Entrevias e Artesp trazem Rodovírtua para Sertãozinho e Ribeirão
Ferramenta utiliza óculos de realidade virtual para simular situações de risco ao
volante; tecnologia agrega ao aprendizado a participação do fator humano em
acidentes

Ribeirão Preto, 03 de dezembro de 2018. Imagine poder sentir um pouco a sensação de
viver uma situação de perigo ao volante. Essa é a proposta do Rodovírtua, a nova ferramenta
tecnológica que a Artesp (Agência de Transporte do Estado de Paulo) disponibiliza para as suas
campanhas de educação no trânsito. Para reforçar a conscientização dos motoristas e jovens de
Sertãozinho e Ribeirão Preto, a Entrevias Concessionária de Rodovias, em parceria com a Artesp,
trará para os municípios, amanhã, dia 4 de dezembro, a experiência proporcionada pelo
equipamento.
A tecnologia passará pelo Poupatempo das duas cidades. Em Sertãozinho, o Rodovirtua ficará
disponível das 10h às 12h na Rua Jordão Borghetti, 1.661, no Jardim São José. Mais tarde, em
Ribeirão Preto, o equipamento poderá ser utilizado pela população na Avenida Presidente
Kennedy, 340, na Vila Ribeirânia. O horário é das 15h às 17h
O Rodovírtua foi desenvolvido em conjunto com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem)
e consiste no uso de óculos de realidade virtual que simulam, por meio de vídeos com visão 360
graus, situações que o motorista está sujeito ao adotar atitudes de risco ao volante. A tecnologia
agrega ao aprendizado a participação do fator humano em acidentes.
“Atuar no comportamento e na conscientização do motorista é um dos principais caminhos para
a redução do número de acidentes. Nosso objetivo é chamar atenção dos motoristas em geral,
mas principalmente, dos jovens que futuramente terão habilitação para dirigir. Precisamos de
motoristas mais conscientes ao volante”, destaca Cláudia Figueiredo, gerente de relações
institucionais da Entrevias. Ao colocar os óculos de realidade virtual, a pessoa sente-se como se
estivesse dentro do filme, e vivencia a ação como se fizesse parte de toda a cena. A ação faz
parte do Programa de Redução de Acidentes (PRA) da Entrevias.

Aprendizado
A combinação de álcool e direção é o primeiro tema a ser explorado nos vídeos do Rodovírtua.
Outras temáticas serão disponibilizadas no futuro, sempre definidas pela Artesp e baseadas em
dados estatísticos que representam as principais causas de acidentes nas rodovias nos últimos
anos. A recomendação é que maiores de 14 anos participem da experiência, para que tenham
total entendimento da situação.
Sobre a Entrevias Concessionária de Rodovias
A Entrevias Concessionária de Rodovias é responsável pela operação, manutenção e
modernização do lote Rodovias do Centro-Oeste Paulista, com um total de 570 quilômetros de
vias no eixo entre Florínea, na divisa com o Paraná, e Igarapava, na divisa com Minas Gerais. A
Concessionária assumirá o trecho entre Bebedouro, Ribeirão Preto e Igarapava – 299
quilômetros, hoje sob concessão de outra empresa.
O contrato de concessão assinado com o governo do Estado de São Paulo prevê investimentos
de R$ 3,9 bilhões na restauração de rodovias, ampliação da malha viária e implantação de
tecnologias e inovações que contribuem para prestação de serviços de alta qualidade aos
usuários.
Visite o site da empresa: www.entrevias.com.br. Em caso de emergência nas rodovias ligue
para 0800-3000-333.
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