
	

	

 
“Pit Stop para o Futuro”, da Entrevias, passa por escolas em Júlio 

Mesquita e Borborema	
Setenta e seis alunos das escolas participaram do projeto;  

Programa de Redução de Acidentes da Concessionária também foi apresentado 
a prefeitos e técnicos 

 
Marília, 27 de outubro de 2018. O programa “Pit Stop para o Futuro”, da Entrevias 
Concessionária de Rodovias, que integra o Programa de Concessão do Governo do Estado de 
São Paulo, passou por mais duas cidades da região de Marília. Integrantes da equipe de 
segurança viária da Concessionária se reuniram com 41 alunos da escola estadual Leonilda 
Lopes Biassoto, em Borborema. À tarde, foi a vez da escola municipal Joaquim Boiça, em Júlio 
Mesquita, que reuniu 35 crianças para o encontro. Os encontros foram realizados no dia 21.  
 
O projeto promove a educação e a cidadania e é voltado especialmente aos pequenos, com 
idades entre 9 e 10 anos. Nos dois encontros, os alunos aprenderam mais sobre os perigos do 
uso inadequado de celular por pedestres e motoristas ao volante, além da importância do uso 
da faixa de pedestre para evitar acidentes. A desatenção ao manusear o celular durante a 
caminhada, por exemplo, é fator de risco para geração de acidentes, como o atropelamento. “O 
programa Pit Stop para o Futuro tem um caráter educacional e visa, principalmente, prover a 
conscientização das crianças para o trânsito. Em casa, elas poderão reforçar o aprendizado com 
a família, corrigindo comportamentos errados dos adultos”, explica Cláudia Figueiredo, gerente 
de Relações Institucionais da Entrevias. 
 
Socorristas da empresa São Francisco Resgates, que realizam o trabalho de salvamento nas 
estradas da Concessionária, também mostraram às crianças os equipamentos que compõem a 
UR (Unidade de Resgate), um dos veículos utilizados para fazer o atendimento dos usuários. 
Elas assistiram e puderam participar também de uma pequena simulação de resgate da 
Entrevias nas estradas. 	
 	
O “Pit Stop para o Futuro” integra o Programa de Redução de Acidentes da Entrevias e conta 
com o apoio da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo). Os acidentes de 
trânsito são os responsáveis pela morte de cerca de três mil pessoas por dia em todo o mundo. 
Se nada for feito, a Organização Mundial da Saúde estima que 1,9 milhão de pessoas percam a 
vida no trânsito até 2020 e 2,4 milhões, até 2030.  
 
Encontro nas Prefeituras 
A Entrevias promoveu encontros, no mesmo dia, com os prefeitos de Borborema, Vladimir 
Antonio Abado e de Júlio Mesquita, Jose Carlos Mira, além de técnicos municipais, para 
apresentar os projetos socioambientais da Concessionária e as ações do Programa de Redução 
de Acidentes (PRA). O objetivo dos encontros foi envolver as prefeituras no planejamento de 
segurança viária da concessionária, principalmente nas ações de redução de acidentes com 
motociclistas que representam grande parcela das vítimas de ocorrências no trecho. 
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Alunos	de	Borborema	
	



	

	

	
Representantes	da	Entrevias	com	o	prefeito	de	Júlio	Mesquita	(à	direita)	e	técnicos	
	
	

	
Alunos	de	Júlio	Mesquita	
	
	



	

	

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. 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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