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Cronograma das Ações e Eventos de Março de 2019 

 
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 km 19 – Rodovia SP-209 (Botucatu) 
Data: 15/03/2019 (sexta-feira) 
Horário: 07h00 às 08h30 
 
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, de forma 
a oferecer orientação médica e distribuir material educativo sobre dicas de segurança 
viária. 
Público alvo: Adultos e Idosos 
Local: Posto Juma – km 162 – Rodovia SP 300 (Jumirim) 
Data: 15/03/2019 (sexta-feira) 
Horário: 09h00 às 11h00 
 
Projeto Escola 
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 
Local: Seda da Concessionária Rodovias do Tietê (Salto/SP) 
Data: 19/03/2019 (terça-feira) 
Horário: 08h30 às 10h30 
 
Projeto Escola 
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 
Local: Seda da Concessionária Rodovias do Tietê (Salto/SP) 
Data: 20/03/2019 (quarta-feira) 
Horário: 08h30 às 10h30 
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Projeto Trânsito seguro, meio ambiente e cidadania 
Descritivo: O projeto conta com uma apresentação teatral educativa com a participação 
dos bonecos da Rodovias do Tietê, sendo um guarda de trânsito, um semáforo, um 
container de lixo, o mosquito da dengue e os mascotes da Concessionária e, uma atividade 
sobre fauna, com a apresentação de moldes de pegadas dos animais que fazem parte do 
trecho sob concessão. 
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos 
Local: Escola Municipal EMEB – Jumirim/SP 
Data: 21/03/2019 (quinta-feira) 
Horário: 08h00 às 10h30 
   
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 km 7 Leste – Rodovia SP 101 (Hortolândia/SP) 
 Data: 22/03/2019 (sexta-feira) 
Horário: 07h00 às 08h30 
 
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, de forma 
a oferecer orientação médica e distribuir material educativo sobre dicas de segurança 
viária. 
Público alvo: Adultos e Idosos 
Local: Auto Posto 101 – km 7 – Rodovia SP 101 (Hortolândia/SP) 
Data: 22/03/2019 (sexta-feira) 
Horário: 09h00 às 11h00 
 
Projeto Escola 
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 
Local: Seda da Concessionária Rodovias do Tietê (Salto/SP) 
Data: 26/03/2019 (terça-feira) 
Horário: 08h30 às 10h30 
 
Projeto Escola 
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 
Local: Seda da Concessionária Rodovias do Tietê (Salto/SP) 
Data: 27/03/2019 (quarta-feira) 
Horário: 08h30 às 10h30 
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CRT Solidária 
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 de utensílios). 
Público alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos 
Local: APAE do município de Bofete 
Data: 28/03/2019 (quinta-feira) 
Horário: 09h00 
 
CRT Solidária 
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 de utensílios). 
Público alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos 
Local: Lar São Vicente de Paulo no município de Conchas 
Data: 28/03/2019 (quinta-feira) 
Horário: 10h30 
 
CRT Solidária 
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 de utensílios). 
Público alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos 
Local: Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista 
Data: 28/03/2019 (quinta-feira) 
Horário: 11:30h 
 


