
18/set
Acorda 

Caminhoneiro

Abordagem de 

caminhoneiros no período 

noturno e no início da 

manhã, com o objetivo de 

alerta-los sobre os riscos 

de dirigir cansado ou por 

muitas horas seguidas.

Conscientizar os caminhoneiros com o

intuito de alertá-los sobre os riscos de

dirigir cansado ou por muitas horas

seguidas.

SAU km 16 pista Interna -SP021 - Osasco/SP

18/set Travessia Segura

Distribuição de panfletos 

com o tema "Travessia 

Segura"

Essa ação está relacionada aos pedestres

que circulam no entorno do Rodoanel

Oeste. 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 do Ramo E - Interseção Castello km 

15+600 pista interna - Barueri/SP

18/set Travessia Segura

Campanha Travessia 

Segura: abordagem de 

pedestres, orientação e 

distribuição de  material 

informativo.

Essa ação está relacionada aos pedestres

que circulam no entorno do Rodoanel

Oeste. 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 do Ramo E - Interseção Castello km 

15+600 pista interna - Barueri/SP

19/set
Acorda 

Caminhoneiro

Abordagem de 

caminhoneiros no período 

noturno e no início da 

manhã, com o objetivo de 

alerta-los sobre os riscos 

de dirigir cansado ou por 

muitas horas seguidas.

Conscientizar os caminhoneiros com o

intuito de alertá-los sobre os riscos de

dirigir cansado ou por muitas horas

seguidas.

SAU km 16 pista Interna -SP021 - Osasco/SP

19/set Travessia Segura

Distribuição de panfletos 

com o tema "Travessia 

Segura"

Essa ação está relacionada aos pedestres

que circulam no entorno do Rodoanel

Oeste. 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 do Ramo E - Interseção Castello km 

15+600 pista interna - Barueri/SP

20/set
Acorda 

Caminhoneiro

Abordagem de 

caminhoneiros no período 

noturno e no início da 

manhã, com o objetivo de 

alerta-los sobre os riscos 

de dirigir cansado ou por 

muitas horas seguidas.

Conscientizar os caminhoneiros com o

intuito de alertá-los sobre os riscos de

dirigir cansado ou por muitas horas

seguidas.

SAU km 16 pista Interna -SP021 - Osasco/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.
Embu das Artes

21/set Motociclista

Ação educativa em apoio à 

operação Cavalo de Aço 

da PMR

Conscientizar os motociclistas da

importancia das manutenções preventivas

e transmitir orientações de pilotagem

segura e direção defensiva

Praça de pedágio P13 - Régis Bittencourt - Embu 

das Ates/SP

Nome da Ação Descrição Objetivo LocalData



23/set Travessia Segura

Campanha Travessia 

Segura: abordagem de 

pedestres, orientação e 

distribuição de  material 

informativo.

Essa ação está relacionada aos pedestres

que circulam no entorno do Rodoanel

Oeste. 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)

Trevo do km 19 - Interseção Padroeira - 

Carapicuíba/SP

24/set Cinto de Segurança

Abordagem de  motoristas 

de automóveis e 

caminhões com 

distribuição de panfletos e 

orientação quanto à 

importancia do uso do 

cinto, mesmo em trajetos 

urbanos ou curtos. 

Objetiva conscientizar sobre a importância

do uso do cinto por todos os passageiros

dos veículos, inclusive no banco traseiro. A

última pesquisa apontou que 54% dos

passageiros do banco traseiro ainda não

utilizam o cinto. As ações acontecem nas

praças de pedágios com distribuição de

informativos.

SAU km 16 pista Interna -SP021 - Osasco/SP

24/set
Acorda 

Caminhoneiro

Abordagem de 

caminhoneiros no período 

noturno e no início da 

manhã, com o objetivo de 

alerta-los sobre os riscos 

de dirigir cansado ou por 

muitas horas seguidas.

Conscientizar os caminhoneiros com o

intuito de alertá-los sobre os riscos de

dirigir cansado ou por muitas horas

seguidas.

SAU km 16 pista Interna -SP021 - Osasco/SP

25/set Motociclista

Ação educativa em 

parceria com a Yamaha e 

PMR - Dicas de pilotagem, 

check up gratuito, vale 

troca de óleo e 

distribuição de camisetas

Visa orientar os motociclistas a dirigir de

forma defensiva e reforça a necessidade e

importancia das manutenções preventivas.

Na ação é realizada a distribuição de

impressos concomitante à blitz da polícia

(Obs.corpo a corpo).

Praça de pedágio P7 - Castello Branco Interna - 

Barueri/SP

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

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.
Embu das Artes


