CRIANÇAS ENVIAM MENSAGENS A MOTORISTAS QUE
PASSAM PELA VIA EXPRESSA TRANSOLÍMPICA
A Concessionária ViaRio, responsável pela administração e operação da Via Expressa
Transolímpica, através do Programa Caminhos para a Cidadania, do Instituto CCR, realizará a
entrega de mais de mil cartinhas com mensagens sobre conscientização no trânsito, feitas pelos
alunos do 4º e do 5º ano da rede pública de ensino das 14 escolas do entorno da via. As cartinhas
serão distribuídas no dia 24 de setembro durante a Semana Nacional de Trânsito aos condutores
que passarem pela praça de pedágio de Jardim Sulacap. O objetivo desta campanha é
conscientizar a população de sua responsabilidade, valorizando ações do cotidiano e visando à
participação de todos para a melhoria da segurança viária. Segundo a Gestora de Sustentabilidade
da ViaRio, Izabel Loureiro, a mensagem de crianças, pedindo por um trânsito mais seguro,
sensibiliza os motoristas quanto a influência de suas atitudes, para um trânsito mais seguro.
Ainda segundo Izabel, o ideal seria que o motorista, além de ler a carta, respondesse aos alunos,
através do e-mail caminhos.cidadania@institutoccr.com.br, criando uma corrente pela vida, pela
segurança e bons hábitos no trânsito. Todas as mensagens serão entregues às escolas e chegarão
aos autores.

Nesta mesma data, acontecerá na Transolímpica uma ação em parceria com o SEST (Serviço Social
do Transporte) e o SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), que contará com
distribuição de material informativo de prevenção de acidentes de trânsito e um kit de higiene
pessoal. Esta ação faz parte do Programa de prevenção de acidentes dessas entidades.

Números do projeto Caminhos para a Cidadania

Considerado o maior programa privado de Educação de Trânsito do país, o Caminhos para a
Cidadania, por meio dos encontros temáticos promovidos pela Concessionária ViaRio, capacitou
em 2018 mais 60 professores. Juntos, os educadores atenderam um total de 2524 estudantes de
14 escolas da rede municipal de ensino no ano de 2018.

O projeto socioeducacional foi eleito "o melhor programa de responsabilidade social do setor em
todo o mundo" pela International Bridge Tunnel and Turnpike Association (IBTTA) - considerada a
maior e mais importante associação internacional de concessionárias de rodovias.
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