BOLETIM
INFORMATIVO
ANO 24
23 | Nº 226
216
MARÇO 2018
JANEIRO
2019
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

RODOVIA BR-116/RJ

CRT FAZ CAMPANHA PARA MANTER NOSSA ‘FAUNA VIVA’

Grande parte dos usuários da BR-116/RJ

as principais espécies existentes na região

e quatro entre carcaças e animais com vida

da Rodovia Santos Dumont, é uma das várias

foram resgatados pelas equipes do “Fauna

ações realizadas pela CRT dentro do Fauna

Viva”, sendo desses, 1.245 mamíferos, 626

Viva, que incluem também a instalação de

aves, 196 répteis e 17 anfíbios. Apesar desse

placas indicativas dos principais trechos de

número expressivo, já podemos comemorar

travessia de animais, adaptação de túneis de

algumas vitórias nessa luta pela preservação:

drenagem que servem como zoopassagens

no trecho do Km-91, onde está instalado um

para que os mesmos cruzem a via sem in-

dos túneis para travessia, não houve neste

terferência com o tráfego, telas de proteção

ano registro de atropelamentos de animais,

e serviço de resgate de animais encontrados

sinal de que esse tipo de passagem dá uma

na via, sadios ou vítimas de acidentes.

segurança efetiva.

Desde 2008 até hoje, dois mil e oitenta

Entre os animais encontrados, alguns

estão ameaçados de extinção como o lobo

sabe que nossa rodovia se encontra numa re-

guará (apesar de não pertencer ao nosso

gião considerada uma das mais importantes

bioma). Das aves, as maiores vítimas são

áreas de preservação da Mata Atlântica do

as corujas e os gaviões. Todas as espécies

país e, lógico, de sua fauna típica também.

resgatadas com vida, passam por triagem

Por isso, a CRT está realizando na rodovia

e tratamento veterinário de uma equipe

uma campanha de divulgação e conscienti-

mantida de prontidão pelo “Fauna Viva”.

zação do Projeto Fauna Viva, que a empresa

Ajude-nos nessa luta pela preservação

mantém em conjunto com o Parque Nacional

da nossa fauna. Avistando animais na pista,

da Serra dos Órgãos (Parnaso), com o objeti-

em situação de perigo ou vítima de atro-

vo de reduzir o impacto de atropelamentos

pelamento, entre em contato conosco pelo

de animais na via.
A campanha, com painéis que retratam

Painéis foram afixados em trechos da rodovia para orientar e conscientizar os usuários
da BR-116/RJ sobre a busca pela redução dos acidentes envolvendo animais silvestres

0800-0210278. Faça a sua parte na luta
pela vida.

NATAL SOLIDÁRIO DA CRT BENEFICIA 18 INSTITUIÇÕES
Crianças de 18 instituições da região da

visa (Magé), APAE (Magé e Teresópolis), As-

Fundação Beneficente Evangélica Jesus de

BR-116/RJ tiveram um Natal mais diverti-

sociação de Pais e Amigos da Casa de Sheila

Nazaré (Duque de Caxias), Associação Be-

do, graças às 1.759 doações recebidas na

(Magé), Associação de Moradores Amigos de

neficente Primeiros Passos - Aspas (Magé),

campanha Natal Solidário, promovida pela

Parque Estrela (Magé), Centro de Apoio à In-

Igreja Matriz Pastoral do Agasalho (São José

CRT entre outubro e dezembro. Desse total,

fância e à Juventude Casa das Rosas (Magé),

do Vale do Rio Preto), Lar São Tiago para

1.290 brinquedos e outros itens foram doa-

Creche Menino Jesus de Praga (Teresópolis),

Meninos (Magé), Lar Tia Anastácia (Teresó-

dos pela empresa e 469 por seus usuários.

Creche Professora Rosália Martins da Silva

polis), Pastoral de Suruí (Magé), Sociedade

Nessa edição do Natal Solidário foram

(Teresópolis), Departamento São Vicente de

Pestalozzi de Magé e Associação Beneficente

beneficiadas as seguintes entidades: Amo-

Paulo (Teresópolis), Emater-Rio (Sapucaia),

Sopão (Teresópolis).
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DIREÇÃO E DISTRAÇÃO É UM DESASTRE!
Por muitas vezes, o motorista

enquanto estiver dirigindo. Um

quando ao volante, “liga o automá-

simples desvio de olhar da via,

tico” e se permite algumas distra-

pode provocar acidentes. Vai pagar

ções ou atitudes que, infelizmente,

o pedágio? Pare o carro na cabine

podem ocasionar incidentes e pôr

e, só então, pegue o dinheiro da

a viagem a perder. Isso sem falar,

tarifa e, se quiser agilizar a passa-

que muitas dessas atitudes são

gem, deixe-o previamente em local

passíveis de aplicação de multas de

de fácil acesso ou, opte pelo paga-

trânsito. A Revista Ela, do jornal O

mento automático.

Globo, em sua edição de 16 de de-

Essa dica é só para reforçar:

zembro, publicou sete dicas do ad-

celular, aplicativos e redes sociais

vogado Vitor Porto D’Ave, as quais

ao volante, jamais! Esse “costu-

servem de base para este texto.

me” é apontado como uma das

Passou num drive thru e acha

principais causas dos incidentes

que pode sair dirigindo saborean-

no trânsito no Brasil nos últimos

do calmamente seu sanduíche e

anos. O mesmo vale para o uso

apoiando o refrigerante sobre o

dos fones de ouvido, é infração,

banco? Nada disso! Nem um ino-

pois podem distrair o motorista.

cente biscoito é permitido. As duas

Fones liberados só para o carona

mãos no volante é exigência das

e demais passageiros do veículo.
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Ao dirigir, as duas mãos devem permanecer no volante,
dessa forma, alimentar-se, falar ao celular, fumar ou
sintonizar o rádio são condutas irregulares e de risco
tes de começar a viagem.

dos” no banco de trás com os equi-

É proibido fumar! Sim, ao vo-

pamentos de transporte exigidos

Leis de Trânsito. Quer mastigar algo

Já que falamos de fones,

lante, de jeito algum. A velha his-

por lei. Nada de cachorro no colo

nessas ocasiões? Só balas ou chi-

passemos para a playlist da via-

tória de uma das mãos ocupadas

ou solto no carro, existem caixas

cletes. Para lanchar ou comer algo

gem. Sintonizar o rádio enquan-

e, além disso, a possibilidade de se

e cinto de segurança adequados

que ocupe uma das mãos, só com

to dirige implica em quê? Tirar

jogar cinza e guimba pela janela.

para o seu pet. Objetos “voadores”

o carro parado em local seguro.

uma das mãos do volante e des-

Nesse último caso, a proibição

também são um perigo. Acondicio-

O Boa Viagem costuma dar

viar a atenção da via. Ou seja:

vale também para os caronas e

ne a bagagem de forma que nada

essa dica em suas matérias sobre

duplamente perigoso. Delegue

demais passageiros.

“voe” no caso da necessidade de

segurança: não procure nada no

o papel de DJ para o carona ou

E, por fim, crianças e animais

chão, console ou banco do carona

programe sua trilha sonora an-

devem ir devidamente “assenta-

uma freada mais brusca. Atenção
e Boa Viagem.
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