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ESPAÇO LIVRE

SOBRE RODAS

PONTO CEGO
NUNCA MAIS
“O pneu do meu carro furou enquanto voltávamos de Botucatu, onde meu filho havia
acabado de passar por um procedimento cirúrgico. Ficamos preocupados com a interrupção da viagem, pois ele necessitava de cuidados especiais, além do fato de ser
portador de paralisia. Recebemos um ótimo atendimento da Concessionária e conseguimos retornar para casa com tranquilidade e segurança. Fica aqui registrado, então, meu
agradecimento aos funcionários da ViaRondon, que nos ajudaram muito na ocasião.”
Merceia Gevieli, de São José do Rio Preto - SP

“No trecho de Castilho a Andradina, o carro teve um princípio de incêndio no motor e algumas pessoas vieram rápido me ajudar, inclusive retirando meu neto do veículo, que estava
bastante assustado no banco de trás. O apoio da ViaRondon foi muito eficiente e logo as
chamas foram controladas, evitando outras complicações. Só tenho a agradecer por toda a
atenção no atendimento. Toda a equipe foi nota mil e está de parabéns!”
Alex Pegoraro, de Mandirituba - PR

OUVIDORIA E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS
Pelo telefone gratuito 0800 72 99 300 o usuário pode solicitar atendimento e informações
sobre a rodovia ou fazer sugestões e reclamações para a Concessionária ViaRondon.
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E

ntre as muitas formas de evitar
acidentes, uma nem sempre valorizada
é a regulagem correta dos retrovisores.
Eliminar os chamados “pontos cegos”
permite uma visão mais ampla da via e
aumenta a segurança. Assim, saber como
ajustar o retrovisor e, ainda, permanecer
no campo de visão de outros motoristas
pode fazer a diferença para uma viagem
tranquila.

Confira algumas dicas:
• Primeiramente, ajuste o retrovisor central.
Você deve enxergar todo o vidro traseiro;
• Agora ajuste as laterais. Quanto mais
enxergar a via (e menos o automóvel),
melhor. Portanto, abra mais o ângulo;
• Talvez os outros veículos não estejam
com os retrovisores tão bem regulados, por
isso, atenção redobrada nas ultrapassagens
ou mudanças de faixa;
• Ao parar ao lado de um ônibus ou
caminhão, posicione-se de forma a ver o
rosto do condutor no retrovisor dele, o que
garantirá que você esteja no campo de
visão do outro motorista;
• Evite trafegar muito próximo da lateral ou
traseira de ônibus e caminhões;
• É fácil as motos saírem do campo de visão
dos retrovisores. Além disso, o capacete
reduz a visão periférica do motociclista.
Procure manter distância desses veículos,
principalmente nas rodovias;
• Nos congestionamentos, sinalize com
antecedência sua intenção de trocar de
faixa e fique atento aos retrovisores antes
de realizar a manobra;
V I A R O N D O N
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MAIS SAÚDE

AIDS:

Testes rápidos

prevenção é o
melhor “remédio”
V

entre 15 a 25 anos, 60% das infecções
ocorrem no sexo feminino.

Ainda há, proporcionalmente, mais
homens infectados do que mulheres.
Porém, a incidência do vírus entre a
população feminina também é significativa
e crescente. Por isso é importante que não
apenas os homens se protejam contra
a infecção, mas também as mulheres
tenham esse cuidado. No geral, existem
20,4 casos de soropositivos para cada
grupo de 100 mil habitantes. E, segundo
relatório do Fundo de Desenvolvimento
da ONU para as Mulheres, na faixa etária

O médico Drauzio Varella expõe em
um artigo alguns dos motivos para
este aumento da incidência entre as
mulheres. A dificuldade em convencer
o parceiro a usar camisinha, o fato de
um grande número de mulheres estar
entre as classes menos favorecidas
da população e até características da
anatomia feminina ajudam a explicar
esta estatística. Mas o fato é que há
muito tempo foi posta por terra a ideia
equivocada de grupo de risco e hoje
se sabe que todos devem investir em
prevenção. O diagnóstico precoce é
essencial. Tanto para descartar dúvidas
ou, em caso de resultado positivo,
garantir a chance de um tratamento mais
eficiente e capaz de garantir qualidade
de vida à pessoa soropositiva.

ocê tem ideia de quantas pessoas
convivem com HIV/AIDS no País
atualmente? Segundo as informações
mais recentes do Ministério da Saúde,
a estimativa é de que 734 mil estejam
infectadas com o vírus no Brasil. A questão
é que, deste total, 589 mil pessoas já foram
diagnosticadas, enquanto outras 145 mil
ainda não sabem que têm o vírus.
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As redes públicas de saúde (principalmente
Unidades Básicas de Saúde) oferecem
atualmente alguns tipos de testes rápidos
para o diagnóstico de vários tipos de
Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DST), entre elas o HIV/AIDS, além de
outras como sífilis e as hepatites B e C.
Para se ter uma ideia, o teste rápido de
HIV apresenta resultado em torno de 20
a 30 minutos, proporcionando às pessoas
a possibilidade de iniciar o tratamento
imediatamente após a descoberta. Quanto
mais tardio o diagnóstico, maiores os
danos ao organismo, podendo levar até à
morte do paciente.
A palavra de ordem, portanto, é prevenção.
E uma das formas mais importantes – e
também mais divulgadas – de evitar a
contaminação pelo vírus por contato sexual
é o uso de preservativos (camisinha).
Ainda assim, uma pesquisa do Ministério
da Saúde mostrou que, em 2013, cerca
de 45% das pessoas não tinham usado
preservativo durante a prática sexual nos
12 meses anteriores ao estudo.
Então, nunca é demais relembrar:
use camisinha todas as vezes em
que tiver contato sexual com alguém.
Os preservativos são distribuídos
gratuitamente nos postos de saúde. E, na
dúvida, faça o teste.

V I A R O N D O N
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PENSE VERDE

Saiba como fazer a sua parte
Não são poucos os casos de queimadas
que começaram por bitucas de cigarro
e logo se alastraram, dificultando a
visibilidade às margens da rodovia e
destruindo pastagens, áreas agrícolas ou
áreas de preservação ambiental.

Queimadas

Apague essa história
D

iversas regiões do País estão passando
por um dos piores períodos de estiagem
dos últimos anos. A chamada crise hídrica,
com escassez de chuvas e diminuição
crítica dos níveis de represamento de
água nas cidades, é ainda mais acentuada
no Sudeste. A situação trouxe graves
consequências para a população e o meio
ambiente. Isso porque em épocas de
baixa umidade do ar, como a registrada
recentemente, cresce a incidência de
queimadas, já que a vegetação seca acaba
funcionando como combustível para o fogo.
Basicamente, as queimadas podem
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ocorrer de duas maneiras: a espontânea
(motivada por raios, por exemplo) e por
consequência de ações humanas, como
o uso de fogo para limpeza de terrenos
e queima de lixo, fogueiras e queimadas
não autorizadas para fins agrícolas.
Já nas faixas de domínio das rodovias,
o principal responsável é o ato de jogar
cigarros acesos pela janela do veículo.
Apesar de parecer algo inofensivo,
esta atitude pode causar prejuízos
catastróficos, colocando em risco a vida
humana e animal.

Além de causar danos irreparáveis à
fertilidade do solo, os focos de incêndio
também estão entre os principais
causadores de morte entre os animais
silvestres. Quando sobrevivem, muitos
deles acabam não mais encontrando novo
habitat propício à sua sobrevivência.

Por este motivo, a prevenção é a sempre a melhor atitude.
Não custa nada e é muito simples colocar em prática:
• Não fume ao dirigir. Além do risco de causar incêndios às margens da rodovia, o ato de fumar
dirigindo e o de jogar objetos para fora do carro são considerados infrações médias, podendo o
condutor acumular pontos na CNH e pagar multa.
• Nunca tente combater um incêndio sozinho. Ao se deparar com um trecho de queimada, ligue
para o Corpo de Bombeiros (193) ou entre em contato com o Centro de Controle Operacional (CCO)
pelo 0800 72 99 300;
• Em trechos tomados pela fumaça, reduza a velocidade e evite frear bruscamente para não
causar uma colisão;
• Mantenha o farol aceso em luz baixa, mesmo de dia, e fique a uma distância segura do veículo
à frente;
• Sinalize todos os movimentos que fizer, utilizando as setas indicativas;
• Nunca pare na pista, mas, se necessário, vá para o acostamento e sinalize o local;
• Se precisar parar na rodovia, a alternativa mais segura é utilizar uma das bases do SAU (Sistema
de Atendimento ao Usuário).
V I A R O N D O N
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VOCÊ ESTÁ AQUI

ViaRondon

SP-300

Telefones úteis

Polícia Militar Rodoviária

Cidades Lindeiras

ARTESP 0800 727 83 77
BOMBEIROS 193
DEFESA CIVIL 199
DISQUE-DENÚNCIA 0800 156315
DENÚNCIA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL 100
IBAMA 0800 618080
POLÍCIA MILITAR 190
POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA 190

Bauru - km 338+400 - Leste

Bauru
Avaí
Presidente Alves
Pirajuí
Guarantã
Cafelândia
Lins
Guaiçara
Promissão

Pirajui - km 395+200 - Leste
Lins - km 444+100 - Leste
Penápolis - km 484+700 - Oeste
Araçatuba - km 527+400 - Leste
Valparaíso - km 576+125 - Leste
Andradina - km 631- Oeste

Avanhandava
Penápolis
Glicério
Coroados
Birigui
Araçatuba
Guararapes
Rubiácea
Bento de Abreu

Valparaíso
Lavínia
Mirandópolis
Guaraçaí
Murutinga do Sul
Andradina
Castilho

Castilho - km 666+830 - Oeste

Transbrasiliana

Mapa sem escala | FEV / 2015

ViaRondon

SP-300

BR-153

4

Centro de Controle Operacional
Promissão – km 455+700

Localização Estadual da SP-300

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações.

TIPO DE VEÍCULO

PRAÇAS E TARIFAS
Avaí

Pirajuí

Promissão Glicério

Rubiácea

Lavínia Guaraçaí Castilho

Automóvel e utilitário

R$ 4,30

R$ 4,00

R$ 4,80

R$ 5,40

R$ 4,60

R$ 3,60

R$ 3,50

R$ 2,60

Valor por eixo comercial

R$ 4,30

R$ 4,00

R$ 4,80

R$ 5,40

R$ 4,60

R$ 3,60

R$ 3,50

R$ 2,60

Motocicleta

R$ 2,15

R$ 2,00

R$ 2,40

R$ 2,70

R$ 2,30

R$ 1,80

R$ 1,75

R$ 1,30

Praças com cobrança em ambos os sentidos.

Localização das Praças de Pedágio (Leste/Oeste)

P1

km 367+767
Avaí

P2

km 400+809
Pirajuí

P3

km 455+700
Promissão

P4

km 497+910
Glicério

P5

km 562+800
Rubiácea

P6

km 590+482
Lavínia

P7

km 621+250
Guaraçaí

P8

km 655+800
Castilho

Serviço de Atendimento ao Usuário
SAU

km 349+950

1 Leste

Bauru

SAU

6
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SAU

km 382+500

2 Oeste

Presidente Alves

SAU

7

km 542+300
Leste
Araçatuba

SAU

km 416+500

3 Leste

Guarantã

SAU

8

km 572+500
Oeste
Valparaíso

SAU

km 448+800

4 Oeste

Guaiçara

SAU

9

SAU

km 478+850

5 Oeste

Penápolis

km 608+900 SAU km 644+630
Leste
10 Leste
Mirandópolis
Andradina

Informações e emergência:

0800 72 99 300
www.viarondon.com.br
V I A R O N D O N
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CAPA

M

oradores da região e outros usuários
do trecho da SP-300 administrado
pela Concessionária ViaRondon podem
se orgulhar de trafegar pela sétima
melhor rodovia do País.

ViaRondon
é a 7ª melhor
do Brasil

Este resultado foi apontado em uma
pesquisa nacional, realizada pela
Confederação Nacional de Transportes
(CNT) e divulgada no dia 16 de outubro.
Trata-se de um levantamento anual
que avalia itens fundamentais para a
segurança e o conforto do motorista,
incluindo condições do pavimento,
presença de sinalização e geometria
da pista.
Segundo a pesquisa, o trecho
administrado
pela
ViaRondon
Concessionária de Rodovia, que se
estende entre as cidades de Bauru e
Castilho, além de ser classificado como
o sétimo melhor dentre o total de 109
trechos avaliados, foi qualificado ainda

como “ótimo”. A nova classificação
representa um avanço de seis posições
em relação à pesquisa de 2013, quando
ocupava o 13º lugar.
A subida no ranking está diretamente
relacionada aos mais recentes –
e contínuos – investimentos da
Concessionária na conservação da via
e modernização de sua infraestrutura.

Investimentos e mais serviços
Os volumes de investimento são
significativos. Desde que assumiu a
concessão, em 2009, a ViaRondon já
destinou verba, somente em 2014, para
o recapeamento de 246 quilômetros de
pavimento asfáltico.
Para 2015, a previsão é continuar
direcionando recursos para este tipo de
finalidade. Outros investimentos estão
programados, abrangendo itens como
sinalização, conservação e também a

Trecho administrado pela ViaRondon fica entre os
dez melhores numa lista de 109 pesquisados no País.
Os dados são da 18ª Pesquisa CNT de Rodovias
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CAPA

câmeras de monitoramento instaladas
estrategicamente na rodovia. O
aparato permite acompanhar a
movimentação de veículos em tempo
real, facilitando o deslocamento e
a chegada das equipes de socorro
sempre que ocorrer uma emergência.

recuperação de SPAs (rodovias de
acesso), cumprindo com rigor o que
foi estabelecido em contrato junto à
agência reguladora do setor, ARTESP
– Agência de Transporte do Estado
de São Paulo.
Além de se preocupar com a
manutenção e melhorias da rodovia,
a Concessionária vem proporcionando
aos usuários do corredor Oeste da SP300 o acesso a serviços importantes,
tais como atendimento mecânico
e socorro médico em casos de
emergência. Para solicitar os serviços
basta utilizar a linha para chamadas
gratuitas, pelo número 0800 72 99 300.
O telefone é amplamente divulgado nas
comunicações da companhia.

O usuário no centro das atenções
A qualidade da rodovia tem como
objetivo
primordial
proporcionar
uma viagem tranquila a todos que
trafegam pelo trecho. Porém, em caso
de necessidade, o viajante ainda pode
usufruir da comodidade dos 10 postos
do Sistema de Atendimento ao Usuário
(SAU), abertos 24 horas, diariamente.
Ali é possível utilizar sanitários e
fraldários, tomar água ou café e
obter informações sobre os locais
de abastecimento de combustíveis
e serviços existentes no trecho. A
infraestrutura disponível inclui ainda
uma frota com nove ambulâncias, uma
UTI móvel tripulada por um médico

16
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Tem ViaRondon até onde você não imagina
plantonista, 15 guinchos (oito leves e
três pesados), um caminhão de combate
a incêndio, outro específico para
captura de animais e mais 10 viaturas
de atendimento ao usuário.
O Centro de Controle Operacional (CCO)
é onde todas as ações de monitoramento
e socorro ao usuário são coordenadas.
Outras tarefas relevantes do CCO são
o gerenciamento do tráfego e dar mais
agilidade aos serviços oferecidos.
Para isto, conta com o apoio de 43

Para que tudo funcione da melhor forma,
a ViaRondon investe ainda em tecnologia
e comunicação. A implantação de um
moderno sistema de rádio permite o
contato imediato entre o CCO, todas
as viaturas da frota que integram o
Sistema de Atendimento ao Usuário
(SAU), o Policiamento Rodoviário, o
Corpo de Bombeiros e as Polícias Militar
e Civil. Isto facilita e torna mais rápido
os atendimentos solicitados.
O usuário pode não saber, mas o
trabalho realizado pela Concessionária

278 mil

É o número de atendimentos
ao usuário já realizados pela
Concessionária ViaRondon
desde que entrou em
operação, em 2009

43

Quantidade de câmeras
instaladas ao longo da
rodovia, que permite o
monitoramento do tráfego e
agiliza os atendimentos de
emergência aos motoristas
ViaRondon vai muito além da rodovia.
A partir de um robusto programa
engajado em responsabilidade social,
são desenvolvidas ações de cunho
educativo e ambiental que contribuem
para a preservação dos recursos
naturais e se voltam à promoção social
nas comunidades onde atua. Campanhas
do agasalho, educação para o trânsito
dirigida a crianças em idade escolar e
sensibilização da população para temas
socioambientais são apenas alguns
exemplos dessas ações.
Resultado dos esforços empenhados
pela ViaRondon em todos esses
aspectos, a empresa já obteve
certificação internacional nas normas
ISO 9001 (relativa à qualidade), ISO
14001 (meio ambiente) e OHSAS 18001
(segurança do trabalho).

V I A R O N D O N
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VIAGEM SEGURA

De carona ou na direção,
escolha sempre a prevenção
O uso do equipamento, que é
obrigatório por lei para todos
os passageiros do veículo,
inclusive os do banco de trás,
pode fazer toda a diferença
em caso de acidente

E

mbora o uso do cinto de segurança
seja obrigatório em todo o território
nacional, o dia a dia no trânsito
mostra uma realidade bem diferente,
principalmente
com
relação
ao
banco traseiro. E isso mesmo com a
determinação do Código de Trânsito
Brasileiro, que caracteriza a falta do seu
uso como infração grave e prevê multa
de R$ 127,69, além de perda de cinco
pontos na carteira.
Infelizmente, os prejuízos para quem
não utiliza o cinto de segurança podem
ir muito além da infração e punição com
multa. Mesmo com a aparente sensação
de segurança, o passageiro do banco de
trás está sujeito ao mesmo risco de ser
arremessado do veículo, se houver uma
colisão grave.
Além disso, o agravante para o
passageiro do banco de trás está no risco

18
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de ser projetado sobre o motorista ou o
carona, causando lesões severas ou até
a morte. Isso porque, em uma colisão, o
corpo de uma pessoa (ou qualquer objeto
que esteja no veículo) pode pesar até
35 vezes mais que em circunstâncias
normais!
Por exemplo, uma pessoa de 75 kg, após
o impacto, com desaceleração total a 50
km/h, pode pesar mais de duas toneladas
e meia. Dessa forma, um passageiro
arremetido com esse peso adicional pode
morrer em fração de segundos ou, no
mínimo, sofrer ferimentos generalizados.

Números alarmantes
Um estudo recente realizado pela ARTESP
(Agência de Transporte do Estado de São
Paulo), entre 1 e 7 de dezembro de 2014,
constatou que 53% dos passageiros
no banco traseiro não utilizam o cinto
de segurança. E mais: 69,4% dos
passageiros de bancos traseiros que
morreram em acidentes nas rodovias, de
2012 até outubro de 2014, não usavam
cinto de segurança. O levantamento, feito
nos 6,4 mil quilômetros (45 rodovias) do
Programa de Concessões Rodoviárias do

Estado de São Paulo, revelou ainda que
15% dos passageiros no banco da frente
também não usam o cinto e 13% dos
motoristas trafegam sem o equipamento.

internet, além de contar com ações como
distribuição de panfletos e colocação de
faixas nas rodovias até o mês de junho.
Para conhecer a campanha, acesse:
www.artesp.sp.gov.br

No banco da frente, o índice de vítimas
fatais por falta de cinto de segurança
chegou a 38,4% dos passageiros e a
50,1% no caso dos motoristas.

Conscientização
Para ressaltar a importância do cinto
de segurança pelos motoristas e
passageiros, inclusive no banco traseiro,
a ARTESP iniciou uma campanha
publicitária mostrando as desculpas dos
usuários para não utilizar o cinto nesta
situação.
Entre as mais comuns estão: “a gente
vai só até a cidade aqui do lado” ou a
ideia equivocada de que “qualquer
coisa, o banco da frente protege”. Mas
as consequências negativas deste tipo
de pensamento e atitude também ficam
bastante claras. A campanha está sendo
veiculada na televisão, nas rádios e na

Mudança de
comportamento
Além da atuação dos
órgãos governamentais,
o motorista exerce papel
fundamental para reverter
esse quadro ao assumir a
responsabilidade e exigir
o uso do cinto por todos os
passageiros. Mais do que
evitar a autuação, esta
simples atitude promoverá
gradativamente
uma
mudança de hábito nos
demais ocupantes do
veículo também.

V I A R O N D O N
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NOSSA RODOVIA

A opinião de especialistas em segurança
no trânsito é unânime em afirmar que a
passarela é um recurso fundamental para o
aprimoramento das relações entre veículos e
pedestres no trânsito, tornando mais seguro o
ambiente de quem vive ou trabalha em regiões
urbanas às margens das rodovias. Outra
vantagem da passarela é encurtar o tempo de
trajeto tanto de pedestres como de ciclistas.
Além, é claro, de evitar atropelamentos e o
risco de mortes.
Ao longo da SP-300 a população pode contar
com estes equipamentos nos seguintes
pontos: Bauru (km’s 337+990, 339+000,
340+900, 344+700, 346+900, Lins (km
444+000), Araçatuba (km 532+050), Andradina
(km 639+600).

Novos investimentos em 2015
A instalação de alambrados, defensas metálicas e recuperação
de pavimento, soluções voltadas a aumentar a segurança
de quem trafega pela SP-300, são apenas os primeiros investimentos
da Concessionária ViaRondon neste ano
O objetivo principal da ViaRondon
Concessionária de Rodovia é oferecer mais
segurança, conforto e tranquilidade aos
usuários e moradores lindeiros à SP-300.
Por isso a empresa mantém um trabalho
contínuo para prestar serviços de qualidade
e, consequentemente, elevar os índices de
satisfação de quem trafega pela rodovia.
Logo na primeira quinzena de janeiro, por
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exemplo, a ViaRondon concluiu a instalação,
em Araçatuba (km 530+500), de 665 metros
de alambrado no canteiro central da via. Bauru
também está recebendo a melhoria, na altura
do km 342. A instalação desses alambrados
é importante, pois reforça a necessidade de
uso das passarelas e evita a ocorrência de
acidentes envolvendo pedestres que fazem a
travessia das pistas.

Melhor sinalização

diâmetro das placas ao longo do trecho. Antes
elas possuíam 40, 80 e 100 cm de diâmetro
e agora estão sendo padronizadas em 80
e 100 cm. Isso torna as informações ainda
mais perceptíveis. O trabalho também tem
aspecto preventivo e corretivo, pois as placas
desgastadas pelo uso são substituídas por
novas após avaliação de técnicos da empresa.

Muito mais segurança
A ViaRondon investe ainda na instalação de
defensas metálicas (também denominadas
guard rail) em diversos pontos do trecho
que administra, tais como Birigui, na região
de Araçatuba. A função deste dispositivo
de segurança é evitar o choque de veículos
contra obstáculos fixos ao longo da via,
como árvores, postes, abrigos utilizados em
paradas de ônibus e suportes de sinalização.
Na eventualidade de alguma colisão, as

Bauru é uma das cidades mais populosas do
Centro-Oeste paulista, onde vive e trabalha
uma população com mais de 360 mil habitantes.
Para beneficiar todo esse contingente de
pessoas, a ViaRondon também trabalha
modernizando a sinalização da SP-300, que
corta a região e por onde circulam diariamente
milhares de pessoas.
Em virtude do grande fluxo de veículos
trafegando nos sentidos Leste-Oeste da
rodovia, é imprescindível que o motorista
compreenda de maneira ágil as informações
que regulamentam a velocidade, as saídas em
direção aos bairros, entre outras.
Uma das iniciativas encontradas para facilitar
a vida destes condutores foi aumentar o
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defensas contribuem para absorver a energia
do impacto, minimizando os efeitos do choque
no interior do veículo.
Outra medida importante: desde os primeiros
dias deste ano, a ViaRondon, está de
prontidão com suas equipes de Engenharia
viabilizando intervenções pontuais em
trechos de maior atenção. Neles, devido
ao grande movimento de veículos, em
especial os pesados, o desgaste natural

do pavimento acaba se dando de maneira
mais acelerada. Nas situações em que o
desgaste é identificado, a Concessionária
realiza a correção do pavimento, lançando mão
de processos de fresagem e recapeamento.
Estes são investimentos constantes que
a ViaRondon promove, revertendo os
recursos arrecadados com a tarifa do
pedágio em ações efetivas para melhora
da segurança e na prestação de serviços
ao usuário.

17 de abril - Capital Inicial
A banda, formada originalmente no Distrito
Federal e que faz sucesso no cenário do poprock nacional desde os anos 1980, apresenta no
repertório do show seus principais sucessos ao
lado de novas músicas do grupo. No set list estão
hits como Primeiros Erros, Camila, Fogo, Mais
e Não Olhe Pra Trás. Classificação: 18 anos.
LOCAL: SAGAE EVENTOS - ENDEREÇO: RUA QUATRO, JD. SANTOS DUMONT, EM BAURU SP.
MAIS INFORMAÇÕES: (14) 3206-3486

Reparos no pavimento estão sendo realizados nos seguintes locais:
Sentido Interior-Capital (Leste)

Sentido Capital-Interior (Oeste)

km 667 ao 450

km 425 + 000 ao 458 + 365

km 400 ao 367

km 365 ao 401

km 369 ao 401
km 440 ao 467

15 a 17 de maio - Exposição de Orquídeas
A 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lins
é promovida pelo Grupo de Orquidófilos de Lins
e conta com o apoio da Prefeitura de Lins, por
meio da Gerência de Negócios do Turismo da
Secretaria de Desenvolvimento Sustentado. O
evento tem entrada franca e o objetivo é difundir
informações sobre cultivo, manejo e cuidados
com esta espécie de plantas. Haverá também a
comercialização de plantas, praça de alimentação
e exposição de artesanato, devendo reunir mais de
100 expositores de diversas regiões do país.

LOCAL: CASA DA CULTURA DE LINS, SP.
RUA REGENTE FEIJÓ, 52 – EDIFÍCIO DR. PAULO
MAGALHÃES, LINS, CENTRO
WWW.CASADECULTURAECIDADANIA.ORG.BR

25 de maio - Show do Roupa Nova
O grupo Roupa Nova faz show em Bauru com
repertório repleto de antigos sucessos. A banda, que
está há décadas no cenário da MPB possui público
fiel, mas se renova a cada ano com o carisma
que conquista novos fãs. A apresentação está
programada para as 22h e os ingressos já estão à
venda pelo site (TK Ingressos) e em vários pontos de
venda (Jo Calçados, Flipper Lanches, Authentic Feet
do Bauru Shopping e Boulevard e escola Wizard).

LOCAL: SAGAE EVENTOS - RUA QUATRO, JARDIM SANTOS DUMONT, BAURU SP.
MAIS INFORMAÇÕES: (14) 3223-1592
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