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CRT PARTICIPA DE EVENTO AMBIENTAL NO VALE DA REVOLTA
Em 26 de setembro, equipe

da Revolta, em Teresópolis, ao

comunidade, visando à conscien-

da CRT participou do 6º Evento

lado de ambientalistas, autori-

tização sobre a importância de

Ambiental, na localidade de Vale

dades, moradores e crianças da

se preservar o meio ambiente.
A Concessionária Rio-Teresópolis
(CRT) é uma das realizadoras do
evento, em conjunto com a Prefeitura de Teresópolis, por meio
da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, e Defesa Civil, com
apoio da ANTT, Parque Estadual
dos Três Picos, Corpo de Bombeiros de Teresópolis e participação
da Associação de Moradores do
Vale da Revolta.

O 6º Evento Ambiental do Vale da Revolta é uma das ações
ambientais apoiadas e realizadas pela CRT na região da BR-116/RJ

A iniciativa visa despertar
Equipes da CRT se uniram aos moradores e
ambientalistas no Mutirão de Limpeza

a consciência ecológica junto à

ção preventiva para se minimizar

próximas a encostas, como é o

comunidade o que, entre outros

o impacto das chuvas, principal-

caso do Vale da Revolta, evitan-

benefícios, é uma forma de atua-

mente nas localidades situadas

do possíveis incidentes.

ESTÃO ABERTAS INSCRIÇÕES PARA PATROCÍNIO DE PROJETOS
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL NA REGIÃO DA BR-116/RJ
Já estão abertas na CRT as
inscrições para patrocínio de projetos sem fins lucrativos, voltados
para a responsabilidade social. As
propostas serão recebidas até 14
de novembro e, na requisição, são
necessários os seguintes documentos: cartão do CNPJ; cópia do Estatuto Social; ata atualizada, quando
pertinente; CPF e RG dos representantes legais; CNDs atualizadas;
relato breve sobre a trajetória da
organização (principais ações e
projetos); resumo do projeto; definição das linhas de atuação e como

se enquadra (Ambiental, Cultural,
Educacional, Esportiva ou Multiáreas); descrição breve da região
onde será realizado, incluindo
aspectos socioambientais
relevantes do local; duração prevista; monitoramento, como será
a coleta e análise das
informações do projeto; objetivo do apoio/
patrocínio e qual o meio de
captação de recursos, se direto
ou por lei de incentivo; objetivos
do desenvolvimento sustentável;

função, formação, forma de contratação e carga horária dos profissionais que conduzirão o projeto; cronograma físico-financeiro;
objetivo geral e específico;
atividades e suas especificações e, caso haja
incentivo por lei específica, documentação
(cópia da publicação no
Diário Oficial da União e
informações sobre o PRONAC).
A documentação deve ser encaminhada, via Correios ou entregue em mãos, em envelope

lacrado, para a Concessionária Rio
Teresópolis S.A. - Comissão de Avaliação de Projetos de RSE - Rodovia
Santos Dumont (BR-116/RJ), s/nº Km 133,5 - Praça de Pedágio Eng.
Pierre Berman - Bongaba - Magé
- RJ - CEP: 25930-530. Não serão
aceitas outras formas de encaminhamento. A avaliação será pautada nas premissas do negócio, na
Política de Responsabilidade Social
Empresarial (RSE) e no Código de
Ética e Conduta. Os projetos selecionados receberão um contato da
empresa até 30 de novembro.

Colabore
com a

“Campanha
Natal
Solidário”.
ParticIPe!
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Guapimirim e Magé recebem peça infantil
de conscientização no trânsito
Alunos da rede pública de Guapimirim e
Magé assistiram em outubro a apresentação
da peça infantil “O Trânsito e Eu”, que aborda
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a educação e prevenção no trânsito de maneira lúdica, contribuindo para a formação crítica

Coordenação Geral
Pedro Lancastre

da criança. O evento, uma realização do Ministério da Cultura por meio da Lei de Incentivo

Jornalista Responsável
Simone Botelho

à Cultura - Rouanet, tem produção do Grupo
Incentivar e patrocínio da CRT.
As apresentações, gratuitas e abertas ao

Os alunos interagem com os atores, vivenciando fatos do dia a dia no trânsito

público, aconteceram na Escola Municipal

Vieira e na Escola Municipal Professora Mar-

da e com todos vivendo em paz. Ambos tive-

Acácia Leitão Portella, em Guapimirim, e, em

garida Nery Portella.

ram, em suas famílias, experiências marcantes

Magé, na Escola Municipal Alzira Vargas do

A peça conta a história de Luís e Renata,

provocadas pelo abuso de velocidade e des-

Amaral, na Escola Municipal Mara Clara Ma-

duas crianças que têm muita coisa em comum,

respeito às leis de trânsito. O pai de Renata

chado, na Escola Municipal Professora Luiza

além da vontade de ver sua cidade organiza-

perdeu a carteira de motorista por excesso de
pontos e o irmão mais velho de Luís sofreu um
grave acidente. Tristes com a imprudência de
seus entes queridos, eles resolvem conscientizar sua comunidade.
De acordo com dados do Ministério da
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Saúde, o número de atropelamentos de crianças no trânsito é alarmante. Na maioria dos
casos, envolve imprudência de motoristas e
ausência de atitudes simples de prevenção.
Sucesso da peça vai além das apresentações, pois alunos são multiplicadores da direção
segura junto às famílias
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