
Categoria 
Concessões de Rodovias

Tema 
Avanços nas ações integradas

realizadas em parceria nas rodovias



Concessionária Auto Raposo Tavares



Introdução

Programa de enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (ESCA) da
Concessionária Auto Raposo Tavares (CART).

Início em outubro de 2009 – adesão ao Programa Na Mão Certa.

Interlocutores da ação: Equipe de Desenvolvimento Social CART - (14) 3104-2300.

Público alvo: caminhoneiros que trafegam pelo eixo de concessão, colaboradores e
comunidades lindeiras ao Corredor Raposo Tavares.

Outdoor em Álvares Machado
Mural  do Serviço de Atendimento ao Usuário

12 Unidades em 444 km de rodovias



Objetivo

Atender aos compromissos assumidos no Pacto Empresarial desde 2009:

 Desenvolver ações junto aos caminhoneiros, organizações parceiras, comunidade e

colaboradores para atuarem como agentes de proteção.

 Participar ativamente e mobilizar os 27 municípios do Corredor Raposo Tavares a

desenvolverem campanhas de enfrentamento à ESCA.

 Monitorar a implementação das ações e tornar público os resultados desse esforço conjunto.

Bloqueio educativo com caminhoneiros em Assis/SP
Parceria , CREAS, PMR, ETEC, Conselho Tutelar 

Teatro alusivo ao tema ESCA em Ourinhos/SP
Parceria com Prefeitura, Entidades e  Judiciário



Ações realizadas

 Bloqueios educativos.

 Fóruns, palestras e encontros temáticos.

 Divulgações na mídia.

 Entrega de materiais educativos, outdoors, revistas, cartazes.

 Sensibilização com colaboradores, terceiros, caminhoneiros, comunidade em geral.

 Parcerias com órgãos públicos e privados

Colaboradores diretos e terceirizados da CART



Resultados esperados

 Abordar o tema ESCA em todas as edições da  Ação Saúde & Cidadania

 Realizar anualmente campanha do 18 de maio com distribuição de folhetos e outdoors

 Divulgar o tema em reportagem na Revista da Concessionária

 Abordar o tema na integração com colaboradores e terceiros

 Efetivar parcerias e divulgações na mídia

 Distribuir brindes com a logo do PNMC e do disque 100

Fórum de discussões em Santa Cruz do Rio Pardo/SP
Parceria com Prefeitura e Entidades

Café com Política – Jornal da Cidade – Bauru/SP
Parceria com Prefeitura, Entidades, Sindicato dos Transportes, CMDCA



Resultados alcançados
 27 outdoors alusivos ao tema.
 400 cartazes afixados.
 393.500 mil folhetos distribuídos na rodovia e municípios ao longo do trecho.
 20.000 brindes com a logo do PNMC distribuídos aos usuários da rodovia.
 622 colaboradores e 2.073 colaboradores terceirizados envolvidos nas ações.
 Participação em Programa de TV e programas de rádio abordando o tema.
 Matéria sobre o PNMC em 400.000 revistas da CART.
 6.344 participantes de 30 Edições da Ação Saúde & Cidadania.
 1 edição do café com Ideia na Comunidade – abordando a ESCA.
 Parcerias com Universidades, Escolas Técnicas e Escolas Públicas, Postos de Combustíveis e
comércio no entorno da rodovia, Centros de Referência em Assistência Social, Colaboradores e
empresas terceirizadas, Concessionárias de Rodovias, Polícia Militar e Polícia Militar Rodoviária,
Órgãos do Sistema S, Conselhos Tutelares, Promotoria Pública, Organizações Sociais,
Caminhoneiros, Mídia Local, entre outros.

Distribuição de material educativo na SEMAV – P. Prudente/SP
Parceria com SEMAV, CIRETRAN, CREAS, entre outros

Distribuição de material educativo em UBS – Bauru/SP
Parceria com Secretaria da Saúde



Monitoramento e Avaliação

 Dispomos de indicadores de participação em nossos projetos, inclusive nos que
trabalham o tema enfrentamento à ESCA.

 Fazemos cadastro dos participantes ou colhemos assinatura em lista de presença nos
projetos que realizamos.

 Nossas metas são de atender > a 100% do público estimado.

 Até o momento estamos superando as expectativas!

Audiência Pública – Bauru/SP
Secretaria do Bem Estar Social, Câmara de Vereadores

Café com Ideia na Comunidade  – Assis/SP
Entidades, Escolas, CRAS, Associação de Moradores, Líderes Comunitários, etc.



Dicas importantes
1. Trabalhar na forma de parceria é de extrema relevância para a amplitude
das ações!

2. A parceria é uma excelente ferramenta de relacionamento da Empresa
com a Comunidade!

Distribuição de folhetos informativos 
em 09 praças de pedágio

Conclusão
Observamos que a temática do

enfrentamento da ESCA vem se
fortalecendo na região e que a CART é
considerada por seus colaboradores,
parceiros e usuários como uma líder,
mobilizadora e apoiadora.



Anexos

Folheto Cartaz 
Contra capa revista

Outdoor


