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Patrulha Mirim estará na Rodovia Carvalho Pinto no fim de semana 
 

São Paulo, 08 de julho de 2016 – A Patrulha Mirim – Unidos pela Segurança, 

campanha sobre segurança veicular voltada para crianças, estará no próximo fim de 

semana no posto de parada da rede Frango Assado do Km 94 da Rodovia Carvalho 

Pinto. A ação é uma iniciativa da Anfavea e ocorre das 9h às 15h no sábado e domingo, 

9 e 10. 

 

A entidade promove a ação durante as férias escolares com o objetivo de conscientizar 

as crianças sobre os riscos da utilização do celular ao volante e da importância do uso 

do cinto de segurança nos bancos traseiros. As atividades são realizadas em espaços 

personalizados e itinerantes nos principais postos de parada das rodovias próximas à 

Região Metropolitana de São Paulo. 

 

Após a interação com os monitores, as crianças tornam-se patrulheiros mirins e recebem 

um kit especial com insígnia, adesivo e um mini talão de multas – cada vez que alguém 

utiliza o celular enquanto dirige ou esquece de colocar o cinto, a criança pode aplicar 

uma multa e em troca ganhar chocolate ou balas e pirulitos. 

 

Para o presidente da Anfavea, Antonio Megale, “precisamos educar desde já os nossos 

futuros motoristas e mais, é preciso conscientizar todos os adultos sobre o risco de usar 

o celular enquanto dirige, algo muito comum hoje em dia. É um costume perigoso que 

precisa mudar. A experiência do primeiro fim de semana  teve retorno muito positivo”. 

 

Há também um hotsite exclusivo da campanha, onde é possível assistir ao vídeo 

educativo, acompanhar o local das próximas ações, criar imagem personalizada da 

patrulha mirim e imprimir seu próprio talão de multas. O endereço é: 

www.patrulhamirim.com.br. 

 

Serviço 

Ação: Patrulha Mirim – Unidos pela Segurança 

Realizador: ANFAVEA 

Apoio: Rede Frango Assado e ARTESP 

Data: 9 e 10 de julho 

Local: Frango Assado – Rodovia Carvalho Pinto, Km 94 – São José dos Campos, SP 

Site: www.patrulhamirim.com.br 
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