
Colaboradores de Operações 
participaram de atividade junto com 

equipes de Conserva e Meio Ambiente

A ViaPaulista realizou em maio um treinamento com suas equipes de Operação, Conserva e Meio 
Ambiente para o acionamento das Caixas de Contenção de Produtos Perigosos, instaladas em áre-
as de manancial, entre o km 143 e o km 145, nas margens da Rodovia SP-255. Participaram da 
atividade cerca de 20 colaboradores da concessionária e Polícia Militar Rodoviária.

“O treinamento tem como foco preparar as equipes, para em caso de emergência, atuarem com agilida-
de na contenção de derramamento de produtos perigosos que possam afetar os córregos Pau D´Alho 
e Pouso Alegre, localizados no km 144, e que compõem os mananciais de abastecimento hídrico do 
município”, explica Alexandre Donizete, coordenador de Operações da ViaPaulista.

Para o exercício foi utilizado um caminhão-pipa para simular o vazamento e derramamento de um líquido, 
que poderia impactar as águas dos córregos. O treinamento consiste em capacitar os colaboradores para 
a execução dos protocolos de acionamento das sete caixas instaladas nas margens da rodovia.

Os equipamentos são caixas de concreto que fazem parte do sistema de drenagem da rodovia, im-
plantadas sempre próximas a cursos hídricos com a finalidade de reter o conter qualquer produto 
químico derramado na via, evitando a contaminação de rios, córregos e mananciais.

Dyego Bracht, coordenador de Meio Ambiente, explica que a concessionária, em caso de qualquer aci-
dente envolvendo os produtos perigosos, é responsável por executar os protocolos de acionamento 
das caixas de contenção, envolvendo os órgãos ambientais competentes, e por realizar toda a gestão 
da destinação final do produto derramado, visando o mínimo impacto ambiental e social.

ViaPaulista treina equipes para 
contenção de produtos perigosos
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ViaPaulista intensifica 
ações no Maio Amarelo

Durante o mês de conscientização pela segurança no trânsito, o Maio Amarelo, a Arteris ViaPaulista 
intensifica as ações educativas buscando reforçar mensagens importantes aos usuários da rodovia 
e comunidades lindeiras.

A vida é um valor inegociável para a Arteris e, por meio do constante investimento em ações de 
conscientização, acreditamos que será possível transformar o comportamento da sociedade e con-
tribuir para um trânsito mais seguro. As ações desenvolvidas no Maio Amarelo atendem a dois Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU: 03 (Saúde e bem-estar) e 17 
(Parcerias e Meios de Implementação).

Vale ressaltar ainda a importância das obras de duplicação, que seguem 
avançando em diferentes trechos, para a ampliação do conforto e seguran-
ça dos usuários que trafegam em nossas rodovias. A duplicação contribui, 
principalmente, para a redução do risco de colisões frontais e com os dis-
positivos em desnível é ampliada também a segurança para as manobras 
de retorno.

Juntos salvamos vidas! Uma boa leitura!

editorial

Ricardo Gerab
Diretor Superintendente 

da Arteris ViaPaulista

Concessionária orienta
motociclistas em Araraquara

Cerca de 100 motociclistas foram orientados 
durante as ações

Nos dias 04 e 16 de maio, os motociclistas que trafegam 
no trecho de Araraquara receberam orientações sobre 
segurança viária em ação especial realizada pela Arteris 
ViaPaulista em apoio à campanha Maio Amarelo.

“O comportamento humano é considerado o principal 
fator de risco para a ocorrência de acidentes de trânsito 
nas rodovias, o que desafia as concessionárias do grupo 
Arteris a atuarem continuamente na prevenção. Acre-
ditamos que programas educacionais são o principal 
caminho para a transformação social e fazem parte do 
nosso compromisso com a Valorização da Vida e nossa 
estratégia de responsabilidade social”, comenta o geren-
te de Operações, Marcos Carneiro.

Os motociclistas receberam dicas de segurança viária, 
com entrega de folders, sobre o uso das marginais pre-
ferencialmente, o risco de trafegar no corredor e a im-
portância da utilização de equipamentos de proteção 
adequados.
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ADC está localizada no 
km 311 da SP-255

Obras da ADC de
Taquarituba estão adiantadas

As obras da Área de Descanso para Caminhoneiros que está em fase de implantação no km 
311 da SP-255, em Taquarituba, tem previsão de conclusão para o segundo semestre de 2022 e 
segue em ritmo avançado. A ADC Taquarituba tem investimento de R$ 7,6 milhões e vai contar 
com 85 vagas de estacionamento; Sanitários (feminino, masculino, PCD); Salas de descanso; 
Fraldário; Vestiários com ducha; Lavanderia; WiFi e Portaria 24h.

Biólogas orientam sobre cuidados 
com animais na obra 
Nos dias 11 e 26 de abril, 95 trabalhadores da obra de duplicação participaram de treinamento com o 
tema Cuidados com Animais Peçonhentos. O objetivo foi fortalecer as diretrizes para ações preventivas 
contra acidentes com cobras e outros animais peçonhentos que podem aparecer nas áreas das obras e 
próximas aos trabalhadores.

Conduzido pelas biólogas da equipe do Programa de Resgate de Fauna da Arteris ViaPaulista, o treina-
mento abordou itens como: as ações preventivas; o uso de EPIs; a necessidade de proteger os animais e 
não os machucar ou matá-los; protocolo para abrir um chamado de resgate, entre outros.

O Programa de Educação Ambiental (PEA) realizou uma atividade especial com 373 alunos e professo-
res para falar sobre os aspectos ambientais da obra de duplicação da SP-255. Participantes das escolas 
de Jahu, Bocaina, Dourado e Trabiju aprenderam sobre cuidados ambientais através de um jogo de 
tabuleiro.

As atividades tem duração média de uma hora e foram aplicadas com as turmas de nove escolas 
que participam desta tapa do PEA e são coordenadas pela educadora Marina Benini, a serviço da 
concessionária através da Ponte Ambiental. Os temas relativos aos Cuidados Ambientais da Obra, 
à Visão Geral do Empreendimento (rodovia, obra e concessionária) foram trabalhados no jogo que 
tem formato do mapa da região.

Programa de Educação Ambiental

Alunos aprendem com jogo sobre o 
meio ambiente e obra



Iniciadas em maio de 2021, as obras de duplicação do km 155 ao km 179 da Rodovia Otávio 
Pacheco de Almeida Prado (SP-255), que liga Jahu a Barra Bonita, evoluem em ritmo acelerado.

Em um ano de trabalho, dos 22 quilômetros duplicados seis estão em fase de conclusão - do km 
160 ao km 166, bem como a implantação do dispositivo de retorno e acesso localizado no km 
161,250 na altura do bairro Vila Ribeiro, em Jahu.

A ponte sobre o Rio Ave Maria, no km 162,4, é outro ponto do trecho bastante adiantado nas 
etapas de obras.

No último mês, a concessionária iniciou a implantação de um novo dispositivo de retorno no km 
167,610, que facilitará o acesso e a conexão entre as estradas municipais da região. A duplicação 
segue avançando e está na altura do km 172, próximo ao trevo de Barra Bonita.

A realização do Programa de Comunicação Social das obras de duplicação da rodovia SP-255 
(Comandante João Ribeiro de Barros, Antônio Machado Sant’Anna e Otávio Pacheco de Almeida Prado) é 

uma medida de compensação exigida pelo licenciamento ambiental estadual, conduzido pela CETESB.

0800 001 1255
www.arteris.com.br/viapaulista

twitter.com/Arteris_VP

Fale com a gente

ViaPaulista

Obras avançam entre Jahu e Barra Bonita

Raio-X da Obra
• Trecho entre o km 160 e o km 166 em etapas conclusivas;

• Últimas etapas de implantação do dispositivo de retorno no km 161, 250;

• Nova ponte sobre o Rio Ave Maria, no km 162,400;

• Início da execução do dispositivo de retorno e acesso no km 167,610;

• Duplicação avança a partir do km 172, em Barra Bonita

Obras do dispositivo do 
km 161 em fase de conclusão 


