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Cronograma de Ações e Eventos de Outubro de 2019 
 
 
Rodovirtua 
Descritivo: Esta atividade em parceria com a ARTESP, é de interação direta com o usuário assistindo uma 
simulação 3D em um óculos de realidade virtual, simulando situações de riscos aos motoristas e pedestres. 
Nesta atividade os participantes são orientados sobre dicas de segurança viária e recebem material educativo 
relacionado ao tema. Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 
Local: Praça dos Peixes, Av. Jânio Quadros, em frente ao Posto BR, Monte Mor/SP 
Data: 14/10/2019 
Horário: 13h às 16h 
 
Rodovirtua 
Descritivo: Esta atividade em parceria com a ARTESP, é de interação direta com o usuário assistindo uma 
simulação 3D em um óculos de realidade virtual, simulando situações de riscos aos motoristas e pedestres. 
Nesta atividade os participantes são orientados sobre dicas de segurança viária e recebem material educativo 
relacionado ao tema. Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 
Local: Shopping de Hortolândia, Rua José Camilo de Camargo, nº 5, Hortolândia/SP 
Data: 15/10/2019 
Horário: 10h às 14h 
 
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: Auto Posto Rafardão, SPA 52, Km 02, Sentido Sul, Rafard-SP. 
Data: 18/10/2019 
Horário: 15:00 às 15:45 
 
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: SPA 52, km 02, sentido Norte, Rafard-SP. 
Data: 18/10/2019 
Horário: 16:00 às 16:45 
 
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: 22/10/2019 
Horário: 07:00h às 08:00h 
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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, São Manuel-SP.  
Data: 23/10/2019 
Horário: 07:00h às 08:00h 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 24/10/2019 
Horário: 16:00h às 17:30h 
 
 
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: Outubro 
Local: Local exato à definir – Pretensão de doação para instituições localizadas nos municípios lindeiros. 
 
Outubro Rosa 
Descritivo: Mensagem aos usuários no PMV “PREVINA-SE OCNTRA O CÂNCER DE MAMA. FAÇA MAMOGRAFIA.”  
Público alvo: crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Data: Mês de Outubro 
Local: Todo trecho concessionado. 
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