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RODOVIA BR-116/RJ

CRT COMEMORA DIA DO MEIO AMBIENTE
COM DOAÇÃO DE MUDAS
Para marcar as comemorações do Dia Mundial do Meio
Ambiente na região da Rodovia
Santos Dumont (BR-116/RJ) e

estimular o contato mais próximo
com a natureza, a Concessionária
Rio-Teresópolis (CRT) distribuiu a
seus usuários, em 5 de junho, um

Um posto de distribuição foi montado logo depois do pedágio de
Bongaba no sentido Teresópolis para a entrega das mudas

total de três mil mudas nativas da
Mata Atlântica. O posto de distribuição foi montado pela concessionária no sentido Teresópolis,
após a passarela de Mauá (km131), em Bongaba, Magé. Cada
veículo pôde retirar uma muda
com a indicação de que o plantio
só fosse feito em áreas particulares para não haver interferência
na área de preservação ambiental na região da rodovia.
A CRT tradicionalmente realiza essa ação no Dia Internacional do Meio Ambiente como forma de lembrar seus usuários de
que a BR-116/RJ está inserida
numa região com grandes áreas
preservadas da Mata Atlântica,
como os parques Nacional da
Serra dos Órgãos e o Estadual

Funcionários da CRT orientaram os usuários sobre
como e onde plantar as espécies doadas

dos Três Picos. E que, por isso,
qualquer intervenção no meio
ambiente em sua área deve ser

cercada de cuidados, procurando-se manter as características
ambientais originais.

CAMPANHA DO AGASALHO DA CRT ARRECADA 2.479 DOAÇÕES
PARA ENTIDADES DA REGIÃO DA BR-116/RJ
Como já é tradição nos meses
que antecedem o inverno, a Concessionária Rio-Teresópolis (CRT)
realizou entre 13 de maio e 3 de
junho, a Campanha do Agasalho
que, neste ano, arrecadou um total de 2.479 itens, sendo destes,
1.579 doados pelos usuários da

Rodovia Santos Dumont e 900
pela empresa. Essas doações beneficiaram, especialmente, crianças e idosos atendidos por 17
entidades beneficentes dos municípios da região da BR-116/RJ.
Receberam as doações as
seguintes instituições: Amovisa

(antigo GADA) de Magé, Apae Teresópolis e Magé, Associação de
Moradores e Amigos de Sheila de
Magé, Associação de Moradores
e Amigos de Parque Estrela em
Magé, Centro de Apoio à Infância e à Juventude Casa das Rosas
em Magé, Creche Menino Jesus

de Praga em Teresópolis, Creche
Professora Rosália Martins da Silva em Teresópolis, Departamento
São Vicente de Paulo em Teresópolis, Fundação Beneficente
Evangélica Jesus de Nazaré em
Duque de Caxias, Aspas - Associação Beneficente Primeiros Passos

em Magé, Igreja Matriz Pastoral
do Agasalho em São José do Vale
do Rio Preto, Lar São Tiago para
Meninos em Magé, Lar Tia Anastácia em Teresópolis, Pastoral de
Suruí em Magé, Sociedade Pestalozzi de Magé e Associação Beneficente Sopão em Teresópolis.
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‘PROJETO OLHARES’ FAZ EXPOSIÇÃO NA CALÇADA DA FAMA
Mais uma realização do “Projeto Olhares” foi lançada a 1º de junho, na Calçada da
Fama de Teresópolis: a exposição fotográfica “Rosário, cores e sonhos”. A mostra reúne
trabalhos de jovens e crianças da comunidade de Rosário, alunos da quinta turma do
projeto de iniciação fotográfica, que tem a
coordenação da ONG Lar Tia Anastácia e a
CRT como patrocinadora por meio da Lei
Rouanet do Ministério da Cultura.

E xp e di e nte
Este informativo é uma
produção do Departamento
de Marketing da
CRT – Concessionária
Rio-Teresópolis

Alunos do curso de iniciação fotográfica realizado na comunidade
do Rosário são os autores dos trabalhos expostos

TEMPO SECO, BALÕES E QUEIMADAS PODEM RESULTAR EM GRANDES INCÊNDIOS
No inverno, quando o clima costuma ser
mais seco, cresce a ocorrência de queimadas
nas rodovias tanto que o número de incêndios
nessas regiões, entre junho e setembro, representa cerca de 60% do total de casos registrados ao ano. Some a isso as festas juninas, com
balões e fogueiras. A combinação pode provocar grandes incêndios e destruição, com risco
para áreas de preservação ambiental, animais
e propriedades. Sem falar que, soltar balão é
crime, com pena de reclusão prevista.
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Além das fogueiras e balões, algumas práticas também representam risco de incêndios
como a queima de lixo próximo à vegetação
ou o arremesso de bitucas/guimbas de cigarros
pelas janelas dos veículos. A vegetação seca é
combustível para o fogo. Nas faixas de domínio das rodovias, grande número dos focos de
incêndio ocorre nas áreas próximas aos aglomerados urbanos.
Nas rodovias, as queimadas também reduzem a segurança, pois a fumaça prejudica

a visibilidade, aumentando o risco de colisões traseiras. Reduza a velocidade, feche
os vidros do veículo, mantenha distância
segura do veículo da frente e não pare na
faixa de rolamento. Se detectar algum foco
de incêndio ou fumaça, entre em contato
com a CRT pelo telefone 0800 021 0278 ou
com o Corpo de Bombeiros pelo número da
corporação (193).
(matéria baseada em dados do site www.estradas.com.br)

Tenha cuidado!
• Não solte balões. Além do risco de gerar incêndios, essa prática
é crime ambiental.
• Não solte fogos de artifício em áreas de vegetação.
• Não queime lixo.
• Não lance pontas de cigarro nas margens das rodovias.
• Não use fogo para eliminar a vegetação dos terrenos.
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