
	

	

Trecho da Anhanguera, em Orlândia, terá obras a partir  
desta sexta-feira	

Faixa dois e acostamento terão interdição durante o dia; intervenção da Entrevias é 
necessária para realização de obras em talude danificado pela chuva	

 	
Ribeirão Preto, 29 de novembro de 2018. Equipes de engenharia da Entrevias 
Concessionária de Rodovias, que integra o Programa de Concessão de Rodovias do governo do 
Estado de São Paulo, iniciarão nesta sexta-feira, dia 30, obras para retirada de talude 
(barranco) às margens da SP-330 Rodovia Anhanguera, do km 362 ao km 367, no sentido 
norte, no município de Orlândia. O local foi danificado pelas últimas chuvas que atingiram a 
região e a intervenção da Concessionária é necessária para garantir a segurança do local. 
  
As obras no trecho devem se prolongar até o dia 5 de dezembro e exigirão a interdição da faixa 
dois e do acostamento, das 8h às 18h. O tráfego de veículos no sentido capital/interior fluirá 
apenas pela faixa um. À noite, a partir das 18h, apenas o acostamento permanecerá com a 
interdição. Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção já que o trânsito 
apresentará lentidão nesse trecho.  
 
Os usuários devem ainda reduzir a velocidade e respeitar a sinalização. Toda a extensão da 
obra possui sinalização diurna e noturna para a segurança do motorista. 
   
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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