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Com o objetivo de conscientizar os usuários para um trânsito mais seguro, as concessionárias paulistas da OHL
Brasil – Autovias, Intervias, Centrovias e Vianorte – realizarão, pela primeira vez, a campanha “Viva Motorista”. A
ação começa no trecho da Autovias, nestas quarta e quinta-feira (15 e 16/8), no Posto Bandeirantes, na Via
Anhanguera (SP-330), quilômetro 303, Pista Norte, em Ribeirão Preto (SP). O evento acontece das 8 às 17 horas.
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“As atividades são pensadas para promover a conscientização dos usuários sobre a importância da segurança no
trânsito. Além disso, também temos o objetivo de oferecer serviços úteis, que ajudem na saúde e no bem estar de
todos. Queremos contribuir para um trânsito mais humano, com motoristas saudáveis e conscientes de suas atitudes
ao volante”, explica a coordenadora do Projeto Escola OHL Brasil, Maria José Finardi, ao qual a campanha é
vinculada.
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ocupantes de carros de passeio. A PMRv (Polícia Militar Rodoviária) orientará os motoristas sobre segurança no
trânsito. Com o objetivo de conscientizar sobre a importância do uso de cadeirinhas infantis, assentos elevatórios e
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“bebê conforto”, haverá um simulador, da empresa Galzerano, para que os motoristas aprendam a correta instalação

SOCIALIZANDO

em veículos.
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avaliará alinhamento, suspensão, sistemas de freios, bateria e luzes dos veículos. O Instituto Embelleze de Ribeirão
Preto estará responsável pelos serviços de estética, como cortes de cabelo, limpeza facial, orientações sobre uso do
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protetor solar, podologia e massagem.
Exames básicos de saúde, como medição de peso, altura, IMC (Índice de Massa Corpórea), de pressão arterial, de
batimentos cardíacos e acuidade visual estarão a cargo da São Francisco Resgate (empresa responsável pelo
atendimento pré-hospitalar nas rodovias administradas pela Autovias). Como brindes os participantes ganharão
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Jornal do Farol Ribeirão Preto no

protetor de parabrisas, sacola retornável feita de garrafas pet, protetor solar, álcool gel e adesivo personalizado da
campanha. Folders com orientações de segurança também serão oferecidos.
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Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo) e Artesp (Agência de
Transporte do Estado de São Paulo). A campanha “Viva Motorista” já é realizada nas rodovias federais do grupo –
Autopista Fernão Dias, Autopista Fluminense, Autopista Litoral Sul, Autopista Planalto Sul e Autopista Régis
Kumon Maga Anderson

Bittencourt – desde 2009. Cerca de 10 mil motoristas já foram abordados, sendo que mais de 3 mil foram atendidos
nas ações oferecidas.
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