Patrulha Mirim estará na rodovia Fernão Dias no fim de semana
São Paulo, 21 de julho de 2016 – A campanha Patrulha Mirim – Unidos pela
Segurança – estará em 23 e 24 de julho, das 08h às 14h, no ponto de parada da Rede
Frango Assado da Rodovia Fernão Dias, km 44, próximo à Atibaia. A ação é realizada
pela Anfavea e ocorre de forma itinerante em todo o mês de julho – época de férias
escolares.
De maneira lúdica e divertida, profissionais caracterizados como Patrulheiros do
Trânsito apresentam um vídeo educativo e explicativo sobre os riscos da utilização do
celular ao volante e da importância do uso do cinto de segurança no banco traseiro. Na
sequência das mensagens, as crianças fazem um juramento e se tornam Patrulheiros
Mirins.
Todos recebem um kit com insígnia, adesivo e um mini talão de multas – desta forma,
cada vez que alguém utilizar o celular enquanto dirige ou esquecer de colocar o cinto, a
criança pode aplicar uma multa e em troca ganhar chocolate ou balas e pirulitos.
Pelo hotsite exclusivo da campanha também é possível assistir ao vídeo, acompanhar o
local das ações e imprimir seu próprio talão de multas. O endereço é
www.patrulhamirim.com.br.
A campanha já passou pelas rodovias dos Bandeirantes, Carvalho Pinto e Presidente
Dutra.
Parceria
A iniciativa conta também com a parceria da Agência de Transporte do Estado de São
Paulo, Artesp, e as 20 concessionárias que administram 6,4 mil quilômetros de malha
rodoviária sob concessão no Estado.
Desde o começo do mês a mensagem “Desligue o celular. Ligue a vida!” é exibida nos
mais de 300 painéis eletrônicos espalhados por diversos pontos destas rodovias.
Serviço
Ação: Patrulha Mirim – Unidos pela Segurança
Realizador: ANFAVEA
Apoio: Rede Frango Assado e ARTESP
Data: 23 e 24 de julho
Local: Frango Assado – Rodovia Fernão Dias, km 44 – Atibaia, SP
Site: www.patrulhamirim.com.br
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