresa a integrar o programa de Concessões Rodoviárias do
Estado de São Paulo e marca a estreia da gestora de investimentos no setor de
concessão de rodovias.
Ao todo, este projeto exige investimentos da ordem de R$ 4 bilhões em sete rodovias
paulistas – SP 266, SP 294, SP 322, SP 328, SP 330, SP 333 e SP 351 –, com total de 570
quilômetros no eixo entre Florínea, na divisa com o Paraná, e Igarapava, na divisa com
Minas Gerais. Do plano de investimentos, serão alocados R$ 1 bilhão para obras de
ampliação, R$ 1,8 bilhão na restauração de rodovias, mais de R$ 500 milhões em
equipamentos e sistemas, entre outros investimentos para melhorar a segurança do
trecho e implementar um atendimento de alta qualidade aos usuários. Além de
monitoramento por câmeras inteligentes em toda a malha viária, por exemplo, está
prevista a implementação de inovações como rede de dados sem fio (wi-fi) para
entregar aos usuários informações importantes do sistema, como atualização sobre as
condições do trânsito.
Com a criação da Entrevias, o portfólio do Fundo III de Infraestrutura do Pátria passa a
contar com um total de sete empresas, incluindo a Argo Energia, Atis, Pare Bem,
Odata, Tecnogera e Vogel.
Desenvolvimento e segurança
A Entrevias terá importante participação no desenvolvimento socioeconômico da
região Centro-Oeste do Estado. Só no primeiro ano de concessão, a empresa vai gerar
400 empregos diretos e cerca de 750 empregos indiretos, além de iniciar o
recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) aos municípios
lindeiros, elevando a arrecadação das prefeituras.

Outro aspecto relevante neste momento é a operação do Serviço de Atendimento aos
Usuários (SAU) nas rodovias do trecho, que promoverá mais conforto e segurança aos
motoristas. Os recursos do SAU – viaturas de inspeção de tráfego, guinchos,
ambulâncias e postos de atendimento – e o Centro de Controle Operacional (CCO)
entrarão em funcionamento com a transferência oficial das rodovias, prevista para o
início de julho, conforme o edital de concessão.
A Entrevias inicia sua gestão operacional em dois momentos: em 30 dias, nas rodovias
SP 266, SP 294 e SP 333 – na região de Marília –, e em março de 2018, quando ocorre a
transferência do trecho hoje sob concessão da empresa Vianorte – SP 322, SP 328, SP
330 e SP 351 –, na região de Ribeirão Preto.
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. O contrato de concessão assinado junto ao Governo do
Estado de São Paulo prevê investimentos da ordem de R$ 4 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.
Sobre o Pátria Investimentos
O Pátria Investimentos é uma empresa global de gestão de ativos alternativos que já
soma mais de 28 anos de experiência no mercado. Pioneira na indústria de Private
Equity no Brasil, a instituição vem expandindo gradualmente seu portfolio com a
criação de novos negócios nas áreas de Private Equity, Infraestrutura, Real Estate e
Crédito. Atualmente, o Pátria mantém oito escritórios espalhados pelo mundo, em
cidades-chave como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Los Angeles, Londres, Dubai,
Bogotá e Santiago. O Pátria conta com a Blackstone, líder global na gestão de
investimentos alternativos, como sócio relevante desde 2010. Informações adicionais
estão disponíveis em: www.patriainvestimentos.com.br.
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