Agenda l Outubro 2019
Concessionária de Rodovias TEBE S/A

Campanha Educação no Trânsito – Responsabilidade de Todos
A ação tem como objetivo conscientizar as crianças e formar multiplicadores quer
fomentem as noções de segurança e respeito às leis de trânsito, sinalizações para
motoristas, ciclistas e pedestres, onde participam de uma palestra ministrada pelo
Policial Militar Rodoviário e aula prática sobre noções de trânsito. Além da interação
com o “TEBINHO” o mascote do projeto, que ajuda o Policial a realizar as atividades
pratica em uma cidade mirim, de 65m², que é circuncidada por uma rodovia.
17/10 – 9h às 11h e das 13h às 15h – SESI – Av. Rua das Comitivas, das Dr. Roberto
Cardoso Alves, 60 – Jockey Club – Barretos/SP

Campanha Acorda Motorista
A campanha tem o intuído de orientar os motoristas sobre os riscos de acidentes que o
sono ao dirigir pode causar.
24/10 – 3h30min às 6h30min – SP 326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima, km 412 sentido
norte – Base da Policia Militar Rodoviária – Barretos/SP

Rodovírtua
A ação com objetivo de conscientizar alunos e comunidade sobre os riscos de se
desrespeitar as normas de segurança no trânsito, com equipamento desenvolvido pela
ARTESP, óculo virtual.
29/10 – 9h às 16h – Museu Municipal de Colina – Rua Ângelo Martins Tristão, 138 –
Centro – Colina/SP

VVV – Viva Vida na Via Saúde do Caminhoneiro
Campanha para orientar os caminhoneiros sobre os cuidados com a saúde, além de
conscientizar sobre os cuidados com o trânsito.

30 e 31/10 – 9h30min às 16h – Auto Posto Rodeio – SP 326 Rodovia Brigadeiro Faria
Lima, km 412 sentido Sul – Barretos/SP

Outubro Rosa
Apoio as ações da ARTESP com distribuição de bolachas e adoçantes, orientando a
população sobre os cuidados que devem ter com o câncer de mama.
01 à 31/10 – Vários parceiros em Bebedouro e Barretos/SP

