
 

 

 

Concessionária Rodovias do Tietê S.A. 

Rod. Comendador Mario Dedini, km 108 

Salto/SP – Brasil - CEP: 13320-970 

Cx. Postal 02 - Salto/ SP - Brasil 

PABX: (55) 11 4602-7900 FAX: 4602-8069 

 

Agende uma ação conosco através do email comunicacao@rodoviasdotiete.com.br 

 

Cronograma de Ações e Eventos de Setembro de 2019 
 
Rodovírtua 
Descritivo: Atividade de interação direta com o usuário assistindo em um óculos de realidade virtual, 
simulando, em 3D, situações de risco ao 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 XV de Novembro, Centro, Salto-SP - Sede 

Data: 06/11/2019  
Horário: 14:00h às 17:00h. 
 
Rodovírtua 
Descritivo: Atividade de interação direta com o usuário assistindo em um óculos de realidade virtual, 
simulando, em 3D, situações de risco ao 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 XV de Novembro, Centro, Salto-SP - Sede 

Data: 07/11/2019  
Horário: 14:00h às 17:00h. 
 
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: 01/11/2019  
Horário: 08:00h às 09:00h. 
 
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: 01/11/2019 
Horário: 09:00h às 10:00h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comunicacao@rodoviasdotiete.com.br
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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: 05/11/2019  
Horário: 08:00h às 09:00h. 
 
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: 05/11/2019 
Horário: 09:00h às 10:00h. 
 
 
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: 05/11/2019  
Horário: 13:30h às 14:30h. 
 
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: 05/11/2019 
Horário: 14:30h às 15:30h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comunicacao@rodoviasdotiete.com.br


 

 

 

Concessionária Rodovias do Tietê S.A. 

Rod. Comendador Mario Dedini, km 108 

Salto/SP – Brasil - CEP: 13320-970 

Cx. Postal 02 - Salto/ SP - Brasil 

PABX: (55) 11 4602-7900 FAX: 4602-8069 

 

Agende uma ação conosco através do email comunicacao@rodoviasdotiete.com.br 

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: 06/11/2019  
Horário: 08:00h às 09:00h. 
 
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: 06/11/2019 
Horário: 09:00h às 10:00h. 
 
 
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: 06/11/2019  
Horário: 13:30h às 14:30h. 
 
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: 06/11/2019 
Horário: 14:30h às 15:30h. 
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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: 07/11/2019  
Horário: 08:00h às 09:00h. 
 
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: 07/11/2019 
Horário: 09:00h às 10:00h. 
 
 
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: 07/11/2019  
Horário: 13:30h às 14:30h. 
 
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: 07/11/2019 
Horário: 14:30h às 15:30h. 
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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: 08/11/2019  
Horário: 08:00h às 09:00h. 
 
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: 08/11/2019 
Horário: 09:00h às 10:00h. 
 
 
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: 08/11/2019  
Horário: 13:30h às 14:30h. 
 
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: 08/11/2019 
Horário: 14:30h às 15:30h. 
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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: 11/11/2019  
Horário: 08:00h às 09:00h. 
 
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: 11/11/2019 
Horário: 09:00h às 10:00h. 
 
 
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: 11/11/2019  
Horário: 13:30h às 14:30h. 
 
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: 11/11/2019 
Horário: 14:30h às 15:30h. 
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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: 12/11/2019  
Horário: 08:00h às 09:00h. 
 
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: 12/11/2019 
Horário: 09:00h às 10:00h. 
 
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: 13/11/2019  
Horário: 08:00h às 09:00h. 
 
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: 13/11/2019 
Horário: 09:00h às 10:00h. 
 
 
 
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: 14/11/2019  
Horário: 08:00h às 09:00h. 
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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: 14/11/2019 
Horário: 09:00h às 10:00h. 
 
Palestra Futuros Condutores  
Descritivo: Realização de Palestra com o Instrutor Leandro Almeida - Analista de Segurança Viária da 
Concessionária Rodovias do Tietê para jovens "Futuros Condutores". 
Público alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Local: SP 101, km 03+800, Rua Manuel Thomaz, 545, Boa Vista – Campinas/SP 
Data: 02/08/2019 
Horário: 08:30h às 09:30h. 
 
Palestra Futuros Condutores  
Descritivo: Realização de Palestra com o Instrutor Leandro Almeida - Analista de Segurança Viária da 
Concessionária Rodovias do Tietê para jovens "Futuros Condutores". 
Público alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Local: SP 101, km 03+800, Rua Manuel Thomaz, 545, Boa Vista – Campinas/SP 
Data: 02/08/2019 
Horário: 09:30h às 10:30h. 
 
Palestra Futuros Condutores  
Descritivo: Realização de Palestra com o Instrutor Leandro Almeida - Analista de Segurança Viária da 
Concessionária Rodovias do Tietê para jovens "Futuros Condutores". 
Público alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Local: SP 101, km 03+800, Rua Manuel Thomaz, 545, Boa Vista – Campinas/SP 
Data: 02/08/2019 
Horário: 10:30h às 11:30h. 
 
Palestra Futuros Condutores  
Descritivo: Realização de Palestra com o Instrutor Leandro Almeida - Analista de Segurança Viária da 
Concessionária Rodovias do Tietê para jovens "Futuros Condutores". 
Público alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Local: SP 101, km 03+800, Rua Manuel Thomaz, 545, Boa Vista – Campinas/SP 
Data: 02/08/2019 
Horário: 15:00h às 16:00h. 
 
Palestra Futuros Condutores  
Descritivo: Realização de Palestra com o Instrutor Leandro Almeida - Analista de Segurança Viária da 
Concessionária Rodovias do Tietê para jovens "Futuros Condutores". 
Público alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Local: SP 101, km 03+800, Rua Manuel Thomaz, 545, Boa Vista – Campinas/SP 
Data: 02/08/2019 
Horário: 16:30h às 17:30h 
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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: 25/11/2019  
Horário: 08:00h às 09:00h. 
 
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: 25/11/2019 
Horário: 09:00h às 10:00h. 
 
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: 26/11/2019  
Horário: 08:00h às 09:00h. 
 
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: 26/11/2019 
Horário: 09:00h às 10:00h. 
 
 
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: 27/11/2019  
Horário: 08:00h às 09:00h. 
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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: 27/11/2019 
Horário: 09:00h às 10:00h. 
 
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: 28/11/2019  
Horário: 08:00h às 09:00h. 
 
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: 28/11/2019 
Horário: 09:00h às 10:00h. 
 
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: 29/11/2019  
Horário: 08:00h às 09:00h. 
 
 
 
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: 29/11/2019 
Horário: 09:00h às 10:00h 
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Campanha - Novembro Azul 
Descritivo: Mensagens aos usuários no PMV: PREVINA-SE CONTRA O CÂNCER DE PRÓSTATA / PRICURO UM 
UROLOGISTA 
Público Alvo: Adulto, Idosos. 
Local: Mensagens programadas nos PMV’s em todo o trecho concessionado. 
Data: Mês de Novembro 
 
Campanha do Lacre 
Descritivo: O objetivo é coletar lacres de latinhas de alumínio afim de que sejam trocados em uma cadeira de 
rodas para doação às instituições necessárias. 
Público Alvo: Crianças, adultos e idosos 
Local: Eventos internos/externos e mensagens programadas nos PMV’s em odo trecho concessionado. 
Data: Mês de Novembro 
 
Fundo Social 
Descritivo: Mensagens aos usuários no PMV: WWW.SOSMULHER.SP.GOV.BR / SAÚDE, SEGURANÇA E 
EDUCAÇÃO PARA MULHER. 
Público Alvo: Crianças, adultos e idosos 
Local: Eventos internos/externos e mensagens programadas nos PMV’s em odo trecho concessionado. 
Data: Mês de Novembro 
 
Operação Corta Fogo 
Descritivo: Campanha de divulgação em mídias sociais e interação com o público sobre prevenção de incêndios 
nas rodovias, assim como a denúncia e estratégia de combate 
Público Alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Local: Todo trecho concessionado 

Data: Mês de Novembro 
Horário: N/A 
 

mailto:comunicacao@rodoviasdotiete.com.br
http://www.sosmulher.sp.gov.br/

