
 

 

Entrevias recolhe 800 quilos de lixo por mês às margens da rodovia  
Para conscientizar motoristas, Concessionária distribuiu 2.800 sacolinhas lixocar  

nas praças de pedágios da região de Marília 
  

Ribeirão Preto, 27 de novembro de 2018. A Entrevias Concessionária de Rodovias, que 

integra o Programa de Concessão do governo do estado de São Paulo, recolhe mensalmente 
cerca de 800 quilos de lixo comum depositados irregularmente às margens do trecho 

concessionado, entre Florínea e Borborema. O lixo coletado é proveniente do descarte irregular 
por moradores que residem próximos à rodovia e por motoristas que arremessam o material de 

dentro dos veículos.   
  
Dados da Concessionária mostram que até outubro deste ano, oito toneladas de lixo foram 

retiradas da rodovia. O número é equivalente a quase três caçambas de 3m³ utilizadas na 
construção civil. As áreas mais afetadas são as urbanizadas, como o trecho da SP-294, entre os 

quilômetros 451,7 e 458, em Marília. A extensão compreende bairros como o Jardim Marília, 
São José e Vila Maria. 
  
Entre os lixos recolhidos pelas equipes de conservação da rodovia, estão restos de construção 
civil, pneus, madeira, sacos plásticos, latas de alumínio e garrafas pet. Além de ser prejudicial 

ao meio ambiente, o material descartado na rodovia pode provocar acidentes. “Uma garrafa pet 
ou uma sacola plástica arremessada pelo vidro de um carro em movimento pode atingir o 

veículo que vem atrás. Um motociclista pode ser atingido, por exemplo, perder o controle e cair 

na pista. A conscientização de todos é fundamental pra evitar que isso ocorra”, explica Fábio 
Ortega, gestor de Segurança Viária da Entrevias. Não importa o tamanho. Mesmo os pequenos 

objetos arremessados podem causar estilhaçamento do para-brisa, comprometendo a 
segurança de todos.  
  
Lixocar 
Para conscientizar o motorista do trecho sobre a importância do descarte adequado do lixo 

produzido no interior do carro, a Entrevias distribuiu em novembro 2.800 sacolinhas lixocar para 
usuários nas praças de pedágio de Pongaí, Marília, Echaporã e Florínea. A sacolinha fica 

pendurada na maçaneta do câmbio do veiculo e, após estar cheia de lixo, pode ser descartada 
corretamente. A medida estimula o motorista a evitar o descarte de material na rodovia. Além 

das sacolinha, os usuários receberam um adesivo do serviço 0800 da Entrevias. 
  
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. 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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