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Cronograma de Ações e Eventos de Setembro de 2019 
 
 
 
Projeto Escola – CEMUS Salto 
Descritivo: Neste projeto a concessionária recebe crianças da rede de ensino das cidades lindeiras aos seus 
trechos concessionados para apresentações de vídeos e simulados dentro do contexto do programa de 
concessões e do tema segurança viária. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede 

Data: 02/09/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
 
Projeto “ Em Busca da Fauna” - Alunos CEMUS Salto 
Descritivo: A forma de abordagem utiliza o lúdico com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que 
fazem parte do nosso trecho de concessão, para que os alunos adivinhem quais animais correspondem as 
pegadas demostradas além da apresentação de características e curiosidades que corresponde a cada espécie. 
Assim, os alunos terão a oportunidade de num jogo conhecer mais em relação aos animais silvestres. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede  
Data: 02/09/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h. 
 
Projeto Escola – CEMUS Salto 
Descritivo: Neste projeto a concessionária recebe crianças da rede de ensino das cidades lindeiras aos seus 
trechos concessionados para apresentações de vídeos e simulados dentro do contexto do programa de 
concessões e do tema segurança viária. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede 

Data: 03/09/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
 
Projeto “ Em Busca da Fauna” - Alunos CEMUS Salto 
Descritivo: A forma de abordagem utiliza o lúdico com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que 
fazem parte do nosso trecho de concessão, para que os alunos adivinhem quais animais correspondem as 
pegadas demostradas além da apresentação de características e curiosidades que corresponde a cada espécie. 
Assim, os alunos terão a oportunidade de num jogo conhecer mais em relação aos animais silvestres. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede  
Data: 03/09/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h. 
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Projeto Escola – CEMUS Salto 
Descritivo: Neste projeto a concessionária recebe crianças da rede de ensino das cidades lindeiras aos seus 
trechos concessionados para apresentações de vídeos e simulados dentro do contexto do programa de 
concessões e do tema segurança viária. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede 

Data: 04/09/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
 
Projeto “ Em Busca da Fauna” - Alunos CEMUS Salto 
Descritivo: A forma de abordagem utiliza o lúdico com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que 
fazem parte do nosso trecho de concessão, para que os alunos adivinhem quais animais correspondem as 
pegadas demostradas além da apresentação de características e curiosidades que corresponde a cada espécie. 
Assim, os alunos terão a oportunidade de num jogo conhecer mais em relação aos animais silvestres. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede  
Data: 04/09/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h. 
 
Projeto Escola – CEMUS Salto 
Descritivo: Neste projeto a concessionária recebe crianças da rede de ensino das cidades lindeiras aos seus 
trechos concessionados para apresentações de vídeos e simulados dentro do contexto do programa de 
concessões e do tema segurança viária. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede 

Data: 05/09/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
 
Projeto “ Em Busca da Fauna” - Alunos CEMUS Salto 
Descritivo: A forma de abordagem utiliza o lúdico com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que 
fazem parte do nosso trecho de concessão, para que os alunos adivinhem quais animais correspondem as 
pegadas demostradas além da apresentação de características e curiosidades que corresponde a cada espécie. 
Assim, os alunos terão a oportunidade de num jogo conhecer mais em relação aos animais silvestres. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede  
Data: 05/09/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h. 
 
Projeto Escola – CEMUS Salto 
Descritivo: Neste projeto a concessionária recebe crianças da rede de ensino das cidades lindeiras aos seus 
trechos concessionados para apresentações de vídeos e simulados dentro do contexto do programa de 
concessões e do tema segurança viária. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede 

Data: 06/09/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
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Projeto “ Em Busca da Fauna” - Alunos CEMUS Salto 
Descritivo: A forma de abordagem utiliza o lúdico com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que 
fazem parte do nosso trecho de concessão, para que os alunos adivinhem quais animais correspondem as 
pegadas demostradas além da apresentação de características e curiosidades que corresponde a cada espécie. 
Assim, os alunos terão a oportunidade de num jogo conhecer mais em relação aos animais silvestres. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede  
Data: 06/09/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h. 
 
Projeto Escola – CEMUS Salto 
Descritivo: Neste projeto a concessionária recebe crianças da rede de ensino das cidades lindeiras aos seus 
trechos concessionados para apresentações de vídeos e simulados dentro do contexto do programa de 
concessões e do tema segurança viária. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede 

Data: 09/09/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
 
Projeto “ Em Busca da Fauna” - Alunos CEMUS Salto 
Descritivo: A forma de abordagem utiliza o lúdico com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que 
fazem parte do nosso trecho de concessão, para que os alunos adivinhem quais animais correspondem as 
pegadas demostradas além da apresentação de características e curiosidades que corresponde a cada espécie. 
Assim, os alunos terão a oportunidade de num jogo conhecer mais em relação aos animais silvestres. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede  
Data: 09/09/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h. 
 
Projeto Escola – CEMUS Salto 
Descritivo: Neste projeto a concessionária recebe crianças da rede de ensino das cidades lindeiras aos seus 
trechos concessionados para apresentações de vídeos e simulados dentro do contexto do programa de 
concessões e do tema segurança viária. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede 

Data: 10/09/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
 
Projeto “ Em Busca da Fauna” - Alunos CEMUS Salto 
Descritivo: A forma de abordagem utiliza o lúdico com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que 
fazem parte do nosso trecho de concessão, para que os alunos adivinhem quais animais correspondem as 
pegadas demostradas além da apresentação de características e curiosidades que corresponde a cada espécie. 
Assim, os alunos terão a oportunidade de num jogo conhecer mais em relação aos animais silvestres. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede  
Data: 10/09/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h. 
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Projeto Escola – CEMUS Salto 
Descritivo: Neste projeto a concessionária recebe crianças da rede de ensino das cidades lindeiras aos seus 
trechos concessionados para apresentações de vídeos e simulados dentro do contexto do programa de 
concessões e do tema segurança viária. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede 

Data: 11/09/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
 
Projeto “ Em Busca da Fauna” - Alunos CEMUS Salto 
Descritivo: A forma de abordagem utiliza o lúdico com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que 
fazem parte do nosso trecho de concessão, para que os alunos adivinhem quais animais correspondem as 
pegadas demostradas além da apresentação de características e curiosidades que corresponde a cada espécie. 
Assim, os alunos terão a oportunidade de num jogo conhecer mais em relação aos animais silvestres. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede  
Data: 11/09/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h. 
 
Projeto Escola – CEMUS Salto 
Descritivo: Neste projeto a concessionária recebe crianças da rede de ensino das cidades lindeiras aos seus 
trechos concessionados para apresentações de vídeos e simulados dentro do contexto do programa de 
concessões e do tema segurança viária. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede 

Data: 12/09/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
 
Projeto “ Em Busca da Fauna” - Alunos CEMUS Salto 
Descritivo: A forma de abordagem utiliza o lúdico com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que 
fazem parte do nosso trecho de concessão, para que os alunos adivinhem quais animais correspondem as 
pegadas demostradas além da apresentação de características e curiosidades que corresponde a cada espécie. 
Assim, os alunos terão a oportunidade de num jogo conhecer mais em relação aos animais silvestres. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede  
Data: 12/09/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h. 
 
Projeto Escola – CEMUS Salto 
Descritivo: Neste projeto a concessionária recebe crianças da rede de ensino das cidades lindeiras aos seus 
trechos concessionados para apresentações de vídeos e simulados dentro do contexto do programa de 
concessões e do tema segurança viária. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede 

Data: 13/09/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
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Projeto “ Em Busca da Fauna” - Alunos CEMUS Salto 
Descritivo: A forma de abordagem utiliza o lúdico com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que 
fazem parte do nosso trecho de concessão, para que os alunos adivinhem quais animais correspondem as 
pegadas demostradas além da apresentação de características e curiosidades que corresponde a cada espécie. 
Assim, os alunos terão a oportunidade de num jogo conhecer mais em relação aos animais silvestres. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede  
Data: 13/09/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h. 
 
 
Projeto Escola – CEMUS Salto 
Descritivo: Neste projeto a concessionária recebe crianças da rede de ensino das cidades lindeiras aos seus 
trechos concessionados para apresentações de vídeos e simulados dentro do contexto do programa de 
concessões e do tema segurança viária. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede 

Data: 16/09/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
 
Projeto “ Em Busca da Fauna” - Alunos CEMUS Salto 
Descritivo: A forma de abordagem utiliza o lúdico com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que 
fazem parte do nosso trecho de concessão, para que os alunos adivinhem quais animais correspondem as 
pegadas demostradas além da apresentação de características e curiosidades que corresponde a cada espécie. 
Assim, os alunos terão a oportunidade de num jogo conhecer mais em relação aos animais silvestres. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede  
Data: 16/09/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h. 
 
 
Projeto Escola – CEMUS Salto 
Descritivo: Neste projeto a concessionária recebe crianças da rede de ensino das cidades lindeiras aos seus 
trechos concessionados para apresentações de vídeos e simulados dentro do contexto do programa de 
concessões e do tema segurança viária. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede 

Data: 17/09/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
 
Projeto “ Em Busca da Fauna” - Alunos CEMUS Salto 
Descritivo: A forma de abordagem utiliza o lúdico com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que 
fazem parte do nosso trecho de concessão, para que os alunos adivinhem quais animais correspondem as 
pegadas demostradas além da apresentação de características e curiosidades que corresponde a cada espécie. 
Assim, os alunos terão a oportunidade de num jogo conhecer mais em relação aos animais silvestres. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede  
Data: 17/09/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h 
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Semana Nacional do Trânsito - Projeto Escola – CEMUS Salto 
Descritivo: Neste projeto a concessionária recebe crianças da rede de ensino das cidades lindeiras aos seus 
trechos concessionados para apresentações de vídeos e simulados dentro do contexto do programa de 
concessões e do tema segurança viária. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede 

Data: 18/09/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
 
Semana Nacional do Trânsito - Projeto “ Em Busca da Fauna” - Alunos CEMUS Salto 
Descritivo: A forma de abordagem utiliza o lúdico com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que 
fazem parte do nosso trecho de concessão, para que os alunos adivinhem quais animais correspondem as 
pegadas demostradas além da apresentação de características e curiosidades que corresponde a cada espécie. 
Assim, os alunos terão a oportunidade de num jogo conhecer mais em relação aos animais silvestres. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede  
Data: 18/09/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h. 
 
Semana Nacional do Trânsito - Café na Passarela 
Descritivo: Esta ação é realizada nos pontos com maior fluxo de pedestres com o convite para um café da 
manhã acompanhado de material educativo (segurança viária) e orientações pelos funcionários da 
concessionária.  
Público Alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Local: Passarela da SP-300, km 250, Botucatu-SP.  
Data: 18/09/2019 
Horário: 07:00h às 08:00h 
 
Semana Nacional do Trânsito – 18/09 à 25/09 (Mensagens de PMV) 
Descritivo: Mensagem aos usuários no PMV RESPEITO À VIDA USE O CINTO DE SEGURANÇA/ RESPEITO À VIDA / 
USE SEMPRE A PASSARELA / RESPEITO À VIDA / NÃO USE O CELULAR ENQUANTO DIRIGE. 
Público Alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Local e hora: Todo o trecho concessionado. 
Data: 18/09 à 25/09 
 
 
 
 
Semana Nacional do Trânsito - Projeto Escola – CEMUS Salto 
Descritivo: Neste projeto a concessionária recebe crianças da rede de ensino das cidades lindeiras aos seus 
trechos concessionados para apresentações de vídeos e simulados dentro do contexto do programa de 
concessões e do tema segurança viária. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede 

Data: 19/09/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
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Semana Nacional do Trânsito - Projeto “ Em Busca da Fauna” - Alunos CEMUS Salto 
Descritivo: A forma de abordagem utiliza o lúdico com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que 
fazem parte do nosso trecho de concessão, para que os alunos adivinhem quais animais correspondem as 
pegadas demostradas além da apresentação de características e curiosidades que corresponde a cada espécie. 
Assim, os alunos terão a oportunidade de num jogo conhecer mais em relação aos animais silvestres. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede  
Data: 19/09/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h 
 
Semana Nacional do Trânsito - Café na Passarela 
Descritivo: Esta ação é realizada nos pontos com maior fluxo de pedestres com o convite para um café da 
manhã acompanhado de material educativo (segurança viária) e orientações pelos funcionários da 
concessionária.  
Público Alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Local: Passarela da SP-300, km 270, Botucatu-SP.  
Data: 19/09/2019 
Horário: 07:00h às 08:00h 
 
 
Semana Nacional do Trânsito - Café na Passarela 
Descritivo: Esta ação é realizada nos pontos com maior fluxo de pedestres com o convite para um café da 
manhã acompanhado de material educativo (segurança viária) e orientações pelos funcionários da 
concessionária.  
Público Alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Local: Passarela da SP-209, km 19, Botucatu-SP.  
Data: 20/09/2019 
Horário: 07:00h às 08:00h 
 
Semana Nacional do Trânsito - Café na Passarela 
Descritivo: Esta ação é realizada nos pontos com maior fluxo de pedestres com o convite para um café da 
manhã acompanhado de material educativo (segurança viária) e orientações pelos funcionários da 
concessionária.  
Público Alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Local: Passarela da SP-101, km 07, sentido Oeste, Hortolândia-SP.  
Data: 20/09/2019 
Horário: 14:30h às 15:00h 
 
Semana Nacional do Trânsito - Projeto Escola – CEMUS Salto 
Descritivo: Neste projeto a concessionária recebe crianças da rede de ensino das cidades lindeiras aos seus 
trechos concessionados para apresentações de vídeos e simulados dentro do contexto do programa de 
concessões e do tema segurança viária. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede 

Data: 20/09/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
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Semana Nacional do Trânsito - Projeto “ Em Busca da Fauna” - Alunos CEMUS Salto 
Descritivo: A forma de abordagem utiliza o lúdico com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que 
fazem parte do nosso trecho de concessão, para que os alunos adivinhem quais animais correspondem as 
pegadas demostradas além da apresentação de características e curiosidades que corresponde a cada espécie. 
Assim, os alunos terão a oportunidade de num jogo conhecer mais em relação aos animais silvestres. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede  
Data: 20/09/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h 
 
Semana Nacional do Trânsito - Seleção na Estrada 
Descritivo: Deslocamento de recursos de APH para pontos estratégicos com alto fluxo de usuários das rodovias, 
para realização de aferição da pressão arterial e glicemia, a fim de oferecer orientação médica e distribuir 
material educativo sobre dicas de segurança viária. 
Público Alvo: Adultos e idosos. 
Local: SP-101, km 07, Sentido Leste, Hortolândia-SP. 
Data: 20/09/2019 
Horário: 15:00 às 15:45 
 
Semana Nacional do Trânsito - Cavalo de Aço 
Descritivo: Evento realizado exclusivamente para motociclistas em parceria com os recursos operacionais da 
concessionária, na distribuição de materiais com dicas de segurança viária e dispositivos de segurança para 
motociclista. 
Público alvo: Adultos e Idosos 

Local: SP-101, km 08, sentido Oeste, Avenida Emancipação, Hortolândia-SP 
Data: 20/09/2019 
Horário: 16:00 às 16:45 
 
Semana Nacional do Trânsito - Seleção na Estrada 
Descritivo: Deslocamento de recursos de APH para pontos estratégicos com alto fluxo de usuários das rodovias, 
para realização de aferição da pressão arterial e glicemia, a fim de oferecer orientação médica e distribuir 
material educativo sobre dicas de segurança viária. 
Público Alvo: Adultos e idosos. 
Local: Praça XV de Novembro, Centro, Salto-SP 
Data: 21/09/2019 
Horário: 09:00 às 11:00 
 
 
 
 
Semana Nacional do Trânsito - Cavalo de Aço 
Descritivo: Evento realizado exclusivamente para motociclistas em parceria com os recursos operacionais da 
concessionária, na distribuição de materiais com dicas de segurança viária e dispositivos de segurança para 
motociclista. 
Público alvo: Adultos e Idosos 

Local: Ponte Estaiada, Rodovia da Convenção, Salto-SP 
Data: 22/09/2019 
Horário: 08:00 às 10:00 
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Semana Nacional do Trânsito - Café na Passarela 
Descritivo: Esta ação é realizada nos pontos com maior fluxo de pedestres com o convite para um café da 
manhã acompanhado de material educativo (segurança viária) e orientações pelos funcionários da 
concessionária.  
Público Alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Local: SP 300, km 250, Botucatu-SP.  
Data: 23/09/2019 
Horário: 07:00h às 08:00h 
 
Semana Nacional do Trânsito - Projeto Escola – CEMUS Salto 
Descritivo: Neste projeto a concessionária recebe crianças da rede de ensino das cidades lindeiras aos seus 
trechos concessionados para apresentações de vídeos e simulados dentro do contexto do programa de 
concessões e do tema segurança viária. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede 

Data: 23/09/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
 
Semana Nacional do Trânsito - Projeto “ Em Busca da Fauna” - Alunos CEMUS Salto 
Descritivo: A forma de abordagem utiliza o lúdico com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que 
fazem parte do nosso trecho de concessão, para que os alunos adivinhem quais animais correspondem as 
pegadas demostradas além da apresentação de características e curiosidades que corresponde a cada espécie. 
Assim, os alunos terão a oportunidade de num jogo conhecer mais em relação aos animais silvestres. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede  
Data: 23/09/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h 
 
Semana Nacional do Trânsito - Café na Passarela 
Descritivo: Esta ação é realizada nos pontos com maior fluxo de pedestres com o convite para um café da 
manhã acompanhado de material educativo (segurança viária) e orientações pelos funcionários da 
concessionária.  
Público Alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Local: SP 209, km 19, Botucatu-SP.  
Data: 23/09/2019 
Horário: 07:00h às 08:00h 
 
Semana Nacional do Trânsito - Seleção na Estrada 
Descritivo: Deslocamento de recursos de APH para pontos estratégicos com alto fluxo de usuários das rodovias, 
para realização de aferição da pressão arterial e glicemia, a fim de oferecer orientação médica e distribuir 
material educativo sobre dicas de segurança viária. 
Público Alvo: Adultos e idosos. 
Local: SP 308, km 130, Capivari-SP. 
Data: 24/09/2019 
Horário: 09:00 às 11:00 
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Semana Nacional do Trânsito - Projeto Escola – CEMUS Salto 
Descritivo: Neste projeto a concessionária recebe crianças da rede de ensino das cidades lindeiras aos seus 
trechos concessionados para apresentações de vídeos e simulados dentro do contexto do programa de 
concessões e do tema segurança viária. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede 

Data: 24/09/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
 
Semana Nacional do Trânsito - Projeto “ Em Busca da Fauna” - Alunos CEMUS Salto 
Descritivo: A forma de abordagem utiliza o lúdico com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que 
fazem parte do nosso trecho de concessão, para que os alunos adivinhem quais animais correspondem as 
pegadas demostradas além da apresentação de características e curiosidades que corresponde a cada espécie. 
Assim, os alunos terão a oportunidade de num jogo conhecer mais em relação aos animais silvestres. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108/Salto-SP - Sede  
Data: 24/09/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h 
 
Semana Nacional do Trânsito - Café na Passarela 
Descritivo: Esta ação é realizada nos pontos com maior fluxo de pedestres com o convite para um café da 
manhã acompanhado de material educativo (segurança viária) e orientações pelos funcionários da 
concessionária.  
Público Alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Local: SP 308, km 156, Piracicaba-SP.  
Data: 25/09/2019 
Horário: 07:00h às 08:00h 
 
Campanha do Agasalho. 
Descritivo: Arrecadação de roupas e agasalhos 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 

Local: N/A. 
Data: Arrecadações durante o mês de Setembro e doações gradativas. 
 
CRT Solidária "Na Via para o Trânsito"  
Descritivo: Realização de doações e apoios nas estruturas de ONG's, escolas, entre outras instituições de 
caridade localizadas nos municípios lindeiros da concessão. Distribuir e discutir sobre temas de segurança viária 
com os participantes dos projetos sociais e/ou voluntários presentes. (Doação: geladeiras, refletores, 
computadores, TV's, etc) 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 
Data: Setembro 
Local: Local exato à definir – Pretensão de doação para instituições localizadas nos municípios lindeiros. 
 
Setembro Verde 
Descritivo: Mensagem aos usuários no PMV “DOE ÓRGÃOS, DOE VIDA. AVISE SUA FAMÍLIA”.  
Público alvo: crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Data: Setembro 
Local: Todo trecho concessionado 
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