
Sabrina Moreira

A primeira Área de Descanso para Caminhoneiros (ADC) implantada pela Arteris ViaPaulista está 
disponível para uso dos motoristas que trafegam pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros 
(SP-255). O espaço localizado no km 136, em Bocaina, foi inaugurado em 30 de maio e tem inves-
timento de R$ 5,9 milhões.

A estrutura conta com banheiros e vestiários com duchas, fraldário, lavanderia e salas de estar com 
televisão e Wi-Fi, além de pátio com 76 vagas de estacionamento.

“Entramos no quinto ano de administração com mais de R$ 60 milhões de investimentos no 
período, os primeiros 10 quilômetros da SP-255 duplicados já entregues e agora nossa primei-
ra ADC, uma importante conquista para os caminhoneiros”, comenta Ricardo Gerab, diretor 
superintendente da ViaPaulista.

O diretor de Operações da ARTESP, Walter Nyakas, destacou que esta é mais uma entrega para os usuá-
rios das rodovias, que ganham com maior qualidade e segurança nas estradas. “É uma alegria vir até Bo-
caina e ver essa obra diferenciada que trará muitos benefícios para o segmento dos caminhoneiros”, disse.

Arteris ViaPaulista inaugura primeira Área 
de Descanso para Caminhoneiros da SP-255

Caminhoneiras aprovam a nova ADC
Homenageadas durante a inauguração, as caminhoneiras Sabrina Moreira 
da Silva e Rose Hubener foram as primeiras motoristas a conhecerem a 
Área. “É a primeira vez que encontro no trecho um local seguro para o 
descanso, onde podemos usar o banheiro feminino, tomar banho com 
tranquilidade e conforto” conta Rose. Para Sabrina, o reconhecimento 
é muito importante. “Fico feliz em receber essa homenagem e poder 
mostrar que a gente dirige uma carreta, ainda mais nós mulheres, que 
ainda sofremos com o preconceito”, afirmou Sabrina.
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Região de Jahu recebe ações de cidadania 
e educação do Viva Comunidade
A Arteris trouxe para a região de Jahu o Viva Comunidade, iniciativa patrocinada pela companhia 
que promove ações culturais, educativas e de saúde e bem-estar para a população, todas gratuitas e 
voltadas para diferentes públicos. Nos dias 01 e 02 de junho, aconteceu o “Teatro nas Escolas”, com a 
peça “Live do Zé Quest”, apresentada para 998 alunos de Barra Bonita e São Manuel. 

Já nos dias 03 e 04, entre as 10h e 17h, as atividades foram realizadas no Ginásio Esportivo Ge-
raldo Lopes, no Distrito de Potunduva, em Jahu.  Com uma ampla estrutura armada no espaço, 
os moradores tiveram acesso a exames básicos de saúde; dentista; exames de acuidade visual; 
medicina preventiva; orientação psicológica; corte de cabelo; ginástica laboral e massagem, 
orientações sobre prática de atividades físicas; informações sobre formação profissional; meio 
ambiente e segurança no trânsito, entre outras. 

As crianças, alunos das escolas da região de Jahu, participaram de uma série de atrações. 
Assistiram à apresentação musical da banda do Projeto Guri de Jahu, à peça de teatro “Live 
do Zé Quest”, voltada para estudantes e educadores, e se divertiram com contação de his-
tórias, nos jogos educativos do Projeto Escola Arteris, além de poderem brincar com fanto-
ches, pintura de mascotes e história em quadrinhos. 

“A principal premissa da Arteris é valorizar a vida e a segurança do trânsito nas regiões onde tem 
concessões. Por isso realizamos ações como o Viva Comunidade, que interage com as populações 
do entorno de nossas rodovias e leva serviços que impactam positivamente seu dia a dia, como ativi-
dades de saúde, bem-estar, culturais e educativas para crianças e adultos”, explica Maria José Finardi, 
coordenadora de Sustentabilidade da Arteris. 

Os moradores de Potunduva, distrito de Jahu, com cerca de 10 mil habitantes, curtiram bastante 
o Viva Comunidade. É o caso da Isabel Salgueiro, que ficou sabendo da ação por meio das mídias 
sociais e foi conferir. “Aproveitei pra fazer um exame de vista. É bem legal esse evento e muito impor-
tante para a comunidade ter acesso às atividades”, afirmou ela.

O evento ainda contou com estandes do Sest/Senat, da Polícia Rodoviária e do Canil Municipal 
de Jahu, que promoveu conscientização sobre a posse responsável de animais e realizou uma 
feirinha para adoção.
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No estande Meio Ambiente a ViaPaulista mostrou as ações de responsabilidade ambiental e 
comunicação que realiza para a implantação das obras de duplicação da SP-255, como os projetos 
de Conscientização e Educação com colaboradores, escolas e comunidade, além de práticas 
de Atendimento de Emergências; Controle de Poluição; Controle de Erosão e Assoreamento; 
Gerenciamento de Resíduos, Compensação Ambiental; Controle de Procedimentos Florestais; 
entre outras. E ainda realizou a doação de mudas nativas de aldrago e aroeira pimenteira, 
produzidas a partir do programa de Resgate de Flora promovido pela concessionária na área de 
implantação da duplicação, e em parceria com viveiros da região. 

Dyego Bracht, coordenador de Meio Ambiente, ressalta que eventos como o Viva 
Comunidade são importantes por evidenciarem como a ViaPaulista 
atua de forma integrada e em equilíbrio com a comunida-
de. “É importante mostrar que atuamos com respon-
sabilidade, com ações e práticas que minimizam 
os impactos ambientais e sociais no entorno, ao 
mesmo tempo em que propiciam a geração de 
emprego e renda”, afirma Bracht. 

No estande sobre as Obras da SP-255, as 
engenheiras civis Kátia Regina Alves e Mai-
sa Buschini conversaram com a comunida-
de sobre a evolução dos trabalhos de dupli-
cação da concessionária, que já entregou 10 
quilômetros entre Bocaina e Jahu e a nova 
ADC, e segue a todo vapor em diferentes tre-
chos. “Essa é uma importante oportunidade 
para informar os benefícios que as obras tra-
zem para todos”, destacaram elas.

Evolução das obras e responsabilidade ambiental

O Viva Comunidade foi também uma oportu-
nidade para a Arteris ViaPaulista apresentar 
para a população os programas ambientais, 
educativos e de cidadania que realiza, assim 
como a evolução das obras de Duplicação da 
SP-255 e o canal de Ouvidoria.

No estande Projeto Escola, as crianças pude-
ram aprender sobre obras e meio ambiente 
por meio de jogos educativos, e no estande 
do Programa Viva foram apresentadas infor-
mações sobre os programas Viva Motociclis-
ta, Viva Ciclista e Mão Certa, além de outras 
iniciativas voltadas para a educação e segu-
rança no trânsito. 

ViaPaulista ainda mais perto da população



As obras de duplicação entre Rincão e Araraquara, km 48,100 ao km 77,100 da SP-255 - Ro-
dovia Antônio Machado Sant’Anna, iniciadas há um ano, evoluem dentro do cronograma e 
já avançam em marcos importantes. Os trechos entre os kms 63,500 até o 66,200 (Américo 
Brasiliense) e os kms 57,300 ao 59,900 (Santa Lúcia), por exemplo, estão recebendo a última 
camada de pavimento e na sequência será feita a drenagem e paisagismo.  

A previsão é que até o final de 2022, a ViaPaulista conclua a duplicação entre o km 60,400, onde 
está localizado o dispositivo de retorno de Cabaceiras, e o km 51,500 (dispositivo de Rincão).  

“Nos dois dispositivos serão feitas remodelações. Ambos são de passagem superior. Já come-
çaram obras de contenção, logo mais na sequência vem os encaixes com a rodovia. Ao mesmo 
tempo, vamos trabalhando o pavimento do trecho. O tronco da obra está em linha com o cro-
nograma previsto e até um pouco avançado em relação aos dispositivos”, explica Pedro Gomes 
Gondim Júnior, coordenador de Obras. 

Outra fase importante no radar é o lançamento de vigas para a implantação da nova ponte do Rio 
Anhumas, no km 53,000, que deve acontecer em julho. Além destes dois dispositivos, a ViaPaulista 
realizará obras em mais cinco acessos e retornos. São eles: a implantação de dois novos disposi-
tivos de passagem superior no município de Santa Lúcia (km 56,900) e em Américo Brasiliense 
(km 65,080); e a remodelação dos dispositivos no entroncamento para São Carlos (km 49,250) e 
nos kms 69,900 e 73,600, ambos em Américo Brasiliense.

A realização do Programa de Comunicação Social das obras de duplicação da rodovia SP-255 
(Comandante João Ribeiro de Barros, Antônio Machado Sant’Anna e Otávio Pacheco de Almeida Prado) é 

uma medida de compensação exigida pelo licenciamento ambiental estadual, conduzido pela CETESB.
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Fale com a gente

Avançam as obras
entre Rincão e Araraquara


