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RODOVIA BR-116/RJ

CAMPANHA CONSCIENTIZA MOTORISTAS SOBRE
CONDUÇÃO SEGURA NA RODOVIA
CRT aborda comportamentos que mais comumente levam à ocorrência de acidentes
A segurança de seus usuários é assunto

néis afixados em vários pontos do trecho da

gravidade, registrados na rodovia. Entre eles

que está sempre em pauta como motivador

Baixada Fluminense, nos dois sentidos da

estão: a colisão traseira, o choque com objeto

Ao todo foram instalados na rodovia

das ações da Concessionária Rio-Teresópolis

rodovia. São usados também o painel aéreo

fixo, a saída de pista, o abalroamento late-

painéis com 11 mensagens diferentes que

(CRT) na Rio-Teresópolis-Além Paraíba. Para

da praça de pedágio em Bongaba, banners e

ral e os atropelamentos. Estas ocorrências,

visam conscientizar os motoristas quanto

tanto, uma campanha está em curso na via

cartazes, além do site da CRT (www.crt.com.

em sua grande parte, apontam para a não

à adoção de condutas seguras. Entre estas

para alertar os motoristas sobre as princi-

br) onde está disponibilizada uma animação

obediência às leis de trânsito e aos limites

orientações estão alertas referentes a mo-

pais infrações que foram detectadas como

em “flash”.

relação aos demais veículos.

estabelecidos para a circulação na rodovia,

toristas, passageiros e pedestres como: “não

geradoras de acidentes. Estes alertas são

Para elaboração das mensagens foi to-

como o desrespeito aos parâmetros de ve-

trafegue no acostamento”; “cinto é para to-

feitos por meio de mensagens, compostas

mada como base uma estatística que aponta

locidade, a não utilização de passarelas ou

dos”; “respeite o pedestre”; “não se arrisque,

por ilustrações e frases, veiculadas em pai-

os acidentes mais comuns, ou os de maior

a não observância da distância segura em

dirija com cuidado”, entre outras.

MAIO É MÊS DE HOMENAGEM ÀS MÃES
Este mês é dedicado a ela, que por alguns ainda é vista como um ser que beira quase que a santidade, a tradução mais perfeita para verbos como amar e doar. Mas, nas

15 e 18 de março. Com o Cristianismo a celebração passou a ser em torno da Virgem
Maria, mãe de Jesus.

últimas décadas, ela tem se aproximado mais dos super-heróis, ou melhor, das heroínas

Porém, a comemoração pioneira mais próximas à atual se deu na Inglaterra do

que cultivam múltiplas personalidade para poder dar conta de tantos papeis, dividindo

século XVII, o “Domingo das Mães” quando os filhos, durante a missa, presenteavam

as funções de cuidar dos filhos com a profissional, a dona de casa, a esposa e o que

suas progenitoras, mesmo os que moravam longe das mesmas, pois a estes era dada

mais vier. Enfim, maio é o mês deste ser especial também conhecido como “MÃE” e a

folga para visitá-las em seu dia.

CRT abre mais uma vez espaço para lhe render as devidas e merecidas homenagens.

Nos EUA, a ideia de se homenagear as mães nasceu em 1904 com Anna Jarvis, cuja

O Dia das Mães no Brasil é comemorado sempre no segundo domingo de maio

mãe prestou serviços comunitários durante a Guerra Civil Americana. Dez anos depois

atendendo a um decreto assinado por Getúlio Vargas em 1932. Mas os primeiros re-

a data foi oficializada pelo Congresso norteamericano e em 1914 foi reconhecida como

gistros desta comemoração remetem à Grécia Antiga a partir das homenagens à deusa

festa nacional atendendo a uma proposta do presidente Woodrow Wilson. Após esta

Reia, “mãe de todos os seres”, a quem os gregos ofereciam presentes no seu dia. Já

iniciativa muitos outros países seguiram o exemplo e incluíram a data no calendário.

em Roma, a homenageada era Cibele, “mãe dos deuses”, numa festa de três dias entre

(Texto baseado em informações do site www.suapesquisa.com)
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‘MAIO AMARELO’ PELA REDUÇÃO DE
ACIDENTES NO TRÂNSITO
Promover o debate sobre responsabilidades e a avaliação de

em 178 países e 50 milhões de pessoas sobreviveram com sequelas

riscos do comportamento de cada cidadão nos deslocamentos diá-

em decorrência dos mesmos. São três mil vidas perdidas por dia nas

rios no trânsito. Esta é a proposta do “Maio Amarelo”, movimento

estradas ou ruas em função desta que é a nona maior causa de mortes

internacional promovido pelo Poder Público e sociedade civil como

no mundo e a primeira na faixa etária dos 15 aos 29 anos. Se este

forma de conscientizar condutores de veículos e pedestres sobre a

cenário for mantido, a estimativa é de que este número chegue a

adoção de condutas seguras nas vias públicas,

1,9 milhão de mortes em 2020 e 2,4 milhões

chamando a atenção de todos para o grande

em 2030. O Brasil é o quinto lugar entre os

número de vítimas dos acidentes de trânsito

recordistas em mortes no trânsito.
Segundo autoridades da área, o caminho

no Brasil e no mundo.
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Este ano, a sexta edição do Maio Amarelo traz

para a redução da mortalidade no trânsito

o tema “NO TRÂNSITO, O SENTIDO É A VIDA”

é garantir que os estados-membros adotem

Reportagens

sugerindo que os adultos ouçam o conselho

leis que cubram os cinco principais fatores de

CRT: Assessoria de

dado por uma criança que tem uma percepção

risco: dirigir sob o efeito de álcool, o excesso

Comunicação

do certo e errado, mesmo com toda ingenui-

de velocidade, o uso do capacete por moto-

dade e inexperiência da vida, de uma forma

ciclistas, o uso do cinto de segurança e das

mais clara e eficaz.

cadeirinhas.

Como o próprio nome indica, o movimento

A CRT mantém em sua rotina a realização de

acontece anualmente durante todo o mês de

campanhas junto a seus usuários como forma

maio, com o amarelo sendo escolhido como

de conscientizá-los sobre a necessidade da

a “cor da atenção pela vida” por representar

adoção da direção segura, com obediência às

o “alerta” nas vias.

regras de trânsito e às sinalizações rodoviárias.

Este movimento foi motivado pela Organização

Se você quiser participar do “Maio Amarelo”

das Nações Unidas (OMS) ao criar, em maio de 2011, a Década de

saiba como na página http://maioamarelo.com. Faça a sua parte!

Ação para Segurança no Trânsito com a qual se pretende “salvar”

Ajude a salvar vidas!

cinco milhões de vidas até 2020. Estudo da OMS indica que em 2009

(matéria baseada em dados dos sites http://maioamarelo.com e
www.blogtransitar.com.br)

ocorreram cerca de 1,3 milhão de mortes por acidentes de trânsito

SERV IÇOS D E APOIO

Fotos/ilustrações
Banco de
Imagens CRT

CRT – Rodovia Santos Dumont
(BR-116/RJ), s/nº – Km 133,5
Praça Eng. Pierre Berman
Bongaba – Magé/RJ
CEP: 25930-530
Tel/Fax (21) 2777-8300

