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Trabalhadores participam de atividade
do Programa de Educação Ambiental – PEA
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ViaPaulista conscientiza
colaboradores sobre a proteção da fauna
Os trabalhadores que atuam nas frentes de
obras da duplicação da Rodovia SP-255, no trecho entre Bocaina e Barra Bonita, participaram
de treinamentos ambientais, dedicados ao tema
Fauna, entre os dias 03 e 10 de novembro, promovidos pelo Programa de Educação Ambiental
– PEA da Arteris ViaPaulista, em atendimento ao
processo de Licenciamento Ambiental (CETESB).
Ao todo foram realizados 13 treinamentos, alcançando 218 trabalhadores terceiros do consórcio
Jaupavi/Tranenge, com informações compartilhadas entre as equipes de pavimentação, usinagem, instalação de cercas e canaletas e implantação de obras especiais (como ponte e viadutos).

Os treinamentos foram ministrados pela Ponte Ambiental, com facilitação da educadora
ambiental, Marina Benini e apoio da bióloga,
Sarah Cassa (que atua no Programa de Resgate de Fauna), e ainda contaram com o suporte
das equipes técnicas de segurança das empreiteiras.
Dentre os conteúdos relativos à Fauna, estavam
os temas: Impactos ambientais da obra; Interferências da obra nos animais; Programa de Resgate e Afugentamento de Fauna; Monitoramento da Rodovia; Caça ilegal; Animais peçonhentos;
Zoonoses; Animais Sinantrópicos e Posse Responsável de Domésticos.

Lindeiros recebem folder sobre Posse
Responsável de Animais Domésticos
O Programa de Educação Ambiental da duplicação tem como braço, além dos colaboradores, levar
temas para reflexão dos usuários lindeiros à obra, como moradores e proprietários rurais. Pensando
nisso, foi desenvolvido um folder educativo com o tema “Posse Responsável de Animais Domésticos”.
O material tem como objetivo conscientizar os proprietários sobre a responsabilidade da tutela de animais de pequeno e grande porte, bem como os de criação, e da importância da manutenção das cercas
a fim de evitar acidentes nas rodovias. O folder vem sendo entregue pessoalmente nas propriedades
previamente levantadas ao longo do trecho de duplicação do km 137,950 ao km 147,300 da SP-255.

editorial

É tempo de redobrar
a atenção nas rodovias!

Somos gratos por concluir mais um ano de trabalho, dedicados em levar cada vez mais qualidade e
segurança para os usuários de nossas rodovias. É chegado o momento de celebrar as conquistas e,
para muitos, a hora de pegar a estrada para aproveitar as festas de fim de ano e férias. Por isso, é fundamental redobrar a atenção e os cuidados nas rodovias.
Estamos aqui de prontidão para fazer nosso trabalho e garantir uma viagem
segura, mas é fundamental que cada um faça a sua parte. Antes de sair para
viajar, cuide da revisão do seu veículo, planeje seu trajeto, tenha uma noite de
sono tranquila, descanse bem e garanta que está com a saúde em dia para
dirigir. E, claro, respeite todas as leis e sinalizações de trânsito. Com esses cuidados e planejamento, você viaja com segurança.
Um ótimo final de ano!

Ricardo Gerab
Diretor Superintendente
da Arteris ViaPaulista

Área de Descanso de Caminhoneiros
trará mais conforto e segurança
A primeira Área de Descanso para Caminhoneiro (ADC) implantada pela Arteris ViaPaulista está prestes a ser concluída e deve, a partir do início de 2022, estar disponível para uso dos motoristas que trafegam pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255). O espaço está localizado no km 136,
no sentido Jahu (sul) da pista, em Bocaina. As obras começaram em maio e avançaram rapidamente.
As áreas de descanso são investimentos em infraestrutura que contribuem para o desenvolvimento
da região e levam prestação de serviços à comunidade, promovendo ainda mais segurança, conforto e qualidade para os usuários das rodovias. Elas vão funcionar 24 horas, todos os dias da semana.
Essa é primeira ADC em trecho administrado pela concessionária, que já iniciou a construção
de uma segunda Área de Descanso para Caminhoneiro, no km 311 da SP-255, sentido norte,
em Taquarituba. As obras são importantes entregas e compromissos contratuais da concessão.

Por dentro da ADC de Bocaina
• Investimento de R$ 5,6 milhões
• 194 m2 de área predial
• 1.600 m2 de pátio
• 76 vagas de estacionamento;
• Sanitários (feminino, masculino, PCD)
• Salas de descanso, estar e TI
• Fraldário
• Vestiários com ducha
• Lavanderia
• WiFi
• Localizada próximo ao posto de
serviços, com praça de alimentação,
abastecimento de veículos e centro
comercial
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Área de Descanso está localizada
no km 136 da SP-255
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Obras de duplicação da SP-255
evoluem em ritmo acelerado
Confira o avanço dos trabalhos de duplicação em diferentes trechos da rodovia:

1

Dispositivo do km 142

O dispositivo de retorno localizado no km 142, em Jahu, já recebeu
o lançamento de vigas. O próximo passo é a implementação da
laje, barreira rígida e asfalto.

3

Dispositivo do km 161

O dispositivo de acesso e retorno do km 161, na entrada do bairro
Vila Ribeiro em Jahu, foi o terceiro a receber a operação especial de
lançamento das vigas. Agora a obra segue para a execução da laje
e adequação da faixa de domínio.

2

Trecho em Américo Brasiliense

As obras de duplicação no trecho do km 63,500 ao km 66,150, em
Américo Brasiliense, estão na etapa final de implantação da base
para recebimento da pavimentação.

4

Pontes do km 144

As pontes sobre os córregos Pouso Alegre e Pau D’Alho, no km 144
da SP-255, seguem em ritmo acelerado de construção. A próxima e
última etapa é a pavimentação asfáltica.

CUIDE E MANTENHA O SEU
ANIMAL EM LOCAL ADEQUADO.
Contribua para a segurança de todos.
Denuncie:

0800 001 1255
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Voluntários da Arteris realizam
ação social em Barra Bonita
O Comitê de Voluntários da concessionária realizou uma ação interna para contribuir com a confraternização de fim de ano do Projeto Acolher, realizado pela Associação dos Legionários de Cristo,
em Barra Bonita.
Para celebrar o término do ano com as crianças que foram atendidas pela instituição em 2021, os
voluntários promoveram a compra de itens como cachorro-quente, salgados e refrigerantes. A entrega aconteceu no dia 08 de novembro, véspera da ação interna, a fim de respeitar os protocolos
de higiene e prevenção da Covid-19.
Essa foi uma das quatro ações realizadas pelo Comitê neste fim de ano ao longo do trecho sob concessão da Arteris ViaPaulista. Em Ribeirão Preto, a instituição Casa do Vovô recebeu itens para uma
refeição especial com direito a lasanha, já a Comunidade Casa da Esperança recebeu duas ações: a
doação de brinquedos para crianças e a doação de panetones e refrigerantes para somar na cesta
básica entregue às famílias. No final de novembro, os voluntários ainda doaram três cadeiras de
rodas para o Colégio Saber, em Igaraçu do Tietê, por meio do projeto Lacre Amigo.

Conheça a Associação Legionários de Cristo
Os Legionários de Cristo de Barra Bonita atendem 152 crianças e
adolescentes, sendo 96 entre 06 e 13 anos e 59 adolescentes a
partir dos 14 anos. O projeto oferece atividades lúdicas, de acordo
com a faixa etária dos participantes, buscando desenvolver suas
potencialidades enquanto cidadãos, prevenindo e amenizando as
situações de risco social vivenciadas no cotidiano das crianças e
adolescentes, além de garantir que seus direitos sejam acessados
e respeitados em parceria com o poder público, sociedade civil e
as famílias.
Uma das iniciativas de destaque da instituição é o Projeto Acolher, realizado no contraturno escolar, com oferta de oficinas
preparatórias e cursos de formação para adolescentes de 14 a 15
anos, que preparam os jovens para a entrada no mercado
de trabalho, com cursos de Vendas e Marketing e Auxiliar Administrativo.

Colaboradores da ViaPaulista visitam o
projeto em Barra Bonita

Fale com a gente

0800 001 1255
www.arteris.com.br/viapaulista
twitter.com/Arteris_VP
A realização do Programa de Comunicação Social das obras de duplicação da rodovia SP-255
(Comandante João Ribeiro de Barros, Antônio Machado de Sant’Anna e Otávio Pacheco de Almeida Prado)
é uma medida de compensação exigida pelo licenciamento ambiental estadual, conduzido pelo CETESB.
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