
Zero Álcool
Distribuição de panfletos 

com o tema "Zero Álcool"

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).

05/abr

Zero Álcool
Distribuição de panfletos 

com o tema "Zero Álcool"

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).

05/abr

Cinto de Segurança

Distribuição de panfletos 

com o tema "Cinto de 

segurança"

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.

06/abr

Cinto de Segurança

Distribuição de panfletos 

com o tema "Cinto de 

segurança"

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.

06/abr

Animais
Distribuição de panfletos 

com o tema "Animais".

Promover a orientação aos proprietários de 

áreas no entorno da rodovia sobre a 

importância de manter as cercas sempre 

em perfeito estado, evitando que seus 

animais fujam, evitando possíveis acidentes 

na rodovia, e distribuição na praça de 

pedágios.

11/abr

Animais
Distribuição de panfletos 

com o tema "Animais".

Promover a orientação aos proprietários de 

áreas no entorno da rodovia sobre a 

importância de manter as cercas sempre 

em perfeito estado, evitando que seus 

animais fujam, evitando possíveis acidentes 

na rodovia, e distribuição na praça de 

pedágios.

11/abr

Praça 11 do RodoAnel - km 24 Raposo Tavares Interna - 

Osasco  - 

Local 

Praça 12 do RodoAnel - km  Raposo Tavares Externa.24 - 

Osasco

Nome da Ação Descrição Objetivo Data

Praça 13 do RodoAnel - km 25 Regis Bittencourt - Osasco

Praça 12 do RodoAnel - km 24 Raposo Tavares Externa - 

Osasco

Praça 06 do RodoAnel km 6 - Anhanguera Externa - São 

Paulo

Praça 10 do RodoAnel km 19 - Padroeira - Osasco



Animais
Distribuição de panfletos 

com o tema "Animais".

Promover a orientação aos proprietários de 

áreas no entorno da rodovia sobre a 

importância de manter as cercas sempre 

em perfeito estado, evitando que seus 

animais fujam, evitando possíveis acidentes 

na rodovia, e distribuição na praça de 

pedágios.

11/abr

Uso Correto do 

Acostamento

Distribuição de panfletos 

com o tema "Uso Correto 

do Acostamento"

Para conscientizar os motoristas sobre o 

uso correto do acostamento (parada só em 

caso de emergência e não trafegar pelo 

acostamento), serão distribuídos folhetos 

no atendimento, informando sobre as 

penalidades previstas na lei.   

13/abr

Uso Correto do 

Acostamento

Distribuição de panfletos 

com o tema "Uso Correto 

do Acostamento"

Para conscientizar os motoristas sobre o 

uso correto do acostamento (parada só em 

caso de emergência e não trafegar pelo 

acostamento), serão distribuídos folhetos 

no atendimento, informando sobre as 

penalidades previstas na lei.   

13/abr

Uso Correto do 

Acostamento

Distribuição de panfletos 

com o tema "Uso Correto 

do Acostamento"

Para conscientizar os motoristas sobre o 

uso correto do acostamento (parada só em 

caso de emergência e não trafegar pelo 

acostamento), serão distribuídos folhetos 

no atendimento, informando sobre as 

penalidades previstas na lei.   

13/abr

Velocidade
Distribuição de panfletos 

com o tema "Velocidade"

O excesso de velocidade pode causar 

acidentes graves.Respeite os limites de 

velocidade e mantenha distancia segura do 

veículo a sua frente.podendo também 

evitar multas.                                         

18/abr

Velocidade
Distribuição de panfletos 

com o tema "Velocidade"

O excesso de velocidade pode causar 

acidentes graves.Respeite os limites de 

velocidade e mantenha distancia segura do 

veículo a sua frente.podendo também 

evitar multas.                                         

18/abr

Velocidade
Distribuição de panfletos 

com o tema "Velocidade"

O excesso de velocidade pode causar 

acidentes graves.Respeite os limites de 

velocidade e mantenha distancia segura do 

veículo a sua frente.podendo também 

evitar multas.                                         

18/abr

Mantenha-se à 

direita

Distribuição de panfletos 

com o tema "Mantenha-se 

à direita"

Conscientizar os motoristas de caminhão e 

veículos pesados a manterem a direita para 

evitar acidentes.

24/abr

Mantenha-se à 

direita

Distribuição de panfletos 

com o tema "Mantenha-se 

à direita"

Conscientizar os motoristas de caminhão e 

veículos pesados a manterem a direita para 

evitar acidentes.

24/abr

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.

01/04 a 30/04

Motociclista
Distribuição de panfletos 

com o tema "Motociclista"

Visa orientar os motociclistas a pilotar de 

forma defensiva.

Aulas de direção defensiva CET/Polícia 

Militar Rodoviária/IOT/ARTESP e ViaOeste. 

Também existem parceiros que colaboram 

com a distribuição de brindes. Distribuição 

de impressos nos eventos e nas blitz da 

polícia. (Obs.corpo a corpo)

01/04 a 30/04

Travessia Segura

Distribuição de panfletos 

com o tema "Travessia 

Segura"

Essa ação está relacionada aos pedestres 

que circulam e atravessam o as vias sob 

concessão da 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)

01/04 a 30/04

Sistema Castello-Raposo

Todo Sistema do RodoAnel Oeste

Todo Sistema do RodoAnel Oeste

Praça 09 do RodoAnel km 20- Padroeira Interna - 

Carapicuiba

Praça 07 do RodoAnel km 15 - Castello Interna - Barueri

Praça 08 do RodoAnel km 8 - Castello Externa - Barueri

Praça 10 do RodoAnel km 19- Padroeira Externa - Osasco

Praça 06 do RodoAnel - km 6 Anhanguera Externa - São 

Paulo

Praça 13 do RodoAnel km 25- Regis Bittencourt - Osasco

Praça 13 do RodoAnel km 25- Regis Bittencourt - Osasco

Praça 07 do RodoAnel km 15- Castello Interna - Barueri

Praça 08 do RodoAnel km 14- Castello Externa - Barueri



Ciclista
Distribuição de panfletos 

com o tema "Ciclista"

Voltado aos ciclistas, com objetivo de 

solicitar prudência em seus deslocamentos 

ao longo do sistema ViaOeste. O ciclista é 

parado no acostamento, onde é feita a 

adesivagem na bike e ele recebe um 

folheto com orientações.(Obs.corpo a 

corpo) 

01/04 a 30/04 Todo Sistema do RodoAnel Oeste


