
01/set 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 8+500 sul SP075 - Sorocaba

03/set
Palestra de Segurança 

Viária

Palestra de Segurança Viária na empresa Adidas, Embu - 09h às 

11h

Conscientização de colaboradores para temas relacionados à segurança 

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

direção/manuteção preventiva, etc)

Embu das Artes/SP

03/set
Palestra de Segurança 

Viária

Palestra de Segurança Viária na empresa Adidas, Embu - 14h às 

16h

Conscientização de colaboradores para temas relacionados à segurança 

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

direção/manuteção preventiva, etc)

Embu das Artes/SP

04/set

Reunião de Planejamento 

com as Secretarias de 

Educação Municipais

Reunião de Planejamento com as Secretarias de Educação 

Municipais

Alinhar os próximos passos para o desenvolvimento do Programa junto 

dos públicos envolvidos: professores, coordenadores pedagógicos e 

alunos.

Sede Adm ViaOeste - Castello Branco 

km 24 sentido capital - Barueri

04/set 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)

Km22 SPM 280 E - Barueri

07/set 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 8+500 sul SP075 - Sorocaba

08/set 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 8+500 sul SP075 - Sorocaba

10/set
Workshop Primeiros 

Socorros

Workshop para profissionais da rede pública de Educação 

Municipal sobre Primeiros Socorros e Engasgamento.

Orientar os profissionais sobre tecnicas de primeiros socorros e 

situações de engasgamento.

Sede Adm ViaOeste - Castello Branco 

km 24 sentido capital - Barueri

10/set 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

11/set 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

Nome da Ação Descrição Objetivo LocalData



14/set 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 65,8 SP270 - São Roque

15/set 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 8+500 sul SP075 - Sorocaba

17/set
Palestra de Segurança 

Viária
Palestra de Segurança Viária no Hospital Regional de Sorocaba

Conscientização de colaboradores para temas relacionados à segurança 

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

direção/manuteção preventiva, etc)

Sorocaba/SP

18/set
Palestra de Segurança 

Viária

Palestra de Segurança Viária na empresa CBA - Companhia 

Brasileira de Alumínio

Conscientização de colaboradores para temas relacionados à segurança 

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

direção/manuteção preventiva, etc)

Alumínio/SP

18/set
Palestra de Segurança 

Viária

Palestra de Segurança Viária na empresa Sorodiesel Retífica - 

08h às 09h

Conscientização de colaboradores para temas relacionados à segurança 

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

direção/manuteção preventiva, etc)

Sorocaba/SP

18/set
Palestra de Segurança 

Viária

Palestra de Segurança Viária na empresa Sorodiesel Retífica - 

16h às 17h

Conscientização de colaboradores para temas relacionados à segurança 

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

direção/manuteção preventiva, etc)

Sorocaba/SP

18/set
Direção Segura + Zero 

Alcool
Blitz Educativa em parceria com o DEMUTRAN de Barueri

Gerar redução dos acidentes rodoviários, envolvendo condutores e 

pedestres embriagados, divididas em: coercitivas (para garantir a 

eficácia da lei), educativas (conscientizando e formando melhores 

cidadãos/melhores motoristas) e acolhedoras (responsabilidade social, 

identificação de usuários, lindeiros e colaboradores com problemas de 

alcoolismo, otimização dos recursos humanos do APH).

Corredor Oeste - Barueri/SP

18/set 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 Km92 SP270 - Sorocaba/SP

19/set

Semana nacional de 

Trânsito

Oficina específica para caminhoneiros, com apresentação das 

técnicas de sinalização para situações de emergência em 

rodovias

Orientar o público caminhoneiro sobre a maneira correta de sinalizar a 

ocorrencia de algum acidente ou pane na rodovia.

Rod. Castello Branco km 57, sentido 

capital - São Roque

19/set Pit Stop Motociclista
Abordagem de motociclistas com orientação de pilotagem 

segura e importância das manutenções preventivas.

Visa orientar os motociclistas a dirigir de forma defensiva e reforça a 

necessidade e importância das manutenções preventivas.

Na ação é realizada a distribuição de impressos concomitante à blitz da 

polícia (Obs.corpo a corpo).

Pedagio Km18 Oeste SP280 - Osasco/SP

20/set 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)

Entre os quilometros 32 e 54 SP280 - 

Barueri e Araçariguama

20/set Pit Stop Motociclista
Abordagem de motociclistas com orientação de pilotagem 

segura e importância das manutenções preventivas.

Visa orientar os motociclistas a dirigir de forma defensiva e reforça a 

necessidade e importância das manutenções preventivas.

Na ação é realizada a distribuição de impressos concomitante à blitz da 

polícia (Obs.corpo a corpo).

Pedagio Km111 Leste/Oeste SP270 - 

Araçoiaba da Serra/SP

20/set
Palestra de Segurança 

Viária

Palestra de Segurança Viária para crianças de escolas - ensino 

fundamental.

Conscientização de alunos para temas relacionados à segurança no 

trânsito.
Santana de Parnaíba/SP

21/set Zero Alcool

Entrega de folhetos e realização de dinâmica com óculos 

simulador de embriaguez, com motoristas - veículos de passeio 

Motociclistas

Gerar redução dos acidentes rodoviários, envolvendo condutores e 

pedestres embriagados, divididas em: coercitivas (para garantir a 

eficácia da lei), educativas (conscientizando e formando melhores 

cidadãos/melhores motoristas) e acolhedoras (responsabilidade social, 

identificação de usuários, lindeiros e colaboradores com problemas de 

alcoolismo, otimização dos recursos humanos do APH).

Posto Km57 Leste SP280 - São 

Roque/SP

21/set Pedestre e ciclista
Abordagem educativa de pedestres e ciclistas identificados no 

trecho

Abordagem de pedestres/ciclistas com distribuição de panfleto e

orientação quanto aos riscos envolvidos na utilização do acostamento

para deslocamento. 

SP075 - SP270 Sorocaba

21/set 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).SP270 km79 - Alumínio/SP

21/set Zero Alcool

Entrega de folhetos e realização de dinâmica com óculos 

simulador de embriaguez, com motoristas - veículos de passeio 

Motociclistas

Gerar redução dos acidentes rodoviários, envolvendo condutores e 

pedestres embriagados, divididas em: coercitivas (para garantir a 

eficácia da lei), educativas (conscientizando e formando melhores 

cidadãos/melhores motoristas) e acolhedoras (responsabilidade social, 

Posto Km92 Oeste SP270 - Sorocaba/SP

22/set Pedestre e ciclista
Abordagem educativa de pedestres e ciclistas identificados no 

trecho

Abordagem de pedestres/ciclistas com distribuição de panfleto e

orientação quanto aos riscos envolvidos na utilização do acostamento

para deslocamento. 

SP075 - SP270  Sorocaba



22/set 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).SP075 km 12,5 - Sorocaba/SP

22/set Mais vida na Rodovia
Ação educativa promovida pela equipe de APH da 

Concessionária com abordagem de  técnicas de primeiros 

Ação educativa promovida pela equipe de APH da Concessionária com 

abordagem de  técnicas de primeiros socorros - apresentação de 

Posto Quinta do Marques km 57 leste 

SP280 - São Roque/SP

22/set Mais vida na Rodovia

Ação educativa promovida pela equipe de APH da 

Concessionária com abordagem de  técnicas de primeiros 

socorros

Ação educativa promovida pela equipe de APH da Concessionária com 

abordagem de  técnicas de primeiros socorros - apresentação de 

materiais e viaturas utilizada em resgate rodoviário

km41 SP280  - Santana de Parnaíba 

23/set 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 

Passarela km41 SP270 - Vargem Grande 

Paulista

23/set
Palestra de Segurança 

Viária
Palestra de Segurança Viária no SENAI - 10h45 às 11h45

Conscientização de colaboradores para temas relacionados à segurança 

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

direção/manuteção preventiva, etc)

Santana de Parnaíba/SP

23/set
Palestra de Segurança 

Viária
Palestra de Segurança Viária no SENAI - 13h15 às 14h15

Conscientização de colaboradores para temas relacionados à segurança 

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

direção/manuteção preventiva, etc)

Santana de Parnaíba/SP

24/set
Palestra de Segurança 

Viária

Palestra de Segurança Viária na empresa Adidas, Barueri - 09h 

às 11h

Conscientização de colaboradores para temas relacionados à segurança 

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

direção/manuteção preventiva, etc)

Alphaville - Barueri/SP

25/set Mais vida na Rodovia

Ação educativa promovida pela equipe de APH da 

Concessionária com abordagem de  técnicas de primeiros 

socorros

Ação educativa promovida pela equipe de APH da Concessionária com 

abordagem de  técnicas de primeiros socorros - apresentação de 

materiais e viaturas utilizada em resgate rodoviário

Praça Coronel Fernando Prestes - 

Centro - Sorocaba

25/set

Oficina de Pintura - 

Semana Nacional de 

Trânsito

Oficina de pintura com tema educação no trânsito para 

crianças, jovens, adultos e idosos.

Conscientizar o público, por meio da arte, sobre comportamento seguro 

no trânsito.

Praça Coronel Fernando Prestes - 

Centro - Sorocaba

25/set
Estrada para a Saúde 

Itinerante

Ação de saúde e bem estar, tais como glicemia, colesterol, aferição 

de pressão.

Conscientizar o público a cuidarem da sua saúde, atentando para 

questões relacionadas ao Diabetes, Hipertensão e Colesterol.

Praça Coronel Fernando Prestes - 

Centro - Sorocaba

25/set
Palestra de Segurança 

Viária
Palestra de Segurança Viária na empresa Toyota - 09h30 às 12h

Conscientização de colaboradores para temas relacionados à segurança 

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

direção/manuteção preventiva, etc)

Sorocaba/SP

28/set 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 65,8 SP270 - São Roque

29/set 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 8+500 sul SP075 - Sorocaba

23 a 27 de setembro
Dia Nacional de Combate 

ao Estresse

Roda de Conversa e Exercícios práticos para estimular 

atividades que combatam o estresse.

Promover a conscientização dos males que o estresse pode causar na 

saúde física e emocional.

Rod. Castello Branco km 57, sentido 

capital - São Roque

23 a 30 de setembro Dia Mundial do Coração

Roda de conversa e orientação sobre os principais problemas 

do coração, ocasionados por maus hábitos de saúde.

Promover a conscientização para praticar bons hábitos de saúde e 

melhorar a qualidade de vida, evitando problemas no coração.

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

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

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. 


