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2,8 milhões de veículos deixarão
a capital no período de festas

Rodovias estaduais de acesso
ao litoral, Região Serrana
e Oeste Paulista põem em
prática a Operação Verão
2017, que tem o objetivo
de disciplinar e orientar
o tráfego nas estradas

Tempo estimado de percurso da viagem está disponível no site do DER (www.der.sp.gov.br)

deve evitar os horários de maior pico, principalmente hoje, 23, quando se verifica
intensa circulação entre 6 e 24 horas. No
retorno à capital, no domingo, 25, o horário de maior movimentação será entre 10
e 23 horas.
No Ano-Novo, mais carros estarão
rodando pelas estradas. O número de veículos em trânsito deve ser 9,3% superior
ao estimado para o Natal. Para o réveillon,
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Por isso, a recomendação é
planejar a viagem para evitar congestionamentos. Com movimentação prevista de 1,34 milhão de
carros durante o Natal, o motorista

atento às ações operacionais, como liberação
de acostamentos, instalação de painéis de
mensagem, novos pontos de atendimento ao
usuário e postos ao longo das rodovias.

TAMIRES SANTOS

P

ara dar conta do grande fluxo de
veículos rumo às rodovias de acesso
ao litoral, Região Serrana e Oeste
Paulista, a Secretaria Estadual de
Logística e Transportes põe em prática a Operação Verão 2017. O intuito é disciplinar e orientar o tráfego
nas estradas. O Departamento de
Estradas de Rodagem (DER), administrador dessas rodovias, estima
que, entre o Natal e o réveillon, mais
de 2,8 milhões de veículos seguirão
viagem pelas rodovias paulistas.

Logística da Operação Verão
põe de prontidão 140
guinchos (leves e pesados)

a expectativa é de 1,47 milhão de veículos
em circulação. A concentração está prevista para quinta-feira, 29, entre 7 e 24
horas, e no dia 30, entre 6 e 24 horas. No
retorno do feriado, domingo, 1º, estima-se
grande concentração das 6 às 24 horas; na
segunda-feira, 2, das 6 às 24 horas.
Serra – Neste ano, a logística da
Operação Verão põe de prontidão 82 viaturas de inspeção (picapes e caminhonetes),
140 guinchos (leves e pesados), 3 ambulâncias e 123 veículos de apoio. O motorista terá à disposição 600 profissionais para
monitoramento e orientação nas rodovias
cobertas pelo esquema operacional.
Equipes do DER trabalharão 24 horas,
em esquema de plantão, para informar sobre
a situação de tráfego (ver serviço) nas rodovias e atender a outras necessidades dos
usuários. No período do Natal e Ano-Novo e
nos fins de semana da temporada de verão,
as obras em rodovias estarão suspensas.
Nos feriados, o transporte de carga pesada terá restrições de circulação que podem
ser conferidas no site do DER (ver serviço).
No litoral paulista, o motorista precisa ficar

Pedágio – Na Rodovia Padre Manoel
da Nóbrega (SP-055) haverá procedimentos especiais no pedágio de São Vicente (km
279,3) para reduzir as filas com cabines de
cobrança automática e manual. Em caso de
necessidade, será liberado o acostamento da
Rodovia Manoel Hyppolito do Rego (SP-055),
entre o km 214 e o km 211, para desafogar o
tráfego dos veículos que acessam a rodovia
pela SP-098, com destino ao litoral norte ou
Riviera de São Lourenço.
Quatro painéis mostrarão mensagens
sobre condições e alternativas de tráfego e
haverá faixas de sinalização educativas ao
longo da rodovia. Na Rodovia Dom Paulo
Rolim Loureiro (SP-098), dois painéis vão
informar sobre as condições de tráfego e
uma câmera será posicionada no km 86
(cachoeira do Véu da Noiva) para ajudar o
motorista a visualizar o trecho de serra.
Dois veículos de inspeção estarão de
prontidão na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125),
no trecho inicial da serra (do km 85 ao km
94,5). A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro
(SP-123) terá faixas de sinalização educativas
e reforço de recursos materiais e humanos,
especialmente no trecho de subida da serra.
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SERVIÇO
• O tempo estimado de percurso da
viagem estará disponível no site do DER
(www.der.sp.gov.br) ou pelo Twitter
(@_dersp). O telefone para casos de
emergência é o 0800 055 5510
• Informações sobre restrição ao
trânsito de veículos de transporte de
carga pesada em goo.gl/E4Yf60 (DER)

Bom Prato oferece almoço especial de Natal e Ano-Novo
Os 50 restaurantes do Programa
Bom Prato preparam cardápios especiais em comemoração ao Natal e ao
Ano-Novo. A maioria das unidades
terá almoço especial hoje (de Natal) e
dia 30 (Ano-Novo). As refeições começam a ser servidas às 10h30 (preferencialmente para idosos, gestantes e pessoas com deficiência), e às 11 horas para

o público geral. Crianças com até 6 anos
têm a refeição gratuita.
Com os cardápios especiais, os frequentadores poderão saborear pernil
assado, chester, copa-lombo ao molho
ou outros acompanhamentos por apenas R$ 1,00. O almoço é composto de
arroz, feijão, prato principal, guarnição,
salada, sobremesa e suco.

O almoço de Natal será servido na
maioria das unidades hoje, 23. Apenas o
Bom Prato do Grajaú optou por oferecer o
cardápio especial ontem, 22. As unidades
de Guarulhos e Sorocaba terão o almoço
especial amanhã, dia 24.
O almoço de Ano-Novo será servido
na quarta-feira, 30. Somente as unidades
do Grajaú e de Santo Amaro comemoram

no dia 29; e Guarulhos e Sorocaba, no
dia 31. Todas as unidades do Bom Prato
permanecerão fechadas nos dias 25 de
dezembro e 1º de janeiro. O texto completo está disponível no site goo.gl/4bPn66.
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