Programação Semana Nacional de Trânsito 2017 – São Paulo/SP
A Secretaria de Mobilidade e Transportes – SMT, a Companhia de Engenharia de Tráfego –
CET, e a São Paulo Transporte – SPTrans, promovem de 18 a 25 de setembro, a Semana da
Mobilidade 2017. Dia 22 é marcar pelo “Dia Mundial Sem Carro”. Ações conjuntas têm o
objetivo de convidar a sociedade civil a refletir sobre os deslocamentos do dia a dia e
experimentar novas maneiras de se locomover, de compartilhar modais e de praticar a
integração entre eles, descobrindo assim uma nova São Paulo.
19/09
Curso de Direção Defensiva - com o objetivo de auxiliar na prevenção de acidentes, através do
aprimoramento de técnicas de direção segura e de conhecimentos e conceitos sobre o
trânsito.
Local: Av. Marquês de São Vicente, 2477 – Várzea da Barra Funda
Palestra de Segurança no Trânsito - Palestra ministrada em empresas ou instituições, com o
objetivo de promover a reflexão sobre a importância da adoção de atitudes seguras e
solidárias, visando a melhoria das condições de circulação no trânsito e da qualidade de vida
de condutores e pedestres. O público alvo desta atividade é formado pelos diversos usuários
do sistema viário, tais como: motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
Local: Av. Nossa Sra. de Sabará, 5312 – Vila Emir.
Emissão de Cartão Defis e Idoso – AACD - Voluntários da AACD receberão os documentos para
emissão do cartão devia. Depois o solicitante receberá cartão pelo correio
Local: R. Borges Lagoa, 1505 – Vila Clementino, São Paulo – SP, Brasil
Exposição | Possível para Todos - estarão expostos 2 veículos do ATENDE, um taxi preto
acessível e um ônibus do sistema. Em um Box truss serão apresentados números sobre
acessibilidade no transporte coletivo.
Local: Pateo do Collegio
Novos Meios de Comunicação na Mobilidade Urbana - Na Semana da Mobilidade, a
Secretaria de Mobilidade e Transportes, junto com a CET, SPTrans e MobiLab convidam você
para participar do evento: Novos Meios de Comunicação na Mobilidade Urbana. Serão quatro
visões distintas do deslocamento na cidade, em diferentes meios de transporte: Caminhada e
Bem Estar, Motos, Transporte Público e Bicicletas.
Local: MobiLab, Rua Boa Vista, 136 (mezanino) – Centro, São Paulo
Teatro Interativo - Evento que acontecerá no transporte público e que levará a audiência a
refletir sobre a mobilidade na cidade. Contará com intervenções diversas como debates,
música, poesia, entre outros.
Local: Transporte público
Cenário “Eu vou de ônibus” - os passageiros podem tirar fotos em cenário interativo,
valorizando sua escolha pelo transporte coletivo e outros meios.
Local: nos terminais - Cidade Tiradentes, Pinheiros e Pirituba.
Andar de ônibus em SP -monitores treinados pela SPTrans, apresentarão aos “passageiros do
futuro” – estudantes de escolas municipais da região Leste, com idades entre 11 e 12 anos,
como andar de ônibus, entender os códigos dos veículos e orientação de cidadania no
transporte

Local: Expresso Tiradentes – sistema BRT – e o Terminal D. Pedro II.
Documentário: “Bicicleta Brasil – Pedalar é Um Direito” + Debate - Vinte anos após aprovado
o atual Código de Trânsito Brasileiro, que reconheceu a bicicleta como meio de transporte,
Renata Falzoni abre as gavetas de seu arquivo para contar a história do Movimento Bicicleta
Brasil – Pedalar é Um Direito, quando cicloativistas pedalaram de Paraty-RJ até Brasília-DF;
1562 km por 18 dias. Em apoio ao novo Código, e demandar do então presidente Fernando
Henrique Cardoso a imediata aplicação deste conjunto de leis que posteriormente comprovou
salvar vidas. O documentário de Renata Falzoni e equipe Bike é Legal vai mostrar os bastidores
dessa Campanha e a evolução da cultura da bicicleta como modal ativo a partir desses 20 anos.
20/09
Curso de Motofrete - Curso Obrigatório, de acordo com a Lei Federal 12.009 e Resolução
CONTRAN 350, para o motociclista profissional que realiza transporte de pequenas
mercadorias. Realizado em 30 horas/aula, sendo que 5 horas/aula são de prática em pista de
treinamento para motociclistas. O curso aborda todo o conteúdo necessário para a boa prática
da profissão de motofrete, tanto no aspecto da legislação que regulamenta o setor, quanto
nos conhecimentos de trânsito e de como pilotar a motocicleta com segurança e cidadania.
Local: Av. Marquês de São Vicente, 2477 - Várzea da Barra Funda
Curso de Pilotagem Segura - O Curso de Pilotagem Segura visa desenvolver valores de
segurança e cidadania e promover o aprimoramento de técnicas de pilotagem de motocicletas.
Local: Av. Marquês de São Vicente, 2477 - Várzea da Barra Funda
Curso de Pilotagem Segura (CEMOB) - O Curso de Pilotagem Segura visa desenvolver valores
de segurança e cidadania e promover o aprimoramento de técnicas de pilotagem de
motocicletas.
Local: Rua Vilela, 572.
Palestra de Segurança no Trânsito - Palestra ministrada em empresas ou instituições, com o
objetivo de promover a reflexão sobre a importância da adoção de atitudes seguras e
solidárias, visando a melhoria das condições de circulação no trânsito e da qualidade de vida
de condutores e pedestres. O público alvo desta atividade é formado pelos diversos usuários
do sistema viário, tais como: motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
Local: Hospital Santa Paula, Av. Santo Amaro, 2468 - Vila Olímpia.
06h30 às 18h30 - Blitze Educativas na Semana Nacional do Trânsito - Abraciclo
Local: Avenida Rebouças, cruzamento com Av. Brasil e R. Henrique Schaumann/ Avenida São
João, esquina com R. General Osório (“Rua das Motos”)/ Av. Bernardino de Campo, esquina
com R. Ramon Penharrubia
09h às 17h - Exposição | Possível para Todos - estarão expostos 2 veículos do ATENDE, um taxi
preto acessível e um ônibus do sistema. Em um Box truss serão apresentados números sobre
acessibilidade no transporte coletivo.
Local: Pateo do Collegio
09h às 17h - Emissão de Cartão Defis e Idoso – AACD - Voluntários da AACD receberão os
documentos para emissão do cartão devia. Depois o solicitante receberá cartão pelo correio
Local: R. Borges Lagoa, 1505 – Vila Clementino, São Paulo – SP, Brasil

10h às 16h - Homem Celular - Ator fantasiado de “Homem Celular” interage com motoristas
em cruzamentos de grande movimento, orientando que se desejarem falar ao celular
enquanto dirigem é melhor ir de ônibus, enfatizando a mensagem que de ônibus se vai a
qualquer lugar da cidade de forma segura, econômica e rápida.
Local: Av. Paulista X 13 de maio e Av. Faria Lima x R. Chifom
10h às 16h - Cenário “Eu vou de ônibus” - os passageiros podem tirar fotos em cenário
interativo, valorizando sua escolha pelo transporte coletivo e outros meios.
Local: nos terminais - Cidade Tiradentes, Pinheiros e Pirituba.
11h às 13h – Mímicos em travessias - Performance com os mímicos em travessias.
Local: Rua Quintino Bocaiúva x R. Beijamin Constant.
13h30 às 14h30 – Andar de ônibus em SP -monitores treinados pela SPTrans, apresentarão
aos “passageiros do futuro” – estudantes de escolas municipais da região Leste, com idades
entre 11 e 12 anos, como andar de ônibus, entender os códigos dos veículos e orientação de
cidadania no transporte. Serão visitados Expresso Tiradentes - sistema BRT - e o Terminal D.
Pedro II.
Local: EMEF Vladimir Herzog Rua Francisco José Viana, 894 Cidade Tiradentes
15h às 18h – Mobilidade corporativa: Da teoria à prática - para discutir a mobilidade
corporativa e propor novas soluções que conversem com as organizações, com as cidades e
com as pessoas.
Local: Av. Nações Unidas 14171.
21/09
Curso de Motofrete - Curso Obrigatório, de acordo com a Lei Federal 12.009 e Resolução
CONTRAN 350, para o motociclista profissional que realiza transporte de pequenas
mercadorias. Realizado em 30 horas/aula, sendo que 5 horas/aula são de prática em pista de
treinamento para motociclistas. O curso aborda todo o conteúdo necessário para a boa prática
da profissão de motofrete, tanto no aspecto da legislação que regulamenta o setor, quanto
nos conhecimentos de trânsito e de como pilotar a motocicleta com segurança e cidadania.
Local: Av. Marquês de São Vicente, 2477 - Várzea da Barra Funda
Curso de Pilotagem Segura - O Curso de Pilotagem Segura visa desenvolver valores de
segurança e cidadania e promover o aprimoramento de técnicas de pilotagem de motocicletas.
Local: Av. Marquês de São Vicente, 2477 - Várzea da Barra Funda
Curso de Pilotagem Segura (CEMOB) - O Curso de Pilotagem Segura visa desenvolver valores
de segurança e cidadania e promover o aprimoramento de técnicas de pilotagem de
motocicletas.
Local: Rua Vilela, 572.
Palestra de Segurança no Trânsito - Palestra ministrada em empresas ou instituições, com o
objetivo de promover a reflexão sobre a importância da adoção de atitudes seguras e
solidárias, visando a melhoria das condições de circulação no trânsito e da qualidade de vida
de condutores e pedestres. O público alvo desta atividade é formado pelos diversos usuários
do sistema viário, tais como: motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
Local: Hospital Santa Paula, Av. Santo Amaro, 2468 - Vila Olímpia.
06h30 às 18h30 - Blitze Educativas na Semana Nacional do Trânsito - Abraciclo

Local: Avenida Rebouças, cruzamento com Av. Brasil e R. Henrique Schaumann/ Avenida São
João, esquina com R. General Osório (“Rua das Motos”)/ Av. Bernardino de Campo, esquina
com R. Ramon Penharrubia
09h às 17h - Exposição | Possível para Todos - estarão expostos 2 veículos do ATENDE, um taxi
preto acessível e um ônibus do sistema. Em um Box truss serão apresentados números sobre
acessibilidade no transporte coletivo.
Local: Pateo do Collegio
09h às 17h - Emissão de Cartão Defis e Idoso – AACD - Voluntários da AACD receberão os
documentos para emissão do cartão devia. Depois o solicitante receberá cartão pelo correio
Local: R. Borges Lagoa, 1505 – Vila Clementino, São Paulo – SP, Brasil
10h às 16h - Homem Celular - Ator fantasiado de “Homem Celular” interage com motoristas
em cruzamentos de grande movimento, orientando que se desejarem falar ao celular
enquanto dirigem é melhor ir de ônibus, enfatizando a mensagem que de ônibus se vai a
qualquer lugar da cidade de forma segura, econômica e rápida.
Local: Av. Paulista X 13 de maio e Av. Faria Lima x R. Chifom
10h às 16h - Cenário “Eu vou de ônibus” - os passageiros podem tirar fotos em cenário
interativo, valorizando sua escolha pelo transporte coletivo e outros meios.
Local: nos terminais - Cidade Tiradentes, Pinheiros e Pirituba.
11h às 13h – Mímicos em travessias - Performance com os mímicos em travessias.
Local: Rua Quintino Bocaiúva x R. Beijamin Constant.
13h30 às 14h30 – Andar de ônibus em SP -monitores treinados pela SPTrans, apresentarão
aos “passageiros do futuro” – estudantes de escolas municipais da região Leste, com idades
entre 11 e 12 anos, como andar de ônibus, entender os códigos dos veículos e orientação de
cidadania no transporte. Serão visitados Expresso Tiradentes - sistema BRT - e o Terminal D.
Pedro II.
Local: EMEF Vladimir Herzog Rua Francisco José Viana, 894 Cidade Tiradentes
15h às 18h – Mobilidade corporativa: Da teoria à prática - para discutir a mobilidade
corporativa e propor novas soluções que conversem com as organizações, com as cidades e
com as pessoas.
Local: Av. Nações Unidas 14171.
22/09
Curso de Motofrete - Curso Obrigatório, de acordo com a Lei Federal 12.009 e Resolução
CONTRAN 350, para o motociclista profissional que realiza transporte de pequenas
mercadorias. Realizado em 30 horas/aula, sendo que 5 horas/aula são de prática em pista de
treinamento para motociclistas. O curso aborda todo o conteúdo necessário para a boa prática
da profissão de motofrete, tanto no aspecto da legislação que regulamenta o setor, quanto
nos conhecimentos de trânsito e de como pilotar a motocicleta com segurança e cidadania.
Local: Av. Marquês de São Vicente, 2477 - Várzea da Barra Funda

Dia Mundial Sem Carro - A data, celebrada na sexta-feira (22), será marcada pelo fechamento
para as motos e veículos de passeio. O objetivo é incentivar nessa data o deslocamento a pé,
por transporte coletivo ou por bicicleta.
Local: da Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Rua Florêncio de Abreu, Rua Líbero Badaró e
Viaduto do Chá, na região central de São Paulo.
06h30 às 07h30 - Blitze Educativas na Semana Nacional do Trânsito - Abraciclo
Local: Avenida Salim Farah Maluf, cruzamento com Av. Sapopemba/ Avenida Jacu Pêssego,
cruzamento com Av. Adriano Bertozzi (Praça Yazuo Yamamoto)/ Avenida Aricanduva,
cruzamento com Rua Júlio Colasso.
08h às 20h – Rua Compartilhada – Brooklin: Que tal uma rua onde o principal beneficiado é o
usuário? Em 2014, a Rua Joel Carlos Borges foi alvo de um projeto de urbanismo da URB-i,
vencedor do concurso lançado durante a Virada da Mobilidade em conjunto com o WRI e a
USP Cidades. Em 2016, como parte do projeto, realizamos a primeira intervenção temporária
nessa rua e tivemos sucesso de público e de aceitação do espaço.
Local: Rua Joel Carlos Borges
08h às 11h – Desafio Multimodal - tem por objetivo testar a multimodalidade da cidade. Este
ano serão 27 origens diferentes nas quais diversos participantes farão trajetos até a Rua Joel
Carlos Borges, no dia Mundial Sem Carro. Todos os participantes deverão incluir ao menos três
modais no trajeto e experimentarão a cidade sob uma perspectiva diferente da utilizada em
seu dia a dia. Modais de transporte utilizados: a pé, bike (particular, compartilhada,
convencional, elétrica), skate, patins, patinete, hoverboard, ônibus, trem, metrô, carona (max.
4 km), Apps (max. R$10,00)
Local: Chegada -Rua Joel Carlos Borges,16.
09h às 17h - Emissão de Cartão Defis e Idoso – AACD - Voluntários da AACD receberão os
documentos para emissão do cartão devia. Depois o solicitante receberá cartão pelo correio
Local: R. Borges Lagoa, 1505 – Vila Clementino, São Paulo – SP, Brasil
10h às 16h - Homem Celular - Ator fantasiado de “Homem Celular” interage com motoristas
em cruzamentos de grande movimento, orientando que se desejarem falar ao celular
enquanto dirigem é melhor ir de ônibus, enfatizando a mensagem que de ônibus se vai a
qualquer lugar da cidade de forma segura, econômica e rápida.
Local: Estação Paraíso (em frente ao metrô)/ Viaduto do Chá x Shopping Light
10h às 16h - Cenário “Eu vou de ônibus” - os passageiros podem tirar fotos em cenário
interativo, valorizando sua escolha pelo transporte coletivo e outros meios.
Local: nos terminais - Cidade Tiradentes, Pinheiros e Pirituba.
11h às 13h – Mímicos em travessias - Performance com os mímicos em travessias.
Local: Rua Quintino Bocaiúva x R. Beijamin Constant.
13h30 às 14h30 – Andar de ônibus em SP -monitores treinados pela SPTrans, apresentarão
aos “passageiros do futuro” – estudantes de escolas municipais da região Leste, com idades
entre 11 e 12 anos, como andar de ônibus, entender os códigos dos veículos e orientação de
cidadania no transporte. Serão visitados Expresso Tiradentes - sistema BRT - e o Terminal D.
Pedro II.
Local: EMEF Mailson Delane, Prof. Rua Salvador Vigano, 100 Conjunto Habitacional Barro
Branco II.

23/09
09h às 10h – Pimp meu tênis - Evento Fechado com Oficina de customização de tênis.
Repaginar o "meio de transporte" os tênis dos estudantes que participam dos grupos de
caminhadas de casa para a escola do projeto Carona a Pé.
Local: Rua São Vicente de Paula.
10h às 16h - Cenário “Eu vou de ônibus” - os passageiros podem tirar fotos em cenário
interativo, valorizando sua escolha pelo transporte coletivo e outros meios.
Local: nos terminais - Cidade Tiradentes, Pinheiros e Pirituba.
16h30 às 18h30 – Encerramento Virada – Filme Dismobilidade
Local: Cinearte- Av. Paulista, 2073.
24/09
Transformação de Rua do Brooklin: a rua Joel Carlos Borges, que dá acesso à Estação Berrini
da CPTM, no Brooklin, Zona Sul, receberá intervenções para melhorar as condições de
segurança e acessibilidade. O conceito de Rua Completa prevê uma série de ajustes para
priorizar a circulação de pedestres e incentivar o uso do transporte público, como boa
iluminação, calçadas largas e mobiliário urbano que melhore o compartilhamento de espaço
entre pedestres, ciclistas e motoristas.
Local: Rua Joel Carlos Borges
10h às 16h - Cenário “Eu vou de ônibus” - os passageiros podem tirar fotos em cenário
interativo, valorizando sua escolha pelo transporte coletivo e outros meios.
Local: nos terminais - Cidade Tiradentes, Pinheiros e Pirituba.
25/09
Teatro de Fantoches: Atividade que utiliza o teatro de bonecos como recurso pedagógico para
desenvolver a percepção, a sequencia lógica, criatividade e imaginação e trabalhar de forma
lúdica e agradável, os conceitos de segurança na circulação e travessia, além de despertar
hábitos e comportamentos seguros na mobilidade urbana.
Local: CEU EMEI VILA DO SOL - Avenida dos Funcionários Públicos - Vila do Sol.
Curso de Direção Defensiva - com o objetivo de auxiliar na prevenção de acidentes, através do
aprimoramento de técnicas de direção segura e de conhecimentos e conceitos sobre o
trânsito.
Local: Av. Marquês de São Vicente, 2477 – Várzea da Barra Funda
Curso de Motofrete - Curso Obrigatório, de acordo com a Lei Federal 12.009 e Resolução
CONTRAN 350, para o motociclista profissional que realiza transporte de pequenas
mercadorias. Realizado em 30 horas/aula, sendo que 5 horas/aula são de prática em pista de
treinamento para motociclistas. O curso aborda todo o conteúdo necessário para a boa prática
da profissão de motofrete, tanto no aspecto da legislação que regulamenta o setor, quanto
nos conhecimentos de trânsito e de como pilotar a motocicleta com segurança e cidadania.
Local: Av. Marquês de São Vicente, 2477 - Várzea da Barra Funda
09h às 17h - Emissão de Cartão Defis e Idoso – AACD - Voluntários da AACD receberão os
documentos para emissão do cartão devia. Depois o solicitante receberá cartão pelo correio
Local: R. Borges Lagoa, 1505 – Vila Clementino, São Paulo – SP, Brasil

10h às 16h - Cenário “Eu vou de ônibus” - os passageiros podem tirar fotos em cenário
interativo, valorizando sua escolha pelo transporte coletivo e outros meios.
Local: nos terminais - Cidade Tiradentes, Pinheiros e Pirituba.
26/09
Curso de Direção Defensiva - com o objetivo de auxiliar na prevenção de acidentes, através do
aprimoramento de técnicas de direção segura e de conhecimentos e conceitos sobre o
trânsito.
Local: Av. Marquês de São Vicente, 2477 – Várzea da Barra Funda
Curso de Motofrete - Curso Obrigatório, de acordo com a Lei Federal 12.009 e Resolução
CONTRAN 350, para o motociclista profissional que realiza transporte de pequenas
mercadorias. Realizado em 30 horas/aula, sendo que 5 horas/aula são de prática em pista de
treinamento para motociclistas. O curso aborda todo o conteúdo necessário para a boa prática
da profissão de motofrete, tanto no aspecto da legislação que regulamenta o setor, quanto
nos conhecimentos de trânsito e de como pilotar a motocicleta com segurança e cidadania.
Local: Av. Marquês de São Vicente, 2477 - Várzea da Barra Funda
09h às 17h - Emissão de Cartão Defis e Idoso – AACD - Voluntários da AACD receberão os
documentos para emissão do cartão devia. Depois o solicitante receberá cartão pelo correio
Local: R. Borges Lagoa, 1505 – Vila Clementino, São Paulo – SP, Brasil
27/09
Curso de Motofrete - Curso Obrigatório, de acordo com a Lei Federal 12.009 e Resolução
CONTRAN 350, para o motociclista profissional que realiza transporte de pequenas
mercadorias. Realizado em 30 horas/aula, sendo que 5 horas/aula são de prática em pista de
treinamento para motociclistas. O curso aborda todo o conteúdo necessário para a boa prática
da profissão de motofrete, tanto no aspecto da legislação que regulamenta o setor, quanto
nos conhecimentos de trânsito e de como pilotar a motocicleta com segurança e cidadania.
Local: Av. Marquês de São Vicente, 2477 - Várzea da Barra Funda
09h às 17h - Emissão de Cartão Defis e Idoso – AACD - Voluntários da AACD receberão os
documentos para emissão do cartão devia. Depois o solicitante receberá cartão pelo correio
Local: R. Borges Lagoa, 1505 – Vila Clementino, São Paulo – SP, Brasil
28/09
09h às 17h - Emissão de Cartão Defis e Idoso – AACD - Voluntários da AACD receberão os
documentos para emissão do cartão devia. Depois o solicitante receberá cartão pelo correio
Local: R. Borges Lagoa, 1505 – Vila Clementino, São Paulo – SP, Brasil
29/09
09h às 17h - Emissão de Cartão Defis e Idoso – AACD - Voluntários da AACD receberão os
documentos para emissão do cartão devia. Depois o solicitante receberá cartão pelo correio
Local: R. Borges Lagoa, 1505 – Vila Clementino, São Paulo – SP, Brasil

