
	

	

Simulado de acidente na Anhanguera mobiliza equipes de resgate 
Exercício contou com a participação de 60 pessoas e promoveu o aperfeiçoamento de 

socorristas e equipe técnica da Entrevias 
  
Ribeirão Preto, 28 de novembro de 2018. A Entrevias Concessionária de Rodovias, que 
integra o Programa de Concessão do Governo do Estado de São Paulo, realizou na manhã de 
ontem, 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.  
 
A atividade teve duração 1h30 e envolveu cerca de 60 pessoas. O principal objetivo foi 
promover o treinamento dos colaboradores da Concessionária e ampliar a integração com 
órgãos públicos envolvidos no atendimento de emergência, como Corpo de Bombeiros e Polícia 
Militar Rodoviária. O exercício simulou uma colisão de um ônibus com 26 passageiros na 
traseira de um caminhão tanque, carregado com etanol, comum nas rodovias da região. Os 
participantes do treinamento simularam apresentar diferentes tipos de ferimentos, exigindo dos 
socorristas cuidados especiais, raciocínio rápido, habilidades técnicas e inteligência emocional.    
 
Os dois veículos foram tombados no canteiro quando houve a simulação de um princípio de 
incêndio. O exercício colocou 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).  
 
O desempenho das equipes foi importante para avaliação do atendimento aos usuários, 
sobretudo em casos extremos, como ocorrências envolvendo produtos químicos. “Com essa 
atividade podemos aperfeiçoar nosso trabalho na rodovia e, principalmente, o trabalho 
realizado em conjunto com importantes parceiros, como o Corpo de Bombeiros, Policia Militar 
Rodoviária, áreas técnicas e demais agentes de saúde. Nossa avaliação é bastante positiva”, diz 
Jorge Baracho, gerente de Operações da Entrevias.   
 
O simulado contou também com o apoio do hospital Santa Rita, de Sales Oliveira; Etec, de 
Orlândia e Suatrans Emergência Química. 

 

 
 



	

	

 
 
 
 

 
 
 

 
 



	

	

 
 
 
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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