
25 de julho Dia do Motorista

Diversas atividades especiais no 

Programa Estrada para a Saúde para 

comemorar o dia do Motorista / 

Caminhoneiro.

Promover ações diferenciadas para 

caminhoneiros em relação à saúde, qualidade de 

vida, cidadania e segurança nas estradas.

Rod. Castello Branco km 57, 

sentido capital - São Roque

27 de julho às 15h

Apresentação do Projeto 

Música e Cidadania em 

prol da Campanha do 

Agasalho

Apresentação do Projeto Música e 

Cidadania (Orquestra Sinfônica) em prol 

da Campanha do Agasalho

Fomentar a doação de roupas e cobertores para 

a Campanha do Agasalho.

Restaurante Vale do Vinho / 

Estrada do Vinho - Canguera - São 

Roque

01 a 31 de julho Campanha do Agasalho

Parceria realizada com o Fundo Social de 

São Paulo e Artesp para arrecadação de 

peças de agasalhos e cobertores. Toda 

doação é destinada aos Fundos Sociais 

das cidades do sistema Castello-Raposo. 

Fomentar a solidariedade através da doação de 

peças de agasalhos e cobertores.

Praças de Pedágio e Bases 

Operacionais do Sistema Castello-

Raposo

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

janeiro a setembro 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

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, Cotia, 

Carapicuíba, Jandira, Itapevi, 

Mairinque, Itu, Osasco, São 

Roque, Sorocaba, Santana de 

Parnaíba, Vargem Grande 

Paulista, Votorantim

Nome da Ação Descrição Objetivo LocalData


