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Projeto BuZum em Cajamar 3

Teatro de bonecos adaptado em um ônibus, leva espetáculos infantis para 

diversas cidades, com 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.

Alunos de escolas da região.
 Ginásio de Esportes Lamartine de Paula, em 

Cajamar/SP
1/4

Projeto BuZum em Cajamar 4

Teatro de bonecos adaptado em um ônibus, leva espetáculos infantis para 

diversas cidades, com 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.

Alunos de escolas da região.
 Escola Estadual Rural Demetrio Rodrigues Pontes, 

em  Cajamar/SP
2/4

Projeto BuZum em Cordeirópolis 

Teatro de bonecos adaptado em um ônibus, leva espetáculos infantis para 

diversas cidades, com 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.

Alunos de escolas da região.
Ginásio de Esporte Orestes Quércia, em 

Cordeirópolis/SP.
03 e  04/04

Projeto BuZum em Franco da Rocha 

1

Teatro de bonecos adaptado em um ônibus, leva espetáculos infantis para 

diversas cidades, com 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.

Alunos de escolas da região. EMEB Dr. Alceu Anzelotti, em Franco da Rocha/SP. 5/4

Projeto BuZum em Franco da Rocha 

2

Teatro de bonecos adaptado em um ônibus, leva espetáculos infantis para 

diversas cidades, com 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.

Alunos de escolas da região. EMEB Paulo Renato Souza, em Franco da Rocha/SP. 8/4

Projeto BuZum em Várzea Paulista 1

Teatro de bonecos adaptado em um ônibus, leva espetáculos infantis para 

diversas cidades, com 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.

Alunos de escolas da região.
CEMEB "Manoel Caetano de Almeida", em Várzea 

Paulista/SP.
9/4

Projeto BuZum em Várzea Paulista 2

Teatro de bonecos adaptado em um ônibus, leva espetáculos infantis para 

diversas cidades, com 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.

Alunos de escolas da região.
CEMEB "Profª  Edite Schneider", em Várzea 

Paulista/SP.
10/4

Projeto BuZum em Louveira

Teatro de bonecos adaptado em um ônibus, leva espetáculos infantis para 

diversas cidades, com 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.

Alunos de escolas da região. CEIL Fundamental Bairro, em Louveira/SP. 11 e12/04

Projeto BuZum em Campinas 1

Teatro de bonecos adaptado em um ônibus, leva espetáculos infantis para 

diversas cidades, com 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.

Alunos de escolas da região. Escola Municipal Corrêa de Mello, em Campinas/SP. 15/4

Projeto BuZum em Campinas 2

Teatro de bonecos adaptado em um ônibus, leva espetáculos infantis para 

diversas cidades, com 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.

Alunos de escolas da região. Escola Joaquim Pedroso Sargento, em Campinas/SP. 16/4

Projeto BuZum em Francisco Morato 

1

Teatro de bonecos adaptado em um ônibus, leva espetáculos infantis para 

diversas cidades, com 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.

Alunos de escolas da região.
Escola Municipal Professora Vanda Teresinha Nalin, 

em Francisco Morato/SP.
17/4

Projeto BuZum em Francisco Morato 

2

Teatro de bonecos adaptado em um ônibus, leva espetáculos infantis para 

diversas cidades, com 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.

Alunos de escolas da região.
Escola Municipal Érico Veríssimo, em Francisco 

Morato/SP.
18/4

Projeto BuZum em Perus 1

Teatro de bonecos adaptado em um ônibus, leva espetáculos infantis para 

diversas cidades, com 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.

Alunos de escolas da região. EMEF Paulo Prado, em Perus/SP. 22/4

Projeto BuZum em Perus 2

Teatro de bonecos adaptado em um ônibus, leva espetáculos infantis para 

diversas cidades, com 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.

Alunos de escolas da região. EMEF BADRA, em Perus/SP. 23/4

Projeto BuZum em Pirituba

Teatro de bonecos adaptado em um ônibus, leva espetáculos infantis para 

diversas cidades, com 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.

Alunos de escolas da região e 

moradores do entorno. Usuários 

do Sistema Anhanguera-

Bandeirantes.

Biblioteca Érico Veríssimo, em Pirituba/SP. 24 e 25/04

Projeto Cine em Cena Brasil em 

Louveira

Projeto de cinema itinerante com  realização de 12 sessões gratuitas de 

filmes nacionais e internacionais para o público de todas as idades.

Alunos de escolas da região e 

moradores do entorno. Usuários 

do Sistema Anhanguera-

Bandeirantes.

Praça da Bica – Rua das Rosas, 162 – Bairro Santo 

Antônio, Louveira/SP.
08, 09 e 10/04

Projeto Cine Boa Praça em Cajamar 1

O Cine Boa Praça é um projeto cultural que favorece a democratização do 

acesso ao cinema e a outros bens culturais através da exibição gratuita de 

sessões de filmes em praças de bairros com pouco ou nenhum acesso à arte 

e ao entretenimento. 

Munícipes e Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes.

Praça da Bíblia , Av. Tenente Marques, Polvilho - 

Cajamar/SP.
5/4

Projeto Cine Boa Praça em Cajamar 2

O Cine Boa Praça é um projeto cultural que favorece a democratização do 

acesso ao cinema e a outros bens culturais através da exibição gratuita de 

sessões de filmes em praças de bairros com pouco ou nenhum acesso à arte 

e ao entretenimento. 

Munícipes e Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes.

Ginásio de Esportes Prefeito Manuel Alves

Av. Joaquim Pereira Barbosa Nº 527 Jordanésia - 

Cajamar/SP

6/4



Projeto Cine Boa Praça em Valinhos

O Cine Boa Praça é um projeto cultural que favorece a democratização do 

acesso ao cinema e a outros bens culturais através da exibição gratuita de 

sessões de filmes em praças de bairros com pouco ou nenhum acesso à arte 

e ao entretenimento. 

Munícipes e Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes.

Praça Renato L. C. Penteado - Rua das Azaléias - Jd 

Centenário - Valinhos/SP.
12 e 13/04

Projeto Cine Boa Praça em Perus 1

O Cine Boa Praça é um projeto cultural que favorece a democratização do 

acesso ao cinema e a outros bens culturais através da exibição gratuita de 

sessões de filmes em praças de bairros com pouco ou nenhum acesso à arte 

e ao entretenimento. 

Munícipes e Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes.

EMEF Badra  - R. Principal, S/N - Jardim da 

Conquista, Perus/SP.
26/4

Projeto Cine Boa Praça em Perus 2

O Cine Boa Praça é um projeto cultural que favorece a democratização do 

acesso ao cinema e a outros bens culturais através da exibição gratuita de 

sessões de filmes em praças de bairros com pouco ou nenhum acesso à arte 

e ao entretenimento. 

Munícipes e Usuários do Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes.

Praça do Samba - R. Mogeiro, 145 - Vila Perus - 

Perus/SP.
27/4

Projeto Capacitação de Consultores 

de Emprego Apoiado

Capacitação gratuita de profissionais da saúde para processo de inclusão de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho através da metodologia do 

“Emprego Apoiado”.

Profissionais da área  da saúde e 

pessoas com deficiência 

intelectual.

Apabex Associação de Pais Banespianos de 

Excepcionais - Praça Monteiro dos Santos, 43 - Vila 

Mariana, São Paulo/SP, CEP 04117-095.

Anual

Lacre Solidário - Entrega de Cadeira
Evento de entrega de cadeira para Escola Estadual Prof.ª Albertina Fortarel 

do município de Jundiaí/SP.

Professores e colaboradores da 

CCR AutoBAn. 

Sede da CCR AutoBAn,Av. Professora Maria do 

Carmo Guimarães Pellegrini, 200 - Retiro, Jundiaí. 
30/4

Nosso Mundo Melhor - Campanha 

do Agasalho

Ação de arrecadação de roupas e cobertores que são doados aos fundos 

sociais e entidades localizados no Sistema Anhanguera-Bandeirantes.
Colaboradores CCR AutoBAn

Sede da CCR AutoBAn e Praças de Pedágio nos 

municípios de: Jundiaí, São Paulo, Caieiras, Franco 

da Rocha, Valinhos, Itupeva, Sumaré, Nova Odessa e 

Limeira.

29/04 a 31/07

Palestra Temática - Estrada para a 

Saúde (Enfermagem) 

Palestras para os caminhoneiros, sobre o Dia Mundial da Atividade Física, 

realizadas no período de espera para os atendimentos de enfermagem. 
Caminhoneiros 

Rodovia dos Bandeirantes        (SP 348) - km 56 Sul, 

Chácara Malota, Jundiaí/SP.
5/4

Palestra Temática - Estrada para a 

Saúde (Enfermagem) 

Palestras para os caminhoneiros, sobre o Dia mundial da Saúde (luta contra 

o câncer), realizadas no período de espera para os atendimentos de 

enfermagem.

Caminhoneiros 
Rodovia dos Bandeirantes        (SP 348) - km 56 Sul, 

Chácara Malota, Jundiaí/SP.
08,09 e 10/04

Palestra Temática - Estrada para a 

Saúde (Dentista) 

Palestras para os caminhoneiros, sobre diabetes e problemas de saúde 

bucal, realizadas no período de espera para os atendimentos de 

enfermagem. 

Caminhoneiros 
Rodovia dos Bandeirantes        (SP 348) - km 56 Sul, 

Chácara Malota, Jundiaí/SP.
17/4

Palestra Temática - Estrada para a 

Saúde (Enfermagem) 

Palestras para os caminhoneiros, sobre Dia Nacional de Prevenção e 

Combate a hipertensão Arterial, realizadas no período de espera para os 

atendimentos de enfermagem.

Caminhoneiros 
Rodovia dos Bandeirantes        (SP 348) - km 56 Sul, 

Chácara Malota, Jundiaí/SP.
22, 23, 24, 25 e 26/04

Palestra Temática - Estrada para a 

Saúde (Dentista) 

Palestras para os caminhoneiros, sobre bruxismo e suas consequências 

(desgaste e amolecimento dos dentes), realizadas no período de espera 

para os atendimentos de enfermagem. 

Caminhoneiros 
Rodovia dos Bandeirantes        (SP 348) - km 56 Sul, 

Chácara Malota, Jundiaí/SP.
29/4

Campanha - MOTOCICLISTA 

(CORREDOR)

Ação com abordagem e distribuição de folhetos em ponto montado na 

praça de pedágio.

Motociclistas - Usuários das 

Rodovias.

Praça de Pedágio                   (SP 348) - km 39 Norte,          

Franco da Rocha/SP.
9/4

Campanha - PIT STOP 
Abordagem e distribuição de folhetos nos postos de serviço nas margens 

das rodovias em parceria com a PMR.
Usuários das Rodovias 

Posto de Serviço -Graal (SP 348) - Km 56 Sul,  

Jundiaí/SP.
17 e 18/04

Campanha - TRAVESSIA SEGURA / 

GUARDA RESPONSÁVEL / PRODUTOS 

PERIGOSOS 

Abordagem de pedestres e distribuição de folhetos em passarelas e na 

região lindeira (casas e pontos comerciais).
Pedestres Passarela - SP 348 - km 22 , São Paulo/SP. 23/4

Simulado de Emergência Aeroporto 

de Jundiaí.

Participação da equipe do Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da CCR 

AutoBAn no exercício simulado de emergência de acidente aéreo com 

vítima.

Equipe de atendimento de 

emergência da Defesa Civil de 

Jundiaí/SP.

Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo 

Amaro - Rua Emílio Antonon, nº 777 - Chácara 

Aeroporto, Jundiaí/SP, CEP. 13212-010.

10/4


