
	

	

Encontro com estudantes marca Dia Mundial em Memória  
das Vítimas de Trânsito	

Alunos da escola estadual Winston Churchill, em Sertãozinho, aprenderam  
mais sobre os perigos de beber e dirigir	

 	
Ribeirão Preto, 19 de novembro de 2018. A Entrevias Concessionária de Rodovias, que 
integra o Programa de Concessão de Rodovias do Governo do Estado de São Paulo, promoveu 
uma manhã de palestra com estudantes de Sertãozinho para promoção da educação e da 
conscientização no trânsito. O bate-papo com 20 jovens da escola estadual Winston Churchill, 
com idade entre 17 e 18 anos, celebrou o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, 
que neste ano foi lembrado ontem, dia 18. Todo ano, no terceiro domingo do mês de 
novembro, a Organização das Nações Unidas (ONU) celebra a data como forma de aumentar a 
consciência pública e reforçar a necessidade de intensificar esforços para a segurança de todos. 	
 	
Durante o encontro, integrantes da equipe de segurança viária da Entrevias reforçaram a 
importância do uso adequado do cinto de segurança e da cadeirinha utilizada no transporte de 
crianças para salvar vidas. Os efeitos nocivos do consumo do álcool para quem está ao volante 
também foram um dos temas discutidos com o grupo. “Em breve, esses estudantes serão 
motoristas. Queremos que cada um deles faça a diferença no trânsito, agindo com prudência e 
responsabilidade para evitar mortes”, reforça Fábio Ortega, gestor de segurança viária da 
Entrevias. 	
 	
A perda de coordenação motora do condutor sob efeito do álcool, o raciocínio lento, as 
alterações do juízo e do humor e a perda do controle do veículo chamaram a atenção dos 
estudantes. A palestra com os jovens foi realizada na terça-feira, dia 14.   	
 	
Cenário	
Cerca de 1,25 milhão de pessoas morrem em acidentes de trânsito no mundo. Ocorrências 
dessa natureza são a principal causa de morte entre jovens (de 15 a 29 anos), particularmente 
entre homens (73%). Ações como essa integram o Programa de Redução de Acidentes da 
Entrevias e conta com o apoio da ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo). Se 
nada for feito em benefício da redução de acidentes em todo o mundo, a Organização Mundial 
da Saúde estima que 1,9 milhão de pessoas perderão a vida no trânsito até 2020 e 2,4 milhões 
até 2030. 
 



	

	

	
	

	
 	
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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