
03/ago Ciclista
Abordagem, orientação e distribuição de panfletos a ciclistas 

identificados utilizando a rodovia

Voltado aos ciclistas, com objetivo de solicitar prudência em seus

deslocamentos ao longo do trecho sob Responsabilidade da ViaOeste. O

ciclista é parado no acostamento e recebe um folheto com orientações

de segurança (Obs.corpo a corpo).

km 12,5 SP075 - Pedágio de Sorocaba

04/ago Ciclista
Abordagem, orientação e distribuição de panfletos a ciclistas 

identificados utilizando a rodovia

Voltado aos ciclistas, com objetivo de solicitar prudência em seus

deslocamentos ao longo do trecho sob Responsabilidade da ViaOeste. O

ciclista é parado no acostamento e recebe um folheto com orientações

de segurança (Obs.corpo a corpo).

km 12,5 SP075 - Pedágio de Sorocaba

07/ago Travessia Segura
Abordagem orientação de moradores de bairros lindeiros com 

distribuição de panfletos  - ema "Travessia Segura"

Essa ação está relacionada aos pedestres que circulam e atravessam o as

vias sob concessão ViaOeste. Enfatiza os trechos específicos onde há

maior concentração de malha urbana lindeira. Distribuição de

informativos e orientação junto aos pedestres e às escolas (Obs.corpo a

corpo)

SP075 km 0+800 Passarela FACENS 

(Sorocaba) 

07/ago
Palestra de Segurança 

Viária

Palestra de Segurança Viária na Sociedade Bíblica do Brasil - 

Barueri (9h)

Conscientização de colaboradores para temas relacionados à segurança

no trânsito (uso do celular/direção defensiva/Álcool e

direção/manuteção preventiva, etc)

Av. Ceci, 706 - Tamboré, Barueri - SP, 

06460-120

07/ago
Palestra de Segurança 

Viária

Palestra de Segurança Viária na Sociedade Bíblica do Brasil - 

Barueri (14h)

Conscientização de colaboradores para temas relacionados à segurança

no trânsito (uso do celular/direção defensiva/Álcool e

direção/manuteção preventiva, etc)

Av. Ceci, 706 - Tamboré, Barueri - SP, 

06460-120

07/ago
Palestra de Segurança 

Viária

Palestra de Segurança Viária na na empresa Chemyunion LTDA 

(8h30)

Conscientização de colaboradores para temas relacionados à segurança

no trânsito (uso do celular/direção defensiva/Álcool e

direção/manuteção preventiva, etc)

Av. Independência, 1501, Sorocaba - SP, 

18087-101

07/ago
Palestra de Segurança 

Viária

Palestra de Segurança Viária na na empresa Chemyunion LTDA 

(10h)

Conscientização de colaboradores para temas relacionados à segurança

no trânsito (uso do celular/direção defensiva/Álcool e

direção/manuteção preventiva, etc)

Av. Independência, 1501, Sorocaba - SP, 

18087-101

09/ago Palestra APH

Palestra de RMC (Restrição de movimentos de coluna) da Expo

Emergência – Feira de Resgate, Atendimento Pré-hospitalar,

Combate a Incêndio e Emergências Químicas

Atualização dos protocolos de atendimento pré-hospitalar para 

profissionais do segmento

Expo Center Norte - Rua José Bernardo 

Pinto, 333 - Vila Guilherme

10/ago Ciclista
Abordagem, orientação e distribuição de panfletos a ciclistas 

identificados utilizando a rodovia

Voltado aos ciclistas, com objetivo de solicitar prudência em seus

deslocamentos ao longo do trecho sob Responsabilidade da ViaOeste. O

ciclista é parado no acostamento e recebe um folheto com orientações

de segurança (Obs.corpo a corpo).

km 12,5 SP075 - Pedágio de Sorocaba

11/ago Ciclista
Abordagem, orientação e distribuição de panfletos a ciclistas 

identificados utilizando a rodovia

Voltado aos ciclistas, com objetivo de solicitar prudência em seus

deslocamentos ao longo do trecho sob Responsabilidade da ViaOeste. O

ciclista é parado no acostamento e recebe um folheto com orientações

de segurança (Obs.corpo a corpo).

km 12,5 SP075 - Pedágio de Sorocaba

Nome da Ação Descrição Objetivo LocalData



14/ago Travessia Segura
Abordagem orientação de moradores de bairros lindeiros com 

distribuição de panfletos  - ema "Travessia Segura"

Essa ação está relacionada aos pedestres que circulam e atravessam o as

vias sob concessão ViaOeste. Enfatiza os trechos específicos onde há

maior concentração de malha urbana lindeira. Distribuição de

informativos e orientação junto aos pedestres e às escolas (Obs.corpo a

corpo)

km 58/63 SP270 - São Roque

16/ago Travessia Segura
Abordagem orientação de moradores de bairros lindeiros com 

distribuição de panfletos  - ema "Travessia Segura"

Essa ação está relacionada aos pedestres que circulam e atravessam o as

vias sob concessão ViaOeste. Enfatiza os trechos específicos onde há

maior concentração de malha urbana lindeira. Distribuição de

informativos e orientação junto aos pedestres e às escolas (Obs.corpo a

corpo)

Passarela km 26 SP280 - Barueri

16/ago Rota para Saúde
Treinamento de profissionais de saúde do município de 

Sorocaba

O objetivo desta ação é promover a capacitação de profissionais da rede

de saúde de cidades lindeiras, com atualização de protocolos de

atendimento.

Santa Casa de Sorocaba - Av. São Paulo, 

750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - 

SP, 18013-000

17/ago Ciclista
Abordagem, orientação e distribuição de panfletos a ciclistas 

identificados utilizando a rodovia

Voltado aos ciclistas, com objetivo de solicitar prudência em seus

deslocamentos ao longo do trecho sob Responsabilidade da ViaOeste. O

ciclista é parado no acostamento e recebe um folheto com orientações

de segurança (Obs.corpo a corpo).

km 12,5 SP075 - Pedágio de Sorocaba

18/ago Ciclista
Abordagem, orientação e distribuição de panfletos a ciclistas 

identificados utilizando a rodovia

Voltado aos ciclistas, com objetivo de solicitar prudência em seus

deslocamentos ao longo do trecho sob Responsabilidade da ViaOeste. O

ciclista é parado no acostamento e recebe um folheto com orientações

de segurança (Obs.corpo a corpo).

km 12,5 SP075 - Pedágio de Sorocaba

21/ago Travessia Segura
Abordagem, orientação e distribuição de panfletos com o tema 

"Travessia Segura" à moradores de bairros lindeiros

Essa ação está relacionada aos pedestres que circulam e atravessam o as

vias sob concessão ViaOeste. Enfatiza os trechos específicos onde há

maior concentração de malha urbana lindeira. Distribuição de

informativos e orientação junto aos pedestres e às escolas (Obs.corpo a

corpo)

km 22 SP280 - Barueri

22/ago
Palestra de Segurança 

Viária
Palestra de Segurança Viária na na empresa Sodimac (14h30)

Conscientização de colaboradores para temas relacionados à segurança

no trânsito (uso do celular/direção defensiva/Álcool e

direção/manuteção preventiva, etc)

R. Bartolomeu de Gusmão, 316 - Jardim 

Santa Francisca, Guarulhos - SP, 07024-

010

22/ago Mais vida na rodovia
Aula prática de RCP e manobra de desengasgo para usuários da

rodovia

Aula prática promovida pela equipe de APH da Concessinária, com o

objetivo de capacitar os usuário a realizarem ações de primeiros

socorros (RCP), aumentando as chances de sobrevida em casos de

atendimento emergencial em pessoas com parada cardiorrespiratória e

situação de engasgo.

Posto Quinta do Marques km 57 SP280

24/ago Ciclista
Abordagem, orientação e distribuição de panfletos a ciclistas 

identificados utilizando a rodovia

Voltado aos ciclistas, com objetivo de solicitar prudência em seus

deslocamentos ao longo do trecho sob Responsabilidade da ViaOeste. O

ciclista é parado no acostamento e recebe um folheto com orientações

de segurança (Obs.corpo a corpo).

km 12,5 SP075 - Pedágio de Sorocaba

25/ago Ciclista
Abordagem, orientação e distribuição de panfletos a ciclistas 

identificados utilizando a rodovia

Voltado aos ciclistas, com objetivo de solicitar prudência em seus

deslocamentos ao longo do trecho sob Responsabilidade da ViaOeste. O

ciclista é parado no acostamento e recebe um folheto com orientações

de segurança (Obs.corpo a corpo).

km 12,5 SP075 - Pedágio de Sorocaba

27/ago Mais vida na rodovia
Aula prática de RCP e manobra de desengasgo para usuários da

rodovia

Aula prática promovida pela equipe de APH da Concessinária, com o

objetivo de capacitar os usuário a realizarem ações de primeiros

socorros (RCP), aumentando as chances de sobrevida em casos de

atendimento emergencial em pessoas com parada cardiorrespiratória e

situação de engasgo.

Posto Quinta do Marques km 57 SP280

28/ago Travessia Segura
Abordagem orientação de moradores de bairros lindeiros com 

distribuição de panfletos  - ema "Travessia Segura"

Essa ação está relacionada aos pedestres que circulam e atravessam o as

vias sob concessão ViaOeste. Enfatiza os trechos específicos onde há

maior concentração de malha urbana lindeira. Distribuição de

informativos e orientação junto aos pedestres e às escolas (Obs.corpo a

corpo)

km 53 SP280 - Araçariguama

01/08 a 31/08 Campanha do Agasalho Entrega das doações da Campanha do Agasalho.  
Fomentar a solidariedade através da doação de peças de agasalhos e 

cobertores.
Locais a definir

05/08 a 09/08
Dia Nacional do Combate 

ao Colesterol

Ação de Conscientização com atendimento personalizado com 

equipe de enfermagem e  roda de conversa com entrega de 

material explicativo em relação ao colesterol, quais os impactos 

na saúde. Quando em excesso no corpo, o colesterol pode se 

acumular nas artérias causando entupimento. Esse processo 

pode causar dificuldade de circulação, infarto ou um acidente 

vascular cerebral (AVC), sendo que os dois últimos estão entre 

as principais causas de morte em todo o mundo, inclusive no 

Brasil.

Promover a conscientização no combate ao colesterol e a importancia 

de hábitos saudáveis como alimentação e atividades físicas.

Area de Descanso - Rod. Castello 

Branco km 57, sentido capital - São 

Roque

5/8
Teatro a Viagem de Uma 

Estrela

Teatro para alunos de escolas públicas municipais com tema 

voltado para a "mobilidade urbana”, “cidadania” e “meio 

ambiente”. 

Reforçar, por meio do teatro, os temas sobre segurança no trânsito,  

preservação do meio ambiente e valorização de gestos de cidadania.
Osasco

16 e 17/08 Cine Boa Praça

Projeto cultural que consiste na exibição gratuita de sessões de

filmes em praças de bairros com pouco ou nenhum acesso à

arte e ao entretenimento. Além disso o projeto busca também

promover outras atividades lúdicas e educativas que envolvem

letramento e distribuição de livros. 

Promover a democratização da cultura por meio do cinema. Parque São Pedro - Santana de Parnaíba

23 e 24/08 Cine Boa Praça

Projeto cultural que consiste na exibição gratuita de sessões de

filmes em praças de bairros com pouco ou nenhum acesso à

arte e ao entretenimento. Além disso o projeto busca também

promover outras atividades lúdicas e educativas que envolvem

letramento e distribuição de livros. 

Promover a democratização da cultura por meio do cinema. Carapicuiba - endereço a definir.

26 a 30/08
Dia Nacional no Combate 

ao Fumo

Ação de Conscientização no combate ao fumo. Atendimento 

personalizado com equipe de enfermagem e roda de conversa 

para discutir os malefícios do fumo.

Promover a conscientização no combate ao fumo.
Rod. Castello Branco km 57, sentido 

capital - São Roque



26/ago
Teatro a Viagem de Uma 

Estrela

Teatro para alunos de escolas públicas municipais com tema 

voltado para a "mobilidade urbana”, “cidadania” e “meio 

ambiente”. 

Reforçar, por meio do teatro, os temas sobre segurança no trânsito,  

preservação do meio ambiente e valorização de gestos de cidadania.
Alumínio

30 a 31/08 Cine Boa Praça

Projeto cultural que consiste na exibição gratuita de sessões de

filmes em praças de bairros com pouco ou nenhum acesso à

arte e ao entretenimento. Além disso o projeto busca também

promover outras atividades lúdicas e educativas que envolvem

letramento e distribuição de livros. 

Promover a democratização da cultura por meio do cinema. Osasco - endereço a definir.

Janeiro a Agosto Uma Nova Visão do Jogo Promover aulas de futebol para alunos no contra turno escolar. Promover aulas de futebol para alunos no contra turno escolar. Escola Messias Gonçalvez - Osasco

Janeiro a Dezembro Estrada para a Saúde
Serviços de saúde (exames de colesterol, glicemia, IMC) e bem 

estar (corte de cabelo e massagem) ao público caminhoneiro.

Promover conscientização  referente aos principais problemas de saúde 

do público caminhoneiro.

Rod. Castello Branco km 57, sentido 

capital - São Roque

Janeiro a Dezembro Karatekinha Aulas de Karate para crianças e adolescentes

Contribuir para a formação de crianças e adolescentes sob a cultura e o 

sistema disciplinar inerentes à arte marcial karatê. Através de um 

método inovador sócio-esportivo-educacional, o aluno é levado a 

absorver comportamentos e valores como ética, cidadania, bons 

costumes, sociabilidade, que visam, além do desenvolvimento 

esportivo, uma boa conduta familiar e social. 

R. Bahia, 286 - Vila Irene, São Roque

Janeiro a Dezembro Lacre Solidário Arrecadar lacres de alumínio para trocar por cadeira de rodas
Fomentar os parceiros a sensibilizarem seus grupos (funcionários 

/alunos) para arrecadação de lacres para troca de cadeira de rodas.
não se aplica

Janeiro a Dezembro Música e Cidadania
Promover aulas de instrumentos musicais para crianças e 

jovens de baixa renda.

Promover aulas de instrumentos musicais para crianças e jovens de 

baixa renda.

Rua Dina Doria Martins Carneiro - 

Centro - Mairinque

Janeiro a Dezembro
AFESU - Formação que 

transforma

Promover reforço escolar e atividades de formação profissional 

para meninas em vulnerabilidade social.

O projeto visa, por meio de suas atividades, assegurar às participantes 

que se encontram em situação de vulnerabilidade social o apoio escolar 

com as meninas mais novas realizado durante o contraturno em suas 

escolas regulares, assim como projetos de formação profissional 

dedicados às alunas mais velhas, com o objetivo de iniciarem suas 

carreiras profissionais e obterem uma boa colocação no mercado de 

trabalho.

Av. José Giorgi, 935 - Granja Viana II, 

Cotia

Março a Dezembro
Caminhos para a 

Cidadania

Iniciativa de Educação no Trânsito para alunos da rede pública 

de ensino. Fornecimento de material didático, formação para 

professores e atividades lúdicas. 

Promover conscientização para crianças sobre segurança no transito.

Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da 

Serra, Barueri, Carapicuíba, Cotia, 

Jandira, Itapevi, Itu, Mairinque, Osasco, 

São Roque, Santana de Parnaíba, 

Sorocaba, Vargem Grande Paulista, 

Votorantim. 


