
Maio Amarelo

Ação educativa em 

parceria com a ação 

Cavalo de Aço da PMRv

Conscientizar motociclistas sobre dicas de 

segurança no trânsito.
01/mai P7 (Castello Branco Interna - Osasco)

Maio Amarelo

Panfletagem em praça de 

pedágio com o Tema "Uso 

de Cinto de Segurança"

Conscientizar usuários da rodovia sobre o 

uso o cinto de segurança.
02/mai

P3 (Bandeirantes Interna - SP) e P7 (Castello 

Branco Interna - Osasco)

Maio Amarelo

Panfletagem em praça de 

pedágio com o Tema 

"Velocidade"

Conscientizar usuários da rodovia sobre 

velocidade.
04/mai

P7 (Castello Branco Interna - Osasco) e P13 

(Regis Bittencourt-Embu) 

Maio Amarelo

Ação educativa em 

parceria com a ação 

Cavalo de Aço da PMRv

Conscientizar motociclistas sobre dicas de 

segurança no trânsito.
04/mai

P7 (Castello Branco Interna - Osasco) e P13 

(Regis Bittencourt-Embu) 

Maio Amarelo

Panfletagem em praça de 

pedágio com o Tema "Uso 

do Acostamento"

Conscientizar usuários da rodovia sobre o 

uso do acostamento somente em caso de 

emergencia.

08/mai
P1 (Raimundo P. Magalhães) e P13 (Regis 

Bittencourt-Embu) 

Maio Amarelo

Ação educativa em 

parceria com a Yamaha e 

PMR - Dicas de pilotagem, 

check up gratuito, vale 

troca de óleo e 

distribuição de camisetas

Conscientizar os motociclistas da 

importancia das manutenções preventivas 

e transmitir orientações de pilotagem 

segura e direção defensiva

08/mai P7 (Castello Branco Interna - Osasco) 

Maio Amarelo

Ação educativa em 

parceria com a ação 

Cavalo de Aço da PMRv

Conscientizar motociclistas sobre dicas de 

segurança no trânsito.
11/mai

P7 (Castello Branco Interna - Osasco) e P13 

(Regis Bittencourt-Embu) 

Maio Amarelo

Panfletagem em praça de 

pedágio com o Tema 

"Neblina"

Conscientizar usuários da rodovia sobre 

dicas para direção segura em situações de 

neblina.

16/mai
P6 (Anhanguera externa - SP) e P7 (Castello 

Branco Interna -Osasco) 

Maio Amarelo

Ação educativa em 

parceria com a ação 

Cavalo de Aço da PMRv

Conscientizar motociclistas sobre dicas de 

segurança no trânsito.
18/mai

P7 (Castello Branco Interna - Osasco) e P13 

(Regis Bittencourt-Embu) 

Maio Amarelo

Panfletagem em praça de 

pedágio com o Tema "Zero 

Álcool"

Conscientizar usuários da rodovia sobre os 

riscos da ingestão de alcool e direção.
19/mai

P8 (Castello Branco externa - Barueri) e P13 

(Regis Bittencourt-Embu) 

BuZum!

O BuZum! é um ônibus 

que foi transformado em 

uma sala de teatro, com 

palco, iluminação, ar 

condicionado e um espaço 

especial para a plateia, 

onde são realizadas 

apresentações de teatro 

com bonecos. Este ano 

será apresentado o 

espetáculo “Caipira”. A 

peça é o resgate da 

cultura caipira, tão 

presente no interior do 

país e também uma 

homenagem a figuras 

folclóricas, como o Saci, o 

Curupira e o Lobisomem.

Promover o acesso de alunos do ensino 

público municipal e à comunidade em geral 

à cultura, por meio do teatro de bonecos, 

de forma gratuita.

20/mai Embu das Artes

Maio Amarelo

Ação educativa em 

parceria com a ação 

Cavalo de Aço da PMRv

Conscientizar motociclistas sobre dicas de 

segurança no trânsito.
25/mai

P7 (Castello Branco Interna - Osasco) e P13 

(Regis Bittencourt-Embu) 

Local Nome da Ação Descrição Objetivo Data



Maio Amarelo

Panfletagem em praça de 

pedágio com o Tema "Uso 

de Cinto de Segurança"

Conscientizar usuários da rodovia sobre o 

uso o cinto de segurança.
30/mai

P1 (Raimundo P. Magalhães) P2 

(Bandeirantes Interna-SP) e P3 (Bandeirantes 

Interna - SP)

Maio Amarelo

Panfletagem em praça de 

pedágio com o Tema 

"Pane Seca"

conscientizar usuários da rodovia sobre a 

importância de atentar ao abastecimento 

do veículo para não ocorrer pane seca.

30/mai
P11 (Raposo Tavares Interna - Embu) e P13 

(Regis Bittencourt-Embu) 

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.

01/05 a 31/05 Municípios do Sistema RodoAnel Oeste

Maio Amarelo

Abordagens e distribuição 

de panfletos nos 

atendimentos de guinchos 

(temas: Zero Álcool/Cinto 

de 

Segurança/Velocidade/Pa

ne seca/Neblina)

Conscientizar usuários da rodovia sobre 

diversos temas de segurança viária.
01/05 a 31/05 Trecho do Rodoanel Oeste - Lote 24

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.
01/05 a 31/05

Praças de Pedágio e Bases Operacionais do 

Sistema RodoAnel Oeste


