
Nesta época do ano, é comum encontrar pessoas vendendo frutas de época (uvas, pêssegos, 

ameixas, nectarinas, entre outras) no acostamento das rodovias. Esta prática, que não é 
permitida pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e pela Polícia Militar Rodoviária 

(PMRv), pode ocasionar acidentes e colocar em risco usuários e vendedores. O acostamento é 
uma área de escape, para onde os motoristas se deslocam em situações específicas e a parada 

é permitida apenas em emergências 

Alterações na Via Anhanguera, em Jundiaí

Mais informações podem ser obtidas por meio do

Em virtude das obras do Complexo Viário de Jundiaí, a alça de 
acesso da pista principal da Via Anhanguera (SP-330) - sentido 
norte (interior) - para a pista marginal, no quilômetro 59+800, 
será fechada definitivamente a partir de segunda-feira, 19 de 
fevereiro. A medida é necessária em função da implantação de 
sentido único – apenas interior – na pista marginal.

Com a alteração, para acessar a rua do Retiro, Faculdade, sede 
da CCR AutoBAn e concessionárias de veículos, o usuário deverá 
utilizar a pista marginal, já a partir da saída 57 da Via 
Anhanguera.

Desvio
No próximo final de semana, como parte das obras da pista 
marginal, o acesso da avenida Jundiaí para a pista norte – 
sentido interior – da Via Anhanguera será interditado das 22 
horas de sexta-feira, 16, até às 5 horas de segunda-feira, 19.

Neste período, como alternativa, para acessar a Via 
Anhanguera a partir da avenida Jundiaí, o usuário deve virar à 
direita na rua Senador César L. de Vergueiro, virar à esquerda 
na rua Barão de Teffé, acessar a marginal da Via Anhanguera e 
a principal na altura do quilômetro 61.

ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), CCR 
AutoBAn e o policiamento rodoviário concentram todos os 
esforços para proporcionar o máximo de segurança aos 
usuários da rodovia. Para orientação aos motoristas, será 
reforçada a sinalização no local. 

Sinalização
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