Manter a saúde em dia contribui para segurança nas rodovias

27/09/2016 - Manter a saúde em dia contribui para segurança nas rodovias
“Saúde & Cidadania” da CART oferece testes rápidos aos motoristas em Assis, Salto Grande e
Cauiá na Semana Nacional de Trânsito
Nos dias 27 e 28 de setembro, o motorista que passar pelas bases dos SAUs de Assis, Salto
Grande e Cauiá poderá fazer uma pausa para manter a saúde e a segurança em dia. Como
parte da programação da Semana Nacional de Trânsito, a CART- Concessionária Auto Raposo
Tavares realizará mais uma edição do projeto “Saúde & Cidadania” que será simultânea nas
três cidades do Corredor CART. A ação estará disponível das 8h às 17h para todos os
condutores e passageiros que quiserem aproveitar a parada de descanso rápido para fazer um
check-up na saúde.
Em parceria com a São Francisco Resgate, serão oferecidos testes gratuitos de pressão
arterial e glicemia. Além disso, a Concessionária distribuirá materiais educativos e um lixocar,
acompanhados de dicas de segurança viária que reforçam a importância da direção defensiva
e do cuidado com o meio ambiente inclusive durante a viagem.
Adotando um comportamento consciente sobre a segurança e o cuidado com a saúde, o
usuário já adere à campanha “Sou + 1 para um trânsito + seguro”, que é tema deste ano da
Semana Nacional de Trânsito, e contribui na propagação de atitudes que irão garantir um
trânsito cada vez mais seguro para todos.
Esta e outras ações compõem o PRA - Programa de Redução de Acidentes proposto a
ARTESP e executado pela CART. Ao mesmo tempo, colaboram com outro compromisso da
Concessionária, que é a Década Mundial de Ação pela Segurança no Trânsito, proclamada
pela Organização das Nações Unidas em 2010. A meta do Pacto Nacional para Redução de
Acidentes de Trânsito é diminuir pela metade, até 2020, a quantidade de vítimas de acidentes
de trânsito no Brasil. Todos estes esforços garantem uma rodovia mais segura para todos.
A CART, uma empresa Invepar Rodovias, administra o Corredor CART, que é formado pela
SP-225 João Baptista Cabral Rennó, SP-327 Orlando Quagliato e SP-270 Raposo Tavares, no
total de 834 quilômetros entre Presidente Epitácio e Bauru, sendo 444 no eixo principal e 390
quilômetros de vicinais. A concessionária está inserida no Programa de Concessões
Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo, fiscalizado e regulamentado pela ARTESP –
Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo.
Serviço
Ação “Saúde & Cidadania”
Data: 27 e 28 de setembro
Horário: das 8h às 17h
Locais: SAU4 - Assis, localizado no km 385 da SP-270 Rodovia Raposo Tavares
SAU 6 - Salto Grande, localizado no km 446 da SP-270 Rodovia Raposo Tavares
SAU 12- Cauiá, localizado no km 636 da SP-270 Rodovia Raposo Tavares
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