
06/nov 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)

SP280 Km22 - Barueri/SP

09/nov 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 Sul - Itu/SP

13/nov 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)

SP280 Km53 - Araçariguama/SP

13/nov Motociclista
Abordagem, orientação e distribuição de 
brindes e panfletos a motociclistas.

Ação educativa em parceria com a PMRv,
ABRACICLO, SINDMOTOSP e AMABR. O objetivo
da ação é abordar o motociclista e transmitir dicas
de pilotagem, importancia das manutenções
preventivas, legislação, itens de segurança. Com
distribuição de brindes aos participantes.

Km 20 Leste - SP280 - Barueri/SP

14 a 18/11
Dia Mundial do 

Diabetes

Ação de Conscientização com atendimento 
personalizado com equipe de enfermagem e  
roda de conversa com apresentação de 
templates no mural e entrega de material 
explicativo relacionado a diabetes e quais os 
impactos na saúde, tais como a cegueira, 
amputação de membros por 
infecção,problemas renais, circulatórios e 
cardiácos como o infarto e até mesmo causar 
a morte. 

Promover a conscientização dos males que o
diabetes pode causar na saúde física e emocional,
tanto do paciente como da familia

Rod. Castello Branco km 57, sentido capital - São 
Roque

16/nov 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)

SP270 Km75 - Aluminio/SP

18/nov
Palestra de 

Segurança Viária
Palestra de Segurança Viária na empresa 
Metalex.

Conscientização de colaboradores para temas
relacionados à segurança no trânsito (uso do
celular/direção defensiva/Álcool e
direção/manuteção preventiva, etc)

Araçariguama/SP

19 a 25/11
Dia Internacional do 

Homem

Ação de Conscientização realizada pela equipe 
de enfermagem, através de rodas de 
conversas e atendimento individual, fazendo 
uso de recursos audiovisual ( templates e 
vídeo ), onde serão abordados temas que 
envolve a Política Nacional de Saúde do 
Homem, como, saúde sexual e saúde 
reprodutiva; Paternidade e Cuidado; Doenças 
prevalentes na população masculina; 
prevenção de Violência e Acidentes, bem 
como  dicas para manter a alimentação 
saudável, práticas de atividades físicas e 
alongamentos, mostrando que através de atos 
simples podemos promover o bem-estar 
ajudando  a manter mente e corpo em 
perfeito funcionamento prevenindo doenças.

Promover a conscientização de que os Homens
tambem necessitam de cuidados preventivos e
que existe uma Política de saúde voltada a atender
o publico masculino.

Rod. Castello Branco km 57, sentido capital - São 
Roque

20/nov 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)

SP280 Km22 - Barueri/SP

23/nov 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 Sul - Itu/SP

Data Nome da Ação Descrição Objetivo Local



25 a 29/11
Dia Internacional e 

Nacional de Combate 
ao Cancer

Ação de Conscientização realizada pela equipe 
de enfermagem, através de rodas de 
conversas e atendimento individual, fazendo 
uso de recursos audiovisual ( templates e 
vídeo ), mostrando ao caminhoneiro que o 
Novembro Azul é uma iniciativa, que tem 
como idéia desde o início, promover uma 
mudança no conceito de ir ao médico, 
encorajando os homens a fazerem exames de 
rotina e a cuidarem da saúde constantemente, 
principalmente porque o Câncer é a doença 
considerada a segunda que mais mata no 
Brasil e no Mundo.

Promover conscientização alertando os os
diferentes tipos de tratamento e, principalmente
como evitar está doença.

Rod. Castello Branco km 57, sentido capital - São 
Roque

27/nov 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)

SP280 Km53 - Araçariguama/SP

30/nov 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. 

SP270 Km75 - Aluminio/SP

01 a 30/11 Novembro Azul
Ação de Conscientização para promover a 
conscientização contra o câncer de próstata. 

Promover conscientização para a prevenção do
câncer de próstata.

Sistema Castello - Raposo

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. 


