
 

 

Operação “Fim de Ano” começa nesta sexta nas rodovias da Entrevias 
Tráfego de veículos deve chegar a 460 mil durante 12 dias de operação; obras e 

serviços de melhorias na rodovia terão suspensão  
 

Sertãozinho, 19 de dezembro de 2018. A Entrevias Concessionária de Rodovias, que 
integra o Programa de Concessão de Rodovias do governo do Estado de São Paulo, inicia nesta 

sexta-feira, dia 21, a Operação Fim de Ano em todo o trecho, de Florínea a Igarapava. Durante 
os 12 dias de operação, a previsão é que 460 mil veículos circulem nos 570 quilômetros de 

rodovia nas regiões de Ribeirão Preto e Marília.  

 
Em todo o período especial de tráfego, que se estende até o dia 2 de janeiro, as equipes da 

Entrevias trabalharão em regime de atenção redobrada, 24h por dia, com veículos de apoio de 
inspeção de tráfego, guinchos, ambulâncias, caminhões de combate a incêndios e de captura 

de animais. Na região de Ribeirão Preto, a estimativa de aumento é de 30%. O volume de 

veículos na região deve chegar a 370 mil no período de operação. Na região de Marília, cerca 
de 90 mil veículos deverão passar pelas rodovias da Entrevias, um aumento de 30% nos dias 

de pico.  
 

Tráfego de veículos 
Na saída para o feriado, o trânsito deve ser intenso desde o começo da tarde de sexta-feira, até 
o final da tarde do dia seguinte. A volta para a casa deverá ter fluxo de veículos mais 

acentuado a partir do início da tarde do dia 1 de janeiro até a manhã do dia seguinte. A 
Operação Fim de Ano conta com o apoio da Polícia Militar Rodoviária no auxílio ao motorista e 

na fiscalização. Todo o trabalho da Entrevias é fiscalizado pela ARTESP (Agência de Transportes 
do Estado de São Paulo). 
 
Obras e serviços nas rodovias 
No trecho concessionado pela Entrevias, não haverá intervenções programadas de obras e 

serviço a partir das 12h do dia 21. Também não estão programadas intervenções nos dias 22, 
23 e 24. Na segunda, 25, a restrição para a intervenção é após o meio-dia, seguindo até o 

mesmo horário do dia seguinte. No dia 28, não haverá obras programadas na rodovia após às 
12h. Também não ocorrerá intervenções nos dias 29, 30 e 31. No dia 1 de janeiro, as obras 

estarão suspensas após às 12h, seguindo até o mesmo horário do dia seguinte.  

 
Ao transitar em trecho em obras e serviços, o motorista deve reduzir a velocidade e orientar-se 

pela sinalização de segurança. Entrevias, ARTESP e a Polícia Militar Rodoviária lembram que 
para aproveitar bem o feriado é necessário manter a revisão do veículo em dia, utilizar o farol 

ligado mesmo durante o dia, respeitar a sinalização vigente e os limites de velocidade, não 
utilizar o celular ao volante, nem consumir bebida alcoólica.  
  
A Entrevias presta atendimento ao usuário 24h por dia pelo 0800-3000 333. A Concessionária 
conta também com 14 bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), instaladas em todo 

o trecho concessionado que oferecem informações e apoio com veículos especializados.  
 

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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