Rodovírtua leva educação e conscientização no trânsito
Usuários experimentaram os óculos de realidade virtual em Ribeirão Preto e
Sertãozinho; Ouvidoria Itinerante também realizou abordagens com participantes
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2018. O Rodovírtua, ferramenta tecnológica da Artesp
(Agência de Transporte do Estado de Paulo) que possibilita vivenciar uma situação de risco ao
volante, passou por Ribeirão Preto e Sertãozinho nesta semana e mobilizou 33 pessoas nas
unidades do Poupatempo dos municípios. A vivência foi realizada no dia 4 de dezembro e é
resultado de parceria entre a Entrevias Concessionária de Rodovias e a Agência. O principal
objetivo é proporcionar educação para a conscientização dos motoristas no trânsito.
O dispositivo funciona com o 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
enquanto dirige.
A tecnologia agrega ao aprendizado a participação do fator humano em acidentes, como o
consumo de álcool antes de dirigir e o uso de celular ao volante. “É uma experiência bastante
realista e demonstra como somos responsáveis pela segurança no trânsito. Decisões ruins ao
volante influenciam diretamente na ocorrência de acidentes, que muitas vezes podem resultar
em mortes”, destaca Fábio Ortega, gestor de segurança viária da Entrevias. Os temas exibidos
nos óculos de realizada virtual são baseados em dados estatísticos que representam as
principais causas de acidentes nas rodovias nos últimos anos. A ação faz parte do Programa de
Redução de Acidentes (PRA) da Entrevias.
Ouvidoria Itinerante
O programa Ouvidoria Itinerante da Entrevias acompanhou a passagem do Rodovírtua pelas
cidades. Durante o encontro com os usuários, a equipe da Ouvidoria da Concessionária
distribuiu panfletos com orientações sobre o funcionamento do canal de atendimento e adesivos
com o 0800 da Concessionária. Todas as informações coletadas pela Ouvidoria Itinerante, como
críticas, elogios e reclamação, são analisadas e encaminhadas aos setores competentes da
Concessionária para aperfeiçoar a prestação de serviço. A Ouvidoria é uma importante
ferramenta de interação com a comunidade para proporcionar, cada vez mais, um serviço de
qualidade e transparente.

Sobre a Entrevias Concessionária de Rodovias
A Entrevias Concessionária de Rodovias é responsável pela operação, manutenção e
modernização do lote Rodovias do CentroOeste 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. 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 08003000333.
Atendimento à Imprensa
Lettera Comunicação Estratégica
Rafael de Paula
(14) 9 9604.9868 | (14) 3226.1925 | (14) 9.9717.2081
rafael@letteracomunicacao.com.br
www.letteracomunicacao.com.br

