
	

	

Entrevias realizará simulado de acidente com etanol na SP-330 
Exercício promoverá a capacitação das equipes da Concessionária para o 

gerenciamento da ocorrência e a mobilização rápida no atendimento às vítimas 
  

Ribeirão Preto, 22 de novembro de 2018. A Entrevias Concessionária de Rodovias, que 
integra o Programa de Concessão do Governo do Estado de São Paulo, realizará nesta terça-
feira, dia 27, um simulado de acidente com múltiplas vítimas no trevo do acesso ao município 
de Sales Oliveira, no sentido norte do km 355 da SP-330 Rodovia Anhanguera. O exercício está 
previsto para iniciar às 10h, seguindo até às 12h.  
  
O principal objetivo da ação é promover o treinamento dos colaboradores da Concessionária e 
ampliar a integração com órgãos públicos envolvidos no atendimento de emergência. O 
exercício colocará em prática o Programa de Gerenciamento de Riscos e o Plano de Ação de 
Emergência da Entrevias, uma exigência da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo), bem como o atendimento às certificações de qualidade que estão sendo realizadas pela 
Concessionária.  
  
O exercício contará também com o apoio da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, 
Suatrans Emergência Química, Santa Casa de Sales Oliveira e ETEC de Orlândia. Para a 
segurança de todos, a Entrevias orienta que os motoristas não parem na rodovia para 
acompanhar a simulado. 
  
Simulação 
A atividade terá a atuação de cerca de 60 pessoas e simulará a colisão de um ônibus com 28 
passageiros na traseira de um caminhão tanque, carregado com etanol. Os dois veículos 
estarão tombados no canteiro quando haverá a simulação de um princípio de incêndio. “O 
exercício é fundamental para que as equipes de atendimento da rodovia busquem a integração 
necessária e a capacidade de rápida mobilização de vários órgãos diante de uma ocorrência de 
grande complexidade, envolvendo produto perigoso e múltiplas vítimas, inclusive fatais”, explica 
Jorge Baracho, gerente de operações da Entrevias.  
  
A simulação não ficará somente na rodovia, o translado das vítimas do treinamento também 
integrará o exercício. A Santa Casa de Sales Oliveira fará a recepção dos feridos e, na 
sequência, serão liberados, concluindo os procedimentos de resgate e encaminhamento para 
atendimento médico.  
  
Etanol 
Para o simulado, a Entrevias escolheu uma ocorrência envolvendo carga de etanol, pois o 
transporte do produto é bastante comum nas rodovias da região de Ribeirão Preto. O etanol é 
altamente inflamável em presença de fonte de ignição ou aquecimento. Quando em contato, 
irrita a pele, os olhos e mucosas do trato respiratório. No meio ambiente, o produto contamina 
cursos d’água tornando-a imprópria para uso em qualquer finalidade. 
  
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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