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DESCRIÇÃO

PÚBLICO ALVO

LOCAL

DATA

Campanha de Vacinação Contra o
Sarampo

Campanha em apoio à ARTESP com veiculação de
mensagens em PMV's na Rodovia dos Bandeirantes.
A) Mais genérica: Proteja-se contra o sarampo. Vacinese!
B) Direto ao público-alvo da campanha: Jovens de 15 a
29 anos. Vacinem-se contra o sarampo.

Usuários do Sistema AnhangueraBandeirantes

PMV's localizados nos municípios
de: São Paulo, Cajamar, Franco da
Rocha, Jundiaí, Vinhedo, Campinas,
Sumaré, Americana, Santa Barbara
D´Oeste, Cordeirópolis.

de 16/7 até 31/08

QUEIMADA

Entrega de folhetos com orientações aos usuários para
prevenir incêndios e queimadas à beira das Rodovias.

Usuários do Sistema AnhangueraBandeirantes

Rodovia dos Bandeirantes (SP 348)
km 56 Sul, Chácara Malota,
Jundiaí/SP.

01 a 30 de Agosto

ÁLCOOL

Entrega de folhetos com orientações aos usuários
alertando sobre os riscos de acidentes ao dirigir sobre
efeito de álcool.

Usuários do Sistema AnhangueraBandeirantes

Rodovia dos Bandeirantes (SP 348)
km 56 Sul, Chácara Malota,
Jundiaí/SP.

01 a 30 de Agosto

Usuários do Sistema AnhangueraBandeirantes

Fundos Sociais de Solidariedade dos
municípios: Cajamar, Caieiras,
Americana, Cordeirópolis, Francisco
Morato, Franco da Rocha,
Hortolândia, Limeira, Louveira,
Monte Mor, Nova Odesa, Santa
Bárbara d'Oeste, Valinhos, Vinhedo,
Sumaré, Várzea Paulista e Itupeva.

01 a 30 de Agosto

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.

Viagem Cultural - O Novo Rei do Beleléu
(Perus - dia 01)

Espetáculo teatral que celebra a cultura popular, com
Munícipes do local de realização e
música ao vivo e muita percussão, para todos os
região, alunos de escolas públicas,
públicos. Em Perus, será realizada também uma oficina projetos, ou equipamentos cultutais
de Criação Teatral para o público local que tiver
da cidade. Usuários do Sistema
interesse em conhecer às artes cenicas.
Anhanguera-Bandeirantes

EMEF BADRA
Rua Principal, S/N - Jardim da
Conquista - Perus - São Paulo

01/08 às 10h

Viagem Cultural - O Novo Rei do Beleléu
(Perus - dia 2)

Espetáculo teatral que celebra a cultura popular, com
Munícipes do local de realização e
música ao vivo e muita percussão, para todos os
região, alunos de escolas públicas,
públicos. Em Perus, será realizada também uma oficina projetos, ou equipamentos cultutais
de Criação Teatral para o público local que tiver
da cidade. Usuários do Sistema
interesse em conhecer às artes cenicas.
Anhanguera-Bandeirantes

EMEF BADRA
Rua Principal, S/N - Jardim da
Conquista - Perus - São Paulo

02/08 às 10h

Palestra Temática - Estrada para a Saúde
(Pista Molhada)
Palestra Temática - Estrada para a Saúde
(Cinto de Segurança)
Palestra Temática - Estrada para a Saúde
(Enfermagem)

Palestra – FM LOGISTIC DO BRASIL.

Palestras para os caminhoneiros, com o tema Pista
Molhada realizadas no período de espera para os
atendimentos de enfermagem.
Palestras para os caminhoneiros, com o tema Cinto de
Segurança realizadas no período de espera para os
atendimentos de enfermagem.
Palestra para os caminhoneiros com o tema Dia
Nacional da Saúde, realizada no período de espera
para os demais atendimentos.

Caminhoneiros usuários do Sistema
Anhanguera-Bandeirantes
Caminhoneiros usuários do Sistema
Anhanguera-Bandeirantes
Caminhoneiros usuários do Sistema
Anhanguera-Bandeirantes

Rodovia dos Bandeirantes (SP 348)
km 56 Sul, Chácara Malota,
Jundiaí/SP.
Rodovia dos Bandeirantes (SP 348)
km 56 Sul, Chácara Malota,
Jundiaí/SP.
Rodovia dos Bandeirantes (SP 348)
km 56 Sul, Chácara Malota,
Jundiaí/SP.

Palestra com o tema "Segurança ao Dirigir"
Colaboradores da empresa atendida, Rodovia Anhanguera, Km 26,421 apresentando as 10 leis do motorista defensivo e outras usuários do Sistema Anhanguera- Distrito de Perus - São Paulo/SP - CEP
orientações de segurança viária.
Bandeirantes.
05275-000

06, 13, 20 e 27/08

01, 08, 15, 22, e 29/08

05/08
05/08
Das 08h30 às 09h30
Das 14h30 às 15h30

Usuários do Sistema AnhangueraBandeirantes

PMV's localizados nos municípios
de: São Paulo, Cajamar, Franco da
Rocha, Jundiaí, Vinhedo, Campinas,
Sumaré, Americana, Santa Barbara
D´Oeste, Cordeirópolis.

06/08 até 31/08

Ser Tão de Origem - Louveira (Dia 1)

SER TÃO DE ORIGEM é uma espetáculo teatral e um
Munícipes do local de realização e
ativador da memória da população sobre a história das região, alunos de escolas públicas,
cidades. Faz os espectadores pensarem sobre cidadania projetos, ou equipamentos cultutais
e a responsabilidade que temos em relação ao espaço
da cidade. Usuários do Sistema
em que vivemos.
Anhanguera-Bandeirantes

Salão de Eventos da Secretaria de
Cultura (Estr. Miguel Bossi, 130,
Parque dos Estados, Louveira - SP)

07/08 às 10h

Ser Tão de Origem - Louveira (Dia 1)

SER TÃO DE ORIGEM é uma espetáculo teatral e um
Munícipes do local de realização e
ativador da memória da população sobre a história das região, alunos de escolas públicas,
cidades. Faz os espectadores pensarem sobre cidadania projetos, ou equipamentos cultutais
e a responsabilidade que temos em relação ao espaço
da cidade. Usuários do Sistema
em que vivemos.
Anhanguera-Bandeirantes

Salão de Eventos da Secretaria de
Cultura (Estr. Miguel Bossi, 130,
Parque dos Estados, Louveira - SP)

07/08 às 20h

Agosto Laranja - Esclerose Múltipla

Veiculação de mensagens nos painéis eletrônicos das
rodovias.

Campanha - TRAVESSIA SEGURA /
GUARDA RESPONSÁVEL / PRODUTOS
PERIGOSOS / PIPA

Orientações aos usuários sobre a importância de
atravessar a Rodovia pelas passarelas ou passagens
adequadas, evitando atropelamentos.

Pedestres, munícipes da região da
ação.

Rodovia Anhanguera (SP 330) Km 43
(Cajamar/SP) e entre os Km 58 e 61
(Jundiaí/SP).

08/08
Das 07h00 às 17h00

Palestra Temática - Estrada para a Saúde
(Enfermagem)

Palestras para os caminhoneiros com o tema Dia
Nacional de combate ao Colesterol, 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.

09/08

Viagem Cultural - O Novo Rei do Beleléu
(Pq. Anhanguera)

Espetáculo teatral que celebra a cultura popular, com
música ao vivo e muita percussão, para todos os
públicos. No Parque Anhanguera, será realizada
também uma oficina de Criação Teatral e uma Oficina
de Produção Cultural para o público local que tiver
interesse.

Munícipes do local de realização e
região, alunos de escolas públicas,
projetos, ou equipamentos cultutais
da cidade. Usuários do Sistema
Anhanguera-Bandeirantes

CEU PERA MARMELO
Rua Pêra-Marmelo, 226 - Jardim
Santa Lucrecia - Pq. Anhanguera São Paulo

09, 10 e 11/08

Ser Tão de Origem - Louveira (Dia 2)

SER TÃO DE ORIGEM é uma espetáculo teatral e um
Munícipes do local de realização e
ativador da memória da população sobre a história das região, alunos de escolas públicas,
cidades. Faz os espectadores pensarem sobre cidadania projetos, ou equipamentos cultutais
e a responsabilidade que temos em relação ao espaço
da cidade. Usuários do Sistema
em que vivemos.
Anhanguera-Bandeirantes

Salão de Eventos da Secretaria de
Cultura (Estr. Miguel Bossi, 130,
Parque dos Estados, Louveira - SP)

14/08 às 10h

Ser Tão de Origem - Louveira (Dia 2)

SER TÃO DE ORIGEM é uma espetáculo teatral e um
Munícipes do local de realização e
ativador da memória da população sobre a história das região, alunos de escolas públicas,
cidades. Faz os espectadores pensarem sobre cidadania projetos, ou equipamentos cultutais
e a responsabilidade que temos em relação ao espaço
da cidade. Usuários do Sistema
em que vivemos.
Anhanguera-Bandeirantes

Salão de Eventos da Secretaria de
Cultura (Estr. Miguel Bossi, 130,
Parque dos Estados, Louveira - SP)

14/08 às 20h

BIBLIOTECA BRITO BROCA
Avenida Mutinga, 1425, Vila Pirituba São Paulo

15 e 16/08

Viagem Cultural - O Novo Rei do Beleléu
(Pirituba 1)

Espetáculo teatral que celebra a cultura popular, com
música ao vivo e muita percussão, para todos os
públicos. Em Pirituba, será realizada também uma
oficina de Produção Cultural para o público local que
tiver interesse.

Entrega de Cadeira de Rodas - Campanha
Lacre Solidário

Entrega de cadeira de rodas para a Secretaria
Municipal de Educação de Santa Bárbara d'Oeste. A
entrega da cadeira faz parte da ação social Lacre
Municípes de Santa Bárbara d'Oeste
Solidário, da qual a CCR AutoBAn promove por meio do
engajamento de colaboradores e sociedade civil.

Entrega na CCR AutoBAn - Avenida
Maria do Carmo Guimarães
Pellegrini, nº 200 - Retiro Jundiaí/SP.

16/08 às 16h

Viagem Cultural - O Novo Rei do Beleléu
(Pirituba 2)

Espetáculo teatral que celebra a cultura popular, com
música ao vivo e muita percussão, para todos os
públicos. Em Pirituba, será realizada também uma
oficina de Criação Teatral e uma Oficina de Produção
Cultural para o público local que tiver interesse.

Munícipes do local de realização e
região de todas as idades. Usuários
do Sistema AnhangueraBandeirantes

BIBLIOTECA ÉRICO VERÍSSIMO
R. Diógenes Dourado, 101 - Taipas São Paulo

16 e 17/08

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.

Usuários do Sistema AnhangueraBandeirantes

PONTOS 1: SP 348 - Km 126 Norte
(Santa Bárbara d´Oeste) – Das 07H00
às 09H20
PONTOS 2: SP 348 - Km 150 Sul
(Limeira) – Das 09h45 às 12h00

18/08

Palestra Temática - Estrada para a Saúde
(Dentista)

Palestra para os caminhoneiros com o tema
Hipertenção e odontologia, 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.

19/08

Ser Tão de Origem - Itupeva (Dia 1)

SER TÃO DE ORIGEM é uma espetáculo teatral e um
Munícipes do local de realização e
ativador da memória da população sobre a história das região, alunos de escolas públicas,
cidades. Faz os espectadores pensarem sobre cidadania projetos, ou equipamentos cultutais
e a responsabilidade que temos em relação ao espaço
da cidade. Usuários do Sistema
em que vivemos.
Anhanguera-Bandeirantes

EMEFEI Victoria Comodo Raimundo
Fernandes (Av. Emílio Chechinato,
95, Jardim Alegria, Itupeva – SP)

21/08 às 10h
|CANCELADA

Ser Tão de Origem - Itupeva (Dia 1)

SER TÃO DE ORIGEM é uma espetáculo teatral e um
Munícipes do local de realização e
ativador da memória da população sobre a história das região, alunos de escolas públicas,
cidades. Faz os espectadores pensarem sobre cidadania projetos, ou equipamentos cultutais
e a responsabilidade que temos em relação ao espaço
da cidade. Usuários do Sistema
em que vivemos.
Anhanguera-Bandeirantes

EMEFEI Victoria Comodo Raimundo
Fernandes (Av. Emílio Chechinato,
95, Jardim Alegria, Itupeva – SP)

21/08 às 20h
|CANCELADA

Entrega de Cadeira de Rodas - Campanha
Lacre Solidário

Entrega de cadeira de rodas para a Secretaria
Municipal de Educação de Itupeva. A entrega da
cadeira faz parte da ação social Lacre Solidário, da qual
a CCR AutoBAn promove por meio do engajamento de
colaboradores e sociedade civil.

Munícipes de Itupeva

Entrega na CCR AutoBAn - Avenida
Maria do Carmo Guimarães
Pellegrini, nº 200 - Retiro Jundiaí/SP.

22/08 às 16h

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.

Usuários do Sistema AnhangueraBandeirantes

PONTOS 1: SP 348 - Km 20 Norte (São
Paulo) – Das 07H00 às 09H05
PONTOS 2: SP 348 - Km 39 Norte
(Franco da Rocha) – Das 09h30 às
12h00

25/08

Palestra para os caminhoneiros com o tema Dia
Palestra Temática - Estrada para a Saúde
Caminhoneiros usuários do Sistema
Nacional de combate ao fumo, realizada no período de
(Enfermagem)
Anhanguera-Bandeirantes
espera para os demais atendimentos.

Rodovia dos Bandeirantes (SP 348)
km 56 Sul, Chácara Malota,
Jundiaí/SP.

28/08

Ser Tão de Origem - Itupeva 1

SER TÃO DE ORIGEM é uma espetáculo teatral e um
Munícipes do local de realização e
ativador da memória da população sobre a história das região, alunos de escolas públicas,
cidades. Faz os espectadores pensarem sobre cidadania projetos, ou equipamentos cultutais
e a responsabilidade que temos em relação ao espaço
da cidade. Usuários do Sistema
em que vivemos.
Anhanguera-Bandeirantes

EMEFEI Victoria Comodo Raimundo
Fernandes (Av. Emílio Chechinato,
95, Jardim Alegria, Itupeva – SP)

28/08 às 09h

Ser Tão de Origem - Itupeva 2

SER TÃO DE ORIGEM é uma espetáculo teatral e um
Munícipes do local de realização e
ativador da memória da população sobre a história das região, alunos de escolas públicas,
cidades. Faz os espectadores pensarem sobre cidadania projetos, ou equipamentos cultutais
e a responsabilidade que temos em relação ao espaço
da cidade. Usuários do Sistema
em que vivemos.
Anhanguera-Bandeirantes

EMEFEI Victoria Comodo Raimundo
Fernandes (Av. Emílio Chechinato,
95, Jardim Alegria, Itupeva – SP)

28/08 às 10h30

Ser Tão de Origem - Itupeva 3

SER TÃO DE ORIGEM é uma espetáculo teatral e um
Munícipes do local de realização e
ativador da memória da população sobre a história das região, alunos de escolas públicas,
cidades. Faz os espectadores pensarem sobre cidadania projetos, ou equipamentos cultutais
e a responsabilidade que temos em relação ao espaço
da cidade. Usuários do Sistema
em que vivemos.
Anhanguera-Bandeirantes

EMEFEI Victoria Comodo Raimundo
Fernandes (Av. Emílio Chechinato,
95, Jardim Alegria, Itupeva – SP)

28/08 às 19h30

Ser Tão de Origem - Itupeva 4

SER TÃO DE ORIGEM é uma espetáculo teatral e um
Munícipes do local de realização e
ativador da memória da população sobre a história das região, alunos de escolas públicas,
cidades. Faz os espectadores pensarem sobre cidadania projetos, ou equipamentos cultutais
e a responsabilidade que temos em relação ao espaço
da cidade. Usuários do Sistema
em que vivemos.
Anhanguera-Bandeirantes

EMEFEI Victoria Comodo Raimundo
Fernandes (Av. Emílio Chechinato,
95, Jardim Alegria, Itupeva – SP)

28/08 às 21h.

Munícipes do local de realização e
região de todas as idades. Usuários
do Sistema AnhangueraBandeirantes

2º Reunião de Coordenação Caminhos
para a Cidadania

Evento que reúne os representantes do programa
Caminhos para a Cidadania para dialogar sobre as ações
previstas no segundo semestre do programa que
trabalha trânsito e cidadania nas escolas municipais de
17 municípios do Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Palestra Temática - Estrada para a Saúde
(Enfermagem)

Palestra para os caminhoneiros com o tema Dia
Nacional de conscientização Esclerose Múltipla,
realizada no período de espera para os demais
atendimentos.

Projeto Rede de Núcleos - Cajamar

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 e professores das escolas
municipais localizadas nos
municípios: Americana, Caieiras,
Cajamar, Cordeirópolis, Francisco Encontro realizado na CCR AutoBAn Morato, Franco da Rocha,
Avenida Maria do Carmo Guimarães 29/08 - das 09h às 11h
Hortolândia, Limeira, Louveira,
Pellegrini, 200 - Retiro - Jundiaí.
Monte Mor, Nova Odessa, Santa
Bárbara d’Oeste, Sumaré, Várzea
Paulista, Vinhedo, Itupeva e Valinhos.

Caminhoneiros usuários do Sistema
Anhanguera-Bandeirantes

Rodovia dos Bandeirantes (SP 348)
km 56 Sul, Chácara Malota,
Jundiaí/SP.

30/08

Alunos da rede pública de Cajamar.

Ginásio Municipal Prefeito Manoel
Alvares - Cajamar/SP
Av. Ver.
Joaquim Pereira Barbosa, 827 Jardim Nova Jordanésia, Cajamar
Reuniões/Formações: Terças Feiras
Aulas: Quarta: das 8 às 17
Sexta: das 8 às 17

de 30 de agosto até
dezembro/2019

