
SETEMBRO

NOME DESCRIÇÃO PÚBLICO ALVO LOCAL DATA

Campanha do Agasalho - Entrega de peças

Ação de arrecadação de roupas e cobertores que são 

doados aos fundos sociais e entidades localizados no 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Usuários do Sistema Anhanguera-

Bandeirantes

A arrecadação foi realizada naSede 

da CCR AutoBAn e Praças de Pedágio 

nos municípios de: Jundiaí, São Paulo, 

Caieiras, Franco da Rocha, Valinhos, 

Itupeva, Sumaré, Nova Odessa e 

Limeira. A entrega está sendo 

planejada, sem locais específicos 

ainda. 

01 a 30 de Setembro

SETEMBRO VERDE

No mês de setembro, em Apoio à ARTESP e Associação 

Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) a CCR 

AutoBAn veiculará mensagens nos painéis de menganes 

variáveis em prol da Campanha Setembro Verde. Assim, 

de 1 a 30 de setembro teremos a seguinte uma frase nos 

(quando não houver mensagem operacional): 

“DOE ÓRGÃOS, DOE VIDA. VISE SUA FAMÍLIA”. 

Usuários do Sistema Anhanguera-

Bandeirantes

PMV's localizados nos municípios de: 

São Paulo, Cajamar, Franco da Rocha, 

Jundiaí, Vinhedo, Campinas, Sumaré, 

Americana, Santa Barbara D´Oeste, 

Cordeirópolis.

01 a 30 de Setembro

Palestra Temática - Estrada para a Saúde 

(Dentista)

Palestra  para os caminhoneiros com o tema Uso 

adequado do fio e fita dental,  realizada no período de 

espera para os demais atendimentos.

Caminhoneiros usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Rodovia dos Bandeirantes (SP 348)  

km 56 Sul, Chácara Malota, 

Jundiaí/SP.

02/09

Ser Tão de Origem - Várzea Paulista (Dia1)

SER TÃO DE ORIGEM é uma espetáculo teatral e um 

ativador da memória da população sobre a história das 

cidades. Faz os espectadores pensarem sobre cidadania 

e a responsabilidade que temos em relação ao espaço 

em que vivemos.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Espaço Cidadania - Av. Ipiranga, 151, 

Jardim Paulista, Várzea Paulista - SP
04/09 às 10h30

Ser Tão de Origem - Várzea Paulista (Dia1)

SER TÃO DE ORIGEM é uma espetáculo teatral e um 

ativador da memória da população sobre a história das 

cidades. Faz os espectadores pensarem sobre cidadania 

e a responsabilidade que temos em relação ao espaço 

em que vivemos.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Espaço Cidadania - Av. Ipiranga, 151, 

Jardim Paulista, Várzea Paulista - SP
04/09 às 20h00

Projeto Rede de Núcleos - Caieiras

A Rede de Núcleos é um sistema que envolve

a capacitação de educadores e atendimento

semanal de crianças e adolescentes de

04 a 18 anos, adutos e eventos locais. As atividades

educacionais envolvem esporte, cultura,

saúde, protagonismo, cidadania

e integração comunitária.

Alunos da rede pública de Caieiras.

EMEF ANTONIO MOLINARI - Rua 

Maria Margarida da Cruz, 850 - 

Jardim Marcelino

06 de setembro até

dezembro/2019 - Aulas: 

Quartas e Sextas das 

8h00 às 17h00

Teatro a Bordo - Dia 1

O Teatro a Bordo é o primeiro teatro móvel solar do 

Brasil, contando com apresentações gratuitas de teatro, 

oficinas educativas, cortejos e intervenções artísticas em 

seu contêiner-palco que viaja por todo o país. As 

apresentações são realizadas em praças e espaços 

públicos, com acesso gratuito e irrestrito da 

população, abrindo suas cortinas também para o artista 

da cidade, proporcionando o intercâmbio cultural e a 

valorização da cultura local.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Campo de Futebol do Campo Belo, 

em Campinas (em frente à 

Comunidade Menino Chorão – Rua 

01)

06/09

Campanha - TRAVESSIA SEGURA / GUARDA 

RESPONSÁVEL / PRODUTOS PERIGOSOS / 

PIPA

Abordagem de pedestres e distribuição de folhetos em 

passarelas e na região lindeira (casas, estabelecimentos 

comerciais, escolas e empresas) com o apoio da Polícia 

Militar Rodoviária.

Pedestres, munícipes da região da 

ação.

Rodovia Anhanguera (SP 330)              

Km 150 Sul - Limeira/SP                                          

06/09                                          

Das 07h30 às 08h30



Teatro a Bordo - Dia 2

O Teatro a Bordo é o primeiro teatro móvel solar do 

Brasil, contando com apresentações gratuitas de teatro, 

oficinas educativas, cortejos e intervenções artísticas em 

seu contêiner-palco que viaja por todo o país. As 

apresentações são realizadas em praças e espaços 

públicos, com acesso gratuito e irrestrito da 

população, abrindo suas cortinas também para o artista 

da cidade, proporcionando o intercâmbio cultural e a 

valorização da cultura local.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Campo de Futebol do Campo Belo, 

em Campinas (em frente à 

Comunidade Menino Chorão – Rua 

01)

07/09

Campanha - CICLISTA

Orientações aos usuários sobre os riscos de acidentes 

transitando com bicicletas pelas Rodovias, buscando 

estimulá-los a procurar locais adequados para essa 

prática de esporte e lazer. 

Ciclistas - Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Rodovia dos Bandeirantes (SP 348) - 

Km 126 Norte 

(Santa Bárbara D`Oeste)             

08/09                                                    

Das 08h00 às 10h00

Palestra Temática - Estrada para a Saúde 

(Enfermagem)

Palestras  para os caminhoneiros com o tema Dia 

mundial de prevenção ao suicídio, realizada no período 

de espera para os demais atendimentos.

Caminhoneiros usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Rodovia dos Bandeirantes (SP 348)  

km 56 Sul, Chácara Malota, 

Jundiaí/SP.

09/09

Ser Tão de Origem - Várzea Paulista (Dia2)

SER TÃO DE ORIGEM é uma espetáculo teatral e um 

ativador da memória da população sobre a história das 

cidades. Faz os espectadores pensarem sobre cidadania 

e a responsabilidade que temos em relação ao espaço 

em que vivemos.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Espaço Cidadania - Av. Ipiranga, 151, 

Jardim Paulista, Várzea Paulista - SP
11/09 às 10h30

Ser Tão de Origem - Várzea Paulista (Dia2)

SER TÃO DE ORIGEM é uma espetáculo teatral e um 

ativador da memória da população sobre a história das 

cidades. Faz os espectadores pensarem sobre cidadania 

e a responsabilidade que temos em relação ao espaço 

em que vivemos.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Espaço Cidadania - Av. Ipiranga, 151, 

Jardim Paulista, Várzea Paulista - SP
11/09 às 16h00

Palestra Temática - Estrada para a Saúde 

(Dentista)

Palestra  para os caminhoneiros com o tema Problemas 

bucais (mau hálito),  realizada no período de espera 

para os demais atendimentos.

Caminhoneiros usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Rodovia dos Bandeirantes (SP 348)  

km 56 Sul, Chácara Malota, 

Jundiaí/SP.

16/09

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Jundiaí -  Dia 1

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

•Oficinas em minipista simulando o trânsito

•Kit mini trânsito contendo jogos para assimilarem 

brincando.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

 EMEB Marcos Gasparian - R. 

Anchieta, 141 - Centro, Jundiaí - SP, 

13201-804
16/09 às 10h00 

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Jundiaí -  Dia 2

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

•Oficinas em minipista simulando o trânsito

•Kit mini trânsito contendo jogos para assimilarem 

brincando.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

 EMEB Marcos Gasparian - R. 

Anchieta, 141 - Centro, Jundiaí - SP, 

13201-804
16/09 às 15h00

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Americana - Dia 1

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

•Oficinas em minipista simulando o trânsito

•Kit mini trânsito contendo jogos para assimilarem 

brincando.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

EMEF Jonas Correa de Arruda Filho - 

R. João Bernestein, 601 - Vila 

Margarida, Americana - SP, 13473-

200

17/09 às 13h00 

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Americana - Dia 2

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

•Oficinas em minipista simulando o trânsito

•Kit mini trânsito contendo jogos para assimilarem 

brincando.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

EMEF Jonas Correa de Arruda Filho - 

R. João Bernestein, 601 - Vila 

Margarida, Americana - SP, 13473-

200

17/09 às 15h30 



Semana Nacional de Trânsito - 

MENSAGENS PMVS

No mês de setembro, em Apoio à ARTESP e Associação 

Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) a CCR 

AutoBAn veiculará mensagens nos painéis de menganes 

variáveis em prol da Campanha Semana Nacional de 

Trânsito. 

RESPEITO À VIDA

USE O CINTO DE SEGURANÇA

RESPEITO À VIDA

USE SEMPRE A PASSARELA

RESPEITO À VIDA

NÃO USE O CELULAR ENQUANTO DIRIGE

Usuários do Sistema Anhanguera-

Bandeirantes

PMV's localizados nos municípios de: 

São Paulo, Cajamar, Franco da Rocha, 

Jundiaí, Vinhedo, Campinas, Sumaré, 

Americana, Santa Barbara D´Oeste, 

Cordeirópolis.

18 a 25 de Setembro

Música de Trânsito "A minha escolha faz a 

diferença" na programação da Rádio CCR 

AutoBAn

O projeto Criando Ritmos produziu com seus alunos uma 

música especial para sensibilizar Colaboradores da CCR 

AutoBAn. A música entrará na programação musical da  

Rádio CCR AutoBAn e PODCAST.

Colaboradores CCR AutoBAn  Rádio CCR AutoBAn e PODCAST. 18 a 25 de Setembro

Projeto Guri envia cartas aos 

colaboradores com o tema "UM CAMINHO 

SEGURO COMEÇA DESDE CEDO"

Alunos de 05 polos do projeto Guri trabalharam durante 

o ano em suas atividades socioeducativas o tema “Um 

caminho seguro começa desde cedo” e em setembro, 

durante a Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25, 

encaminharão aos colaboradores da Concessionária uma 

carta escrita à mão feita especialmente para sensibilizar 

cada colaborador que trabalha o ano inteiro 

promovendo a segurança deles no caminho até o polo 

musical do projeto Guri.

Polos: Jundiaí, Vinhedo, Nova Odessa, Sumaré, Santa 

Bárbara d’Oeste.

Colaboradores CCR AutoBAn

Praças de Pedágio localizadas ao 

longo Do Sistema Anhanguera-

Bandeirantes

18 a 25 de Setembro

Campanha - TRAVESSIA SEGURA / GUARDA 

RESPONSÁVEL / PRODUTOS PERIGOSOS / 

PIPA

Abordagem de pedestres e distribuição de folhetos em 

passarelas e na região lindeira (casas, estabelecimentos 

comerciais, escolas e empresas) com o apoio da Polícia 

Militar Rodoviária.

Pedestres, munícipes da região da 

ação.

Rodovia Anhanguera (SP 330) 

Passarela Km 24                                     

São Paulo/SP                                          

18/09                                        

Das 07h00 às 17h00

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Campinas - Dia 1

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

•Oficinas em minipista simulando o trânsito

•Kit mini trânsito contendo jogos para assimilarem 

brincando.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Sem local definido. 18/09 às 10h00

Ser Tão de Origem - Várzea Paulista         

(Dia 3)

SER TÃO DE ORIGEM é uma espetáculo teatral e um 

ativador da memória da população sobre a história das 

cidades. Faz os espectadores pensarem sobre cidadania 

e a responsabilidade que temos em relação ao espaço 

em que vivemos.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Espaço Cidadania - Av. Ipiranga, 151, 

Jardim Paulista, Várzea Paulista - SP
18/09 às 10h30

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Campinas - Dia 2

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

•Oficinas em minipista simulando o trânsito

•Kit mini trânsito contendo jogos para assimilarem 

brincando.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Sem local definido. 18/09 às 14h00

Ser Tão de Origem - Várzea Paulista                

(Dia 3)

SER TÃO DE ORIGEM é uma espetáculo teatral e um 

ativador da memória da população sobre a história das 

cidades. Faz os espectadores pensarem sobre cidadania 

e a responsabilidade que temos em relação ao espaço 

em que vivemos.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Espaço Cidadania - Av. Ipiranga, 151, 

Jardim Paulista, Várzea Paulista - SP
18/09 às 16h00 

Palestra Temática - Estrada para a Saúde 

(Recepção)

Palestras  para os caminhoneiros, com o tema Semana 

Nacional de Trânsito, realizadas no período de espera 

para os atendimentos de enfermagem.

Caminhoneiros usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Rodovia dos Bandeirantes (SP 348)  

km 56 Sul, Chácara Malota, 

Jundiaí/SP.

19/09

Palestra – MULTILOG BRASIL S/A

Palestra com o tema "Segurança ao Dirigir" 

apresentando as 10 leis do motorista defensivo e outras 

orientações de segurança viária.

Colaboradores da empresa atendida, 

usuários do Sistema Anhanguera-

Bandeirantes.

Rodovia Anhanguera, Km 100.5 - 

Parque Via Norte – Campinas/SP

19/09                                      

Das 09h00 às 10h00    

Das 10h00 às 11h00



Quiz CTB - Sensibilização e Conscientização 

para Colaboradores

Os palhaços Cirurgiões da Alegria visitam a sede da CCR 

AutoBAn e realizam um quiz com os colaboradores da 

Sede resgatando algumas normas de conduta e regras 

do Código de Trânsito Brasileiro. A proposta consiste em 

montar uma faixa de pedestre e semáforo em pontos 

estratégicos, como bebedouro ou copa/café. Os 

colaboradores só atravessam a faixa se responderem o 

quis de trânsito de maneira correta (e o semáforo indicar 

luz verde).  A atividade tem o objetivo de lembrar que o 

trânsito é feito por todos e todos podem ser agentes 

educacionais, pois no trânsito, o sentido é a vida.

Colaboradores CCR AutoBAn

Sede da CCR AutoBAn                                         

Av. Professora Maria do Carmo 

Guimarães Pellegrini, nº 200  Retiro, 

Jundiaí/SP, 13209-500.

19/09                                      

Das 09h00 às 14h00    

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Hortolândia - Dia 1

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

•Oficinas em minipista simulando o trânsito

•Kit mini trânsito contendo jogos para assimilarem 

brincando.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

EMEF BOA ESPERANÇA JOSÉ ROQUE 

DE MOURA

End:Rua do Canário, número:400, Jd. 

Boa Esperança - Hortolândia

19/09 às 10h00

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Hortolândia - Dia 2

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

•Oficinas em minipista simulando o trânsito

•Kit mini trânsito contendo jogos para assimilarem 

brincando.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

EMEF BOA ESPERANÇA JOSÉ ROQUE 

DE MOURA

End:Rua do Canário, número:400, Jd. 

Boa Esperança - Hortolândia

19/09 às 13h00 

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Louveira - Dia 1

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

•Oficinas em minipista simulando o trânsito

•Kit mini trânsito contendo jogos para assimilarem 

brincando.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

R. Uva Isabel, 627 - Jardim Vista 

Alegre, Louveira - SP, 13290-000
20/09 às 10h00 

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Louveira - Dia 2

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

•Oficinas em minipista simulando o trânsito

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

R. Uva Isabel, 627 - Jardim Vista 

Alegre, Louveira - SP, 13290-000 20/09 às 14h00

Campanha - CICLISTA

Orientações aos usuários sobre os riscos de acidentes 

transitando com bicicletas pelas Rodovias, buscando 

estimulá-los a procurar locais adequados para essa 

prática de esporte e lazer. 

Ciclistas - Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Rodovia dos Bandeirantes (SP 348) - 

Km 126 Norte 

(Santa Bárbara D`Oeste)             

22/09                                             

Das 07h00 às 09h00

Campanha - MOTOCICLISTA ALTA 

CILINDRADA 

Abordagem e distribuição de folhetos nos postos de 

serviço nas margens das rodovias.

Motociclistas - Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Rodovia dos Bandeirantes (SP 348) - 

Km 28 Norte - Posto Campeão (São 

Paulo)                                             

22/09/2019                          

Das 08h00 às 12h00

Campanha - MOTOCICLISTA (CORREDOR)
Ação com abordagem e distribuição de folhetos em 

ponto montado na praça de pedágio.

Motociclistas - Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Praça de Pedágio (SP 330)                  

km 152 Norte, Limeira/SP      

23/09/2019                         

Das 07h00 às 17h00

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Nova Odessa - Dia 1

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

•Oficinas em minipista simulando o trânsito

•Kit mini trânsito contendo jogos para assimilarem 

brincando.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

EMEF PROFª. ALVINA MARIA 

ADAMSON

Rua: Aracaju, 215 - Jardim São Jorge - 

Nova Odessa

23/09 às 10h45

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Nova Odessa - Dia 2

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

EMEF PROFª. ALVINA MARIA 

ADAMSON

Rua: Aracaju, 215 - Jardim São Jorge - 

Nova Odessa

23/09 às 13h30

Campanha - "RESPONSA - CINTO DE 

SEGURANÇA"

Abordagem e distribuição de folhetos nos postos de 

serviço nas margens das rodovias em parceria com a 

PMR.

Usuários do Sistema Anhanguera-

Bandeirantes

Posto de Serviço - Graal        (SP 348) - 

Km 56 Sul,  Jundiaí/SP                                             

24/09/2019                        

Das 08h00 às 17h00



Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Sta Bárbara d`Oeste - Dia 1

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

•Oficinas em minipista simulando o trânsito

•Kit mini trânsito contendo jogos para assimilarem 

brincando.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

CIEP "Dom Eduardo Koaik"

ENDEREÇO: Rua Alonso Keese 

Dodson, 385, Planalto do Sol II - S.B.O
24/09 às 10h00

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Sta Bárbara d`Oeste - Dia 2

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

CIEP "Dom Eduardo Koaik"

ENDEREÇO: Rua Alonso Keese 

Dodson, 385, Planalto do Sol II - S.B.O
24/09 às 13h00

Palestra Temática - Estrada para a Saúde 

(Podologia)

Palestra  para os caminhoneiros com o tema Orientação 

pessoas diabéticas e teste monofilamento,  realizada no 

período de espera para os demais atendimentos.

Caminhoneiros usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Rodovia dos Bandeirantes (SP 348)  

km 56 Sul, Chácara Malota, 

Jundiaí/SP.

25/09

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Sumaré - Dia 1

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

•Oficinas em minipista simulando o trânsito

•Kit mini trânsito contendo jogos para assimilarem 

brincando.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

EM NILZA THOMAZINI

Rua Geraldo Gonçalves de Lima, s/n - 

Pq Residencial Regina - Matão - 

Sumaré - CEP: 13.179-245 

25/09 às 13h30

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Sumaré - Dia 2

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

•Oficinas em minipista simulando o trânsito

•Kit mini trânsito contendo jogos para assimilarem 

brincando.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

EM NILZA THOMAZINI

Rua Geraldo Gonçalves de Lima, s/n - 

Pq Residencial Regina - Matão - 

Sumaré - CEP: 13.179-245 

25/09 às 15h00

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Valinhos - Dia 1

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

•Oficinas em minipista simulando o trânsito

•Kit mini trânsito contendo jogos para assimilarem 

brincando.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

EMEB PROFª MARLI AP. BORELLI 

BAZETTO - R. Abrantes, S/N - Parque 

Portugal, Valinhos - SP, 13273-282

26/09  às 10h00

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Valinhos - Dia 2

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

EMEB PROFª MARLI AP. BORELLI 

BAZETTO - R. Abrantes, S/N - Parque 

Portugal, Valinhos - SP, 13273-283

26/09  às 13h30

Palestra Temática - Estrada para a Saúde 

(Enfermagem)

Palestra  para os caminhoneiros com o tema Dia 

Nacional de doação de Órgãos,  realizada no período de 

espera para os demais atendimentos.

Caminhoneiros usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

Rodovia dos Bandeirantes (SP 348)  

km 56 Sul, Chácara Malota, 

Jundiaí/SP.

27/09

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Vinhedo - Dia 1

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

•Oficinas em minipista simulando o trânsito

•Kit mini trânsito contendo jogos para assimilarem 

brincando.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

E.M. Dr Abrahão Aun

Rua Antonio Vendramini, 349- Bairro 

Nova Vinhedo
27/09 às 10h20

Espetáculo Teatral Super Traffic - Projeto 

Gira Mundo - Vinhedo - Dia 2

Com apresentações envolventes a Cia Super Traffic leva 

seu espetáculo para 10 escolas públicas de municípios do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

Além disso serão desenvolvidas ações educativas e 

interativas, como: 

•Oficinas em minipista simulando o trânsito

•Kit mini trânsito contendo jogos para assimilarem 

brincando.

Munícipes do local de realização e 

região, alunos de escolas públicas, 

projetos, ou equipamentos culturais 

da cidade. Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes

E.M. Dr Abrahão Aun

Rua Antonio Vendramini, 349- Bairro 

Nova Vinhedo
27/09 às 14h00


