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01. INTRODUÇÃO 03. 06.02. 05.04.

Sobre o 
relatório social
Seja bem-vindo(a) ao Relatório Social da Rumo. 

Apresentamos os principais destaques da nossa atuação social e de 
relacionamento com as comunidades, ações do Instituto Rumo e o impacto 
gerado na sociedade durante o período de 2021-2022.

Esta publicação é uma iniciativa que visa fortalecer o vínculo da Rumo com 
as comunidades do entorno das nossas operações, a fim de promovermos 
um relacionamento pautado pela transparência e diálogo, sempre mirando 
o futuro das pessoas impactadas por nossas ações. Nas próximas páginas, 
compartilhamos nossos principais resultados, desafios e a nossa visão de 
futuro quanto ao relacionamento e segurança das comunidades.

Boa leitura!
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Mensagem do CEO

João Alberto Abreu, 
Presidente da Rumo

É com uma sensação de orgulho que 
apresentamos o Relatório Social Rumo. Neste 
documento apresentamos as iniciativas e 
a estratégia social da empresa no período 
de 2021 e 2022, mostrando como geramos 
valor por meio de nosso engajamento com as 
comunidades e impacto social.

Na Rumo, acreditamos que o que fazemos 
hoje impacta o amanhã. Por isso, mantemos 
nossa atuação pautada em nossos Valores 
e Compromissos com o Desenvolvimento 
Sustentável, buscando transformar nosso 
negócio em um indutor de crescimento, 
desenvolvimento e sustentabilidade para as 
comunidades próximas de nossas operações.

 
Ao longo dos últimos anos, 
expandimos nossa operação 
e levamos a ferrovia para 
novas regiões do Brasil, um 
processo de crescimento 
que gerou desenvolvimento 
para o país como um todo, 
impulsionando uma logística 
mais eficiente e sustentável. 

Com esse crescimento, impactamos 
positivamente a vida dos habitantes das 
comunidades próximas de nossa operação, 
com a geração de emprego e renda. Para 
ampliar ainda mais esse impacto, contamos 
com diversas iniciativas de engajamento e 
comunicação, que nos dão a oportunidade de 
ouvir demandas e conhecer as pessoas que 
são impactadas por nossas operações, além 
de levar conhecimento e apoiar projetos de 
desenvolvimento local.

Durante o período de 2021 e 2022, avançamos 
significativamente em nossa capacidade de 
gerar valor para a sociedade, por meio da 
criação do Instituto Rumo e da estruturação de 
nossas ações de Investimento Social Privado 
e Voluntariado. Foram mais de R$ 6,3 milhões 
destinados para geração de impacto positivo 
em nossas comunidades. Trabalhamos, assim, 
para fortalecer nossa atuação social, com um 
olhar mais estratégico e ligado ao negócio. 
Tudo isso para continuarmos movimentando a 
Companhia, o país e as comunidades, para um 
amanhã cada vez mais próspero e sustentável. 
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Mensagem da liderança
Propósito. 
Impacto. 
Futuro. 

São essas palavras que resumem o que 
sentimos ao concluir o ano de 2022 e 
contemplar as ações sociais realizadas 
pela Rumo ao longo do período, focadas 
na educação, segurança e cuidado com as 
comunidades.

Em 2022, comemoramos o primeiro ano 
de atuação do Instituto Rumo, que é, 
sem dúvida, um marco na estruturação e 
ampliação de nosso pilar social. Durante 
os primeiros momentos de sua atuação, 
estivemos focados em conhecer e ouvir 
as demandas das comunidades do nosso 
entorno, para entender como podemos 
gerar cada vez mais valor às pessoas que se 
relacionam com nossas operações. 

A partir desse trabalho, entendemos 
nosso papel de trabalhar junto com a 
juventude local, trazendo uma visão de 
futuro, crescimento e protagonismo para 
esses jovens. Após compreendermos 
essa necessidade, demos início à primeira 
iniciativa do Instituto, em Rondonópolis 
(MT), visando combater a evasão escolar na 
comunidade.  

Fernanda Sacchi   
Diretoria de Gente, PPF, ESG 
e Comunicação e Presidente 
do Instituto Rumo  
(Gestão 2020 – 2022)

 
Entre 2021 e 2022, o 
Instituto Rumo fomentou 
o crescimento profissional 
de mais de 250  jovens por 
meio de seu programa social. 
Demonstrando o poder de 
transformação dessa ação, 
pudemos comemorar a 
contratação de formandos 
em nossos programas como 
jovens aprendizes na Brado. 

Além disso, o Instituto apoiou outros cinco 
projetos sociais na região de Rondonópolis, 
Cubatão (SP), Curitiba (PR), São José do 
Rio Preto (SP) e Rio Claro (SP), nas áreas 
de educação, mentoria profissional e o 
engajamento das comunidades. 

Também tivemos a oportunidade de nos 
aproximar de comunidades, instituições 
e escolas, através do nosso programa de 
voluntariado, o Trem do Bem. Durante o 
ano de 2021, estruturamos o programa, 
unificando as ações de voluntariado das 
operações da Rumo e Brado, e realizando 
um aporte financeiro para fomentar os 

projetos desenvolvidos pelas instituições. 
Assim, colocamos o trem nos trilhos, para 
seguir engajando colaboradores em prol 
das comunidades ao longo de 2022. No 
período, 34 Instituições foram apoiadas por 
nossos voluntários.

Não podemos deixar de agradecer às 
inúmeras instituições parceiras e aos 
voluntários que nos apoiaram durante 
esse período. Foi com essa ajuda que 
conseguimos, juntos, potencializar nosso 
impacto positivo nas comunidades.
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DNA Rumo

Resolvendo com eficiência

Aqui a gente resolve; não deixa pra depois. Buscamos na 
simplificação dos processos, da linguagem e da atitude responsável, 
sempre o caminho mais inteligente de solução. Pois sabemos 
que o melhor para o cliente e para o negócio é ser eficiente.

Unidos pela segurança

Somos uma só Rumo. Para nós segurança vai além da integridade 
física para a construção de um ambiente colaborativo e 
inclusivo. Confiamos e cuidamos uns dos outros porque 
sabemos que juntos seremos sempre melhores.

Mirando longe

O que fazemos hoje impacta o amanhã. Somos comprometidos 
com o crescimento e com as consequências das nossas 
escolhas. Por isso, exploramos novos caminhos com 
tecnologia, planejamento e investimento para continuarmos 
movendo nossas carreiras, o Brasil e o mundo.

Orientados pelos clientes 

Sim, nosso negócio é de gente. Conhecer o cliente por trás 
dos protocolos nos ajuda a vender melhor, oferecendo o 
que eles realmente precisam. Assim, com conhecimento, 
troca e abertura entre os times, pensamos em soluções 
que fazem a diferença nos negócios de toda a cadeia.

DNA Rumo
Somos a Rumo S.A., a maior operadora de logística 
ferroviária independente do país. Atuamos por meio da 
prestação de serviços logísticos de transporte sobre trilhos, 
elevação portuária e armazenagem de produtos.

Atuamos nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil, 
onde estão instalados quatro dos principais portos do país: 
Santos (SP), Paranaguá (PR), São Francisco do Sul (SC) e Rio 
Grande (RS). Nessas regiões, também operamos centros de 
distribuição, instalações e terminais de transbordo.

Nossas operações

Malha Paulista    Malha Central    Malha Norte   
Malha Sul    Malha Oeste    Brado Logística S.A.  

Acreditamos que o que fazemos hoje impacta o amanhã. 
Com isso, a partir dos nossos princípios, diretrizes e 
compromissos, conduzimos o nosso negócio em prol do 
crescimento sustentável e da geração de valor ao país.

Dessa forma, reforçamos nosso compromisso através de 
diretrizes que pautam nossa atuação sustentável, definidas a 
partir das nossas iniciais e alinhados com os nossos valores, 
que norteiam de forma estratégica o relacionamento com os 
stakeholders e reforçam o compromisso da empresa com a 
sustentabilidade.

NOSSOS VALORES
• Agilidade e disciplina
• Inovação e inclusão
• Superação e excelência
• Desenvolvimento pessoal
• Integridade e ética
• Diversidade
• Respeito
• Saúde e segurança
• Sustentabilidade

Saiba mais em nosso Código de 
Conduta, disponível em https://
rumolog.com/quem-somos/

R

U

M

O

SOMOS
a empresa de soluções logísticas 
que movimenta o Brasil e o 
mundo, muito além da ferrovia.

PROPÓSITO
Acreditamos no movimento como 
forma de evolução.

8
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COMPROMISSOS COM 
O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

Compromissos com 
o desenvolvimento 
sustentável
Desde 2020, nossa atuação é pautada nos Dez Compromissos 
com o Desenvolvimento Sustentável, que definem concretamente 
nossos objetivos em relação à sustentabilidade do negócio. Os 
Compromissos, nos movem a criar e implementar, ações em tópicos 
ambientais, sociais e de governança corporativa.

Para conhecer nossos avanços nos Compromissos, clique nos 
ícones da imagem a seguir:

Para uma melhor experiência de interatividade do quadro 
ao lado, abrir este documento via leitores Adobe.  

Navegadores podem apresentar limitações.
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COMPROMISSOS COM O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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Desde 2020, somos signatários da Rede Pacto 
Global, uma ação voluntária da Organização 
das Nações Unidas (ONU), um chamado para 
empresas contribuírem para enfrentamento 
dos desafios da sociedade, alinhando suas 
estratégias e operações a dez princípios 
universais, nos aspectos de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e anticorrupção. 

Ao integrarmos ao Pacto Global, também 
contribuímos com a Agenda 2030. Uma agenda 
global que visa engajar países, empresas, 
instituições e sociedade civil em prol dos 17 
objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS).

Reforçamos nosso comprometimento com 
o desenvolvimento sustentável através das 
seguintes iniciativas e compromissos:

Pacto Global da ONU  CEBDS  Coalização Brasil  Princípios de Empoderamento das Mulheres, ONU Mulheres  
Agenda 2030 da ONU  Programa na Mão Certa  GIFE  Pacto empresarial para integridade e Contra Corrupção do Instituto Ethos  
Nossa Atuação social e relacionamento com comunidade  

Contamos com operações em quatro regiões do país. Durante o período de 2021/2022, 
realizamos atividades socioambientais nos seguintes municípios:

1  Americana  (SP)
2  Antonina  (PR)
3  Aparecida do Taboado  (MS)
4  Apucarana  (PR)
5  Araraquara  (SP)
6  Araucária  (PR)
7  Barretos  (SP)
8  Bauru  (SP)
9  Brumadinho  (MG)
10  Cambé  (PR)
11  Campestre (GO)
12  Campina Grande do Sul  (PR)

13  Campinas (SP)
14  Cascavel  (PR)
15  Catigua (SP)
16  Chapadão do SUL  (MT)
17  Cordeirópolis  (SP)
18  Cubatão  (SP)
19  Cuiabá  (MT)
20  Curitiba  (PR)
21  Embu-Guaçu  (SP)
22  Esteio  (RS)
23  Estrela  D’ Oeste (SP)
24  Fernandopolis (SP)

25  Goianira (GO)
26  Guarujá  (SP)
27  Hortolândia  (SP)
28  Itirapina  (SP)
29  Itu  (SP)
30  Jales  (SP)
31  Jaraguá do Sul  (SC)
32  Joinville  (SC)
33  Londrina  (PR)
34  Lucas do Rio Verde  (MT)
35  Maringá  (PR)
36  Morretes  (PR)

37  Nova Veneza (GO)
38  Ouroana (GO)
39  Palmeiras de Goias (GO)
40  Paranaguá  (PR)
41  Paranaiguara  (GO)
42  Patamares  (BA)
43  Pinhais  (PR)
44  Pitangueiras  (SP)
45  Ponta Grossa  (PR)
46  Pontal do Paraná  (PR)
47  Presidente Prudente  (SP)
48  Quirinópolis (GO)

49  Rio Claro  (SP)
50  Rio Negrinho  (SC)
51  Rio Verde  (GO)
52  Rondonópolis  (MT)
53  Salto (SP)
54  Santa Helena (GO)
55  Santa Ernestina (SP)
56  Santa Gertrudes  (SP)
57  Santa Cruz do Sul  (RS)
58  Santa Fé do Sul  (SP)
59  Santa Maria  (RS)
60  Santa Vitoria (MG)

61  Santos  (SP)
62  São Carlos  (SP)
63  São José do Rio Preto  (SP)
64  São Simão  (GO)
65  São Vicente  (SP)
66  Sumaré  (SP)
67  Taquaritinga  (SP)
68  Três Fronteiras  (SP)
69   Trindade (GO)
70  União de Minas (MG)
71  Urania (SP)
72  Votuporanga  (SP)
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Nossa atuação social 
NOSSAS  
DIRETRIZES

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE
Estabelece o compromisso de 
realizar uma atuação voltada 
para promover convivência 
harmônica com as comunidades 
do entorno, por meio de um 
relacionamento ético e acessível.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO 
SOCIAL PRIVADO
Define a estratégia, diretrizes e 
ações para a aplicação dos recursos 
financeiros, humanos e materiais da 
Rumo, de forma a gerar impacto 
social positivo nos municípios onde 
a empresa atua diretamente.

POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS
Estabelece as diretrizes e os 
princípios gerais da atuação 
da Rumo a respeito de Direitos 
Humanos. Princípios estes que 
devem nortear todas as atividades 
e relações da Companhia. 

RELACIONAMENTO  
COM A COMUNIDADE

Doações 
incentivadas

Plano Estratégico 
de Segurança 

(PESEG)

Canal de 
relacionamento 

para a  
comunidade

Diálogos com 
instituição de 

ensino

Doações direta 
para a comunidade

Instituto Rumo

Comunicação 
socioambiental

Programa de 
acompanhamento 
com comunidades 

indígenas

Voluntariado 
corporativo

Nossa atuação social e relacionamento com 
a comunidade é pautada por importantes 
diretrizes que orientam as ações e decisões da 
Companhia. Nossa Política de Sustentabilidade 
estabelece que nossa atuação deve ser voltada 
para promover uma convivência harmônica com 
essas comunidades do entorno da ferrovia, por 
meio de um relacionamento ético e acessível.

Em 2021, após realizarmos 
reuniões com líderes 
comunitários e um diagnóstico 
socioambiental participativo, 
avaliamos nosso impacto, a fim 
de melhor compreender a relação 
das comunidades com a ferrovia, 
além de suas necessidades locais.

A partir deste diagnóstico, revisamos nossa 
estratégia de engajamento com comunidades, 
com intuito de minimizar impactos negativos, 
e potencializar nossos impactos positivos. 
Dessa forma, visamos uma transformação 
positiva da juventude e de desenvolvimento da 
comunidade, através do apoio da Rumo frente à 
projetos sociais e de segurança das pessoas.
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Destaques sociais 2021-2022  

EM 2021 E 2022 
FORAM MAIS DE

R$ 6,3 MILHÕES

DOAÇÕES ATRAVÉS 
DO INVESTIMENTO 
SOCIAL PRIVADO*

*Investimento direto, investimento via 
leis de incentivos e outros

2021: R$ 129,6 MIL

2022: R$ 204,9 MIL

DE INVESTIMENTO NAS AÇÕES E 
DOAÇÕES PELO TREM DO BEM

EM 2022, CERCA DE

R$ 600 MIL

EM INVESTIMENTO DIRETO

2021: R$ 920 MIL

2022: R$ 3,8 MILHÕES

INVESTIMENTOS VIA LEIS DE 
INCENTIVOS

1 ANO DE 
INSTITUTO 
RUMO

2021: 12 PROJETOS

2022: 22 PROJETOS

PROJETOS SUBSIDIADOS PELO 
TREM DO BEM

2021: 6.458
2022: 4.986
PESSOAS IMPACTADAS COM O 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
TREM DO BEM

2021: 14 PROJETOS, COM 132 
MIL DE PESSOAS IMPACTADAS

2022: 31 PROJETOS, COM 5,8 
MILHÕES PESSOAS IMPACTADAS

VIA LEIS DE INCENTIVO
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06.05.04.03. RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE

Comunicação  
e engajamento  
socioambiental
Priorizamos o relacionamento inicial com a comunidade de entorno 
da ferrovia, pois acreditamos que nossa atuação deve ser voltada para 
promover uma convivência harmônica com essas comunidades, por 
meio de um relacionamento ético e acessível.

Nesse sentido, iniciamos um processo de diagnóstico socioambiental 
antes do início da fase de obras e expansão da ferrovia, e mantemos 
programas de avaliação de impactos ao longo de toda a malha, 
implementando as medidas mais adequadas para mitigar ou compensar 
os impactos negativos identificados.

A partir do diagnostico inicial, traçamos uma estratégia de comunicação 
socioambiental, de acordo com as necessidades de cada local, voltada à 
conscientização e engajamento com a comunidade e colaboradores(as). 
Além disso, mapeamos os principais atores e instituições, que poderão 
se tornar futuros parceiros de ações socioambientais na região.

DESTAQUES DE

COMUNICAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL

2021 – 2022
12 ações realizadas de engajamento 
com as comunidades. A partir 
dessas ações, efetuamos diversas 
doações para as comunidades:

287
cestas básicas

300
canecas

600 kits
de semente

CERCA DE

700 mudas
de árvores nativas

1
notebook



RELATÓRIO SOCIAL  |  2021-2022
01. 02.

15

06.05.04.03. RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE

INICIATIVAS DE DESTAQUE DE 
COMUNICAÇÃO E ENGAJAMENTO 
SOCIOAMBIENTAL DIA DA ÁRVORE (2021/2022)

Malha Paulista

Atuação: Em 2021, celebramos o Dia da Árvore, junto com as comunidades dos 
municípios de entorno da Malha Paulista. O evento contou com a doação 
de 350 mudas de 7 espécies de árvores nativas da região aos municípios 
inseridos na área de influência das obras de Duplicação do Trecho Ferroviário 
entre os Pátios de Itirapina (ZIQ ) e Boa Vista-Campinas (ZBV). Em 2022, 
plantamos 80 mudas, sendo 50 mudas em Cubatão (SP), 50 no município de 
São Carlos (SP) e 100 mudas para Cordeirópolis. 

Durante a ação, engajamos as comunidades sobre a 
importância de preservação do meio ambiente, além 
de apresentarmos o Programa de Proteção à Flora.

Públicos: As ações envolveram os poderes públicos locais (Secretarias de Meio 
Ambiente e Educação), assim como escolas públicas municipais e 
seus alunos e a Associação de Atletismo de Rondonópolis/MT. 

Municípios abrangidos:

• Itirapina (SP); 
• Rio Claro (SP);
• Cubatão (SP); 

 

• Cordeirópolis (SP); 
• Americana (SP); 
• São Carlos (SP);

• Hortolândia (SP); 
• Santa Gertrudes (SP);
• Rondonópolis(MT).

Alunos participando das 
ações do Dia da Árvore 
Rumo 2021
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DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA 
A COMUNIDADE (2022)

Malha Paulista

Atuação: Em 2022, com as obras de expansão da Malha 
Paulista, realizamos doações de cestas básicas 
para as comunidades mais carentes nas localidades 
inseridas na área de influência da ferrovia. Com essa 
ação, criamos uma relação de parceria e confiança 
com a população que possuí interface direta com a 
malha ferroviária.

Públicos: As ações envolveram instituições nos municípios 
localizados na área de influência das obras e expansão 
da Malha Paulista.

• Creche da Divina Providência
• Associação Chico Xavier
• Casa de Fraternidade Chico Xavier

Municípios abrangidos: 

• São Carlos (SP); • Jales (SP); • Araraquara (SP).

Conheça todas as ações e doações realizadas de 
Comunicação e engajamento socioambiental em 

Investimento Social Privado, na página 43.
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Programa de  
Educação Ambiental
Contamos com o programa de 
educação ambiental com atividades 
voltadas para as comunidades das 
regiões onde operamos. O Programa 
tem por objetivo executar atividades 
estruturadas de ensino/aprendizagem 
sobre o tema, promovendo a 
participação das comunidades que 
possuem interface com a ferrovia, a fim 
de disseminar informações de educação 
ambiental e segurança ferroviária. A 
partir do programa, atuamos com os 
seguintes objetivos:

• Desenvolver “valores ambientais” 
junto às comunidades envolvidas;

• Criar agentes multiplicadores quanto 
à divulgação e disseminação de boas 
práticas ambientais e de segurança 
ferroviária na sociedade;

• Conscientizar o público escolar 
quanto à importância da ferrovia 
e ações de melhoria na segurança 
da via férrea e meio ambiente 
de entorno;

• Sensibilizar a população lindeira a 
respeito da importância do descarte 
correto de resíduos

Com isso, realizamos a entrega de uma 
cartilha educativa com os principais 
temas abordados, visando que os 
participantes do programa utilizem 
esse material em suas casas e atuem na 
disseminação das informações aos seus 
familiares e amigos. 

O material desenvolvido para as 
ações junto às escolas é voltado à 
conscientização do público-alvo 
abordando os seguintes temas:

Acreditamos que a partir de uma comunicação 
transparente e ética com as pessoas que integram 
as comunidades no entorno de nossas operações, 
podemos gerar uma operação mais segura e 
transformadora para essa região. 

Para atender às demandas das 
comunidades, disponibilizamos o 
nosso canal de Relacionamento da 
Rumo, com opções para registro 
solicitações gerais, reclamações, 
denúncias e atendimento a estudantes. 

As informações são recebidas por uma empresa 
independente e especializada, assegurando sigilo 
absoluto e o tratamento adequado de cada situação 
pela alta administração da Rumo.

Segurança na via férrea;

Preservação da fauna e flora;

Reciclagem e reaproveitamento 
de resíduos sólidos, bem como 
a redução da geração (consumo 
consciente);

Importância da ferrovia no 
desenvolvimento do país;

Melhoria da convivência entre a 
população lindeira e a ferrovia.

Os temas foram abordados de 
forma lúdica e interativa com 
os participantes. Além disso, 
aplicamos  jogos ambientais, 
proporcionando a discussão 
entre os participantes e a troca 
de conhecimentos adquiridos.

CANAL DE RELACIONAMENTO RUMO

O canal de relacionamento pode ser  
acessado por meio do endereço eletrônico  
https://canalconfidencial.com.br/rumo/#home  
ou pelo telefone abaixo, 24h por dia, 7 dias por semana 

0800 701 22 55

Canais de 
relacionamento

https://canalconfidencial.com.br/rumo/#home
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Atividades desenvolvidas
“Corrida dos Trens”

A Corrida dos trens é uma iniciativa que 
aborda a importância do transporte 
ferroviário, além de atitudes e procedimentos 
que devem ser adotados em áreas próximas 
às ferrovias através de gamificação. 

A iniciativa conta com um jogo de tabuleiro 
em que trens devem realizar um determinado 
percurso, onde são sorteadas cartas com 
perguntas relacionadas à segurança em 
ferrovias e “perguntas surpresas”, que trazem 
atitudes positivas e negativas, fazendo o 
trem se deslocar mais algumas casas para 
frente ou retroceder no jogo.

No jogo, as cartas são divididas em dois 
tipos: cartas “pergunta”, com informações 
sobre segurança em ferrovias, objetivando 
conscientizar e prevenir acidentes com 
pedestres, automóveis e animais domésticos. 
Nas cartas “atitude”, são difundidas ações 
que podem ser realizadas para transformar/
melhorar nosso meio ambiente.

Com isso, acreditamos que a partir das 
brincadeiras temos excelentes oportunidades 
para nutrir o vocabulário da criança, pois o 
contato com diferentes objetos e situações 
estimula a linguagem interna.

“Lixo no Cesto”

A iniciativa “Lixo no Cesto” visa despertar os 
participantes para a necessidade da ação 
coletiva em relação à separação e destino 
adequado dos resíduos sólidos produzidos 
em casa e na escola. Com isso, os 
participantes recebem figuras de diferentes 
resíduos e devem depositá-las nas lixeiras 
corretas. Em suas discussões, a atividade 
tem por objetivo abordar os temas que serão 
descritos a seguir: 

• O consumo responsável;

• O desenvolvimento sustentável, 

• O uso dos recursos naturais para 
produção dos diferentes objetos utilizados 
diariamente;

A importância de se praticar os 5Rs - Reduzir, 
Repensar, Reaproveitar, Reciclar e Recusar 
consumir produtos que gerem impactos 
socioambientais significativos.
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Você plantou 
uma árvore, 

jogue o dado 
novamente.

Você libertou um 
pássaro de uma 

armadilha. 
Avance 4 casas. 

Esqueceu a 
torneira aberta 

na casa 2. 
Volte para 
fechá-la.

Você está 
brincando muito 
perto do trilho. 
Vá até a casa 13 

para ficar em 
segurança. 

Você não separou o 
lixo corretamente.  

Volte para a casa 14 
para aprender. 

Quem tem a preferência? 
1) Bicicleta 2) Trem 
3) Pedestre 4) Carro

Se acertou, avance 3 casas. 
Se errou, volte 2 casas.

Qual destes 
meios de 

transporte de 
carga é mais 
sustentável?  
1) Bicicleta 

2) Trem 
3) Pedestre 

4) Carro
Se acertou, 

avance 2 
casas. Se 

errou, volte 
5 casas.

?
Qual animal está 

ameaçado de extinção? 
1)Elefante 2)Cachorro 

3)Onça Pintada
Se acertou, avance 4 casas. 

Se errou, volte 5 casas.

Chegada

Cite 3 cores de lixo reciclável 
e seu respectivo resíduo.

Resposta certa, avance 3 casas. 
Resposta errada, volte 4 casas.

?

Em função das restrições impostas pela Pandemia do 
Covid-19, as atividades previstas para o ano de 2021 
não foram executadas nas escolas como nos anos 
anteriores. Em 2022 executamos o programa em 
10 municipios, impactando aproximandamente 650 
alunos do 5º e 7º ano da rede publica de ensino
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Nossa história
O Instituto Rumo nasce em 2021, 
trazendo mais perspectivas 
e transformação positiva aos 
jovens dos municípios de 
atuação da Rumo e da Brado. 

Por meio de formação para o protagonismo 
e incentivo à continuidade dos estudos, 
trabalhamos para ampliar a inclusão 
socioprodutiva do jovem de uma maneira 
significativa, respeitando talentos individuais e 
a vocação socioeconômica do município onde 
ele vive. O diálogo para engajamento e a criação 
de redes de apoio selam o compromisso de um 
futuro melhor para os jovens e suas cidades.

A criação do Instituto Rumo parte da decisão 
de devolver à sociedade parte do valor que a 
Companhia recebe. Por meio de formação para 
o protagonismo e incentivo à continuidade 
dos estudos, o Instituto trabalha para ampliar a 
inclusão socioprodutiva do jovem. 

VALOR 
COMPARTILHADO PROTAGONISMO INCLUSÃO 

SOCIOPRODUTIVA

Nossa frente de atuação
ATUAÇÃO QUE GERA VALOR COMPARTILHADO

Poder público 
local

Jovens e 
comunidades 

locais

Participação do jovem em atividades 
que extrapolam os âmbitos de vida 

social em sentido mais amplo, através da 
mobilização que transcende os limites 

de seu entorno sócio comunitário.

TRABALHO DE FORMA INTEGRADA GARANTE A INOVAÇÃO 
NA ATUAÇÃO DO INSTITUTO RUMO

A geração de trabalho e renda de 
maneira estável e decente para as 

populações em situações críticas, de 
modo a facilitar a superação de processos 

crônicos de exclusão socioeconômica.
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ÍNDICE DE  
PROTAGONISMO JUVENIL

O índice de protagonismo Juvenil, tem 
como objetivo compreender as dimensões 
econômicas, educacionais e de emprego 

e renda nos municípios estratégicos 
de atuação da Rumo e Brado. 

O Índice serve como base de escolha 
dos próximos municípios alvo de 

atuação do Instituto Rumo.

NOSSAS FRENTES  
ESTRATÉGICAS

Formação para atuação protagonista

Mobilização para conectar jovens 
às oportunidades de renda

Articulação para apoiar redes de 
inclusão socioprodutiva do jovem

NOSSO PROPÓSITO

Contribuir para inclusão socioprodutiva 
dos jovens dos municípios de atuação, 
por meio da formação protagonista.

IMPACTO POSITIVO
Para o NEGÓCIO. Para o JOVEM. 

Para o MUNICÍPIO.

NOSSOS OBJETIVOS

• Promover a formação protagonista de jovens 
(15 a 24 anos) dos municípios de atuação;

• Possibilitar a ampliação de oportunidades 
de emprego para inclusão socioprodutiva 
do jovem no município;

• Articular parcerias e redes locais 
para inclusão socioprodutiva;

21

Formação protagonista para inclusão socioprodutiva
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Principais ações do Instituto

Primeiro ano de atuação 
do Instituto Rumo

A primeira iniciativa realizada com a assinatura 
do Instituto Rumo foi um projeto de fomento 
à educação em Rondonópolis (MT), visando 
combater a evasão escolar. Por conta da 
pandemia da Covid-19, a iniciativa foi realizada 
em plataforma 100% digital, com atividades 
realizadas no contraturno escolar. Foram 
realizadas 50 horas de conteúdos e tarefas, 
acompanhadas por uma equipe pedagógica.

MÓDULO 1 
“QUEM SOU EU”: 

Busca estimular o aluno a identificar seus 
talentos e vocação, bem como integrar a família 
nesse processo com atividades que estimulam 
o diálogo familiar. Ao final do módulo, o aluno 
escreve e apresenta uma autobiografia.

MÓDULO 2 
“QUAL É O MEU SONHO”:  

Visa incentivar o lado empreendedor do aluno. 
Durante as atividades, o aluno constrói um 
mapa de habilidades e competências, participa 
de entrevistas com profissionais, bem como 
identifica oportunidades para o seu futuro, seja 
ela em níveis de ensino técnico, superior ou o 
próprio empreendedorismo.  A atividade de 
conclusão do módulo é o desenvolvimento de 
um pitch “Invista no meu sonho” apresentando o 
seu “projeto pessoal” para o futuro.

MÓDULO 3 
“COMO EU FAÇO PARA CHEGAR LÁ?”

Apresenta dinâmicas para aprofundamento nas 
trilhas e profissões. O objetivo é tornar o aluno 
um protagonista das suas escolhas com mentoria 
social e reflexões sobre planejamento, esforço 
resultado. A conclusão do curso é feita com a 
elaboração de um plano de ação

O Instituto Rumo viabilizou a iniciativa por meio 
de uma parceria com a secretaria de Educação 
e quatro escolas públicas. Na primeira turma, 
foram beneficiados 68 alunos do 9º ano do ensino 
fundamental e do 1º ano do ensino médio, sendo 
43 deles das escolas municipais parceiras e mais 
25 filhos de colaboradores da Rumo e Brado.

 
Em 2022, dando continuidade 
ao projeto em Rondonópolis 
(MT), atendemos 58 alunos.

TRANSFORMAÇÃO 
POSITIVA
Com a formação da primeira 
turma, 2 alunos foram contratados 
como Jovens Aprendizes, que hoje 
integram o time da Brado.

Minha experiência no curso foi um momento 
de muita aprendizagem, até porque não 
sabia como funcionava o programa menor 
aprendiz. Com o tempo fui aprendendo sobre 
como funcionava e qual a importância dele. 
Já a minha experiência na Brado foi uma 
coisa mais diferente, não sabia como agir e 
nem reagir a tudo o que estava acontecendo, 
até que com o passar com o tempo fui 
encontrando meu lugar. 

RAIANNY, aluna da primeira turma do 
Instituto Rumo
 

Quando recebi a notificação da escola 
sobre a matrícula do curso a minha filha 
já tinha até feito a inscrição, acho que ela 
estava sentindo que seria algo que marcaria 
a vida dela. As aulas iniciaram, online e 
eu sempre estava por trás das câmeras 
ouvindo, confesso que até eu fui tocada pelo 
aprendizado, era nítido ver o impacto de 
cada assunto abordado, pois ela transmitia 
aos irmãos tudo o que ela aprendia. Quando 
chegou o dia da formatura, era como se 
cada um de nós da família recebêssemos 
o certificado de conclusão, era assim que 
sentíamos, pois tivemos a oportunidade 
de acompanhar de perto cada aula. Ver a 
disciplina e dedicação dela em cada aula me 
enchia de orgulho, mas ver ela entre os alunos 
destaques, foi fantástico. Na verdade, é 
impossível descrever o que sentimos naquele 
momento, mal sabíamos o que viria pela 
frente. (...) A visão de futuro foi literalmente 
ativada na juventude dela, os sonhos hoje são 
bem maiores, e a garra e determinação para 
conquistá-los acompanha a rotina dela. Hoje 
ela sabe onde quer chegar, porém o mais 
importante é que ela sabe por qual caminho 
ela deve andar. 

ROSIMEIRE, mãe da aluna Raianny, participante 
da primeira turma do Instituto Rumo.
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Principais projetos apoiados  
pelo Instituto Rumo

TRILHANDO SEU FUTURO

O Trilhando seu Futuro é um programa de 
mentoria profissional, realizado em parceria 
com o Instituto Joule, destinado a jovens que 
residem nos municípios críticos onde operamos.

No primeiro trimestre de 2022, formamos a 
turma-piloto do programa com a participação 
de 19 jovens dos municípios de Cubatão 
(SP) e Rondonópolis (MT), e contou com 19 
mentores, gestores(as) da Rumo e da Brado, 
que se voluntariaram para oferecer orientação 
de carreira. Durante o processo de mentoria, 
foram abordados diversos temas durante 
os 64 encontros online entre mentores(as) e 
mentorados(as).

Já no segundo trimestre, realizamos a segunda 
edição do programa, com a participação de 
57 jovens dos municípios de Curitiba (PR), 
Rondonópolis (MT) e Cubatão (SP), além dos 57 
mentores, que são colaboradores da Rumo e 
da Brado. Esta edição contou com 4 encontros 
e foram abordados diferentes temas. Confira 
os temas abordados durante o programa no 
quadro ao lado.

 “Todos aqui têm uma história de vida que não é de 
sucessos constantes. Poder olhar para trás e contar a 
própria experiência profissional para alguém é uma chance 
de ter aprendizado mútuo; portanto, a mentoria oferece 
a possibilidade não apenas de ensinar algo, mas também 
de ter uma troca profunda, que consiste em olhar para si 
no passado através desta juventude. E, se nós tivéssemos 
tido essa oportunidade lá atrás, os nossos acertos seriam 
ainda maiores. Vale falar também sobre o acolhimento, 
porque eu vejo que é uma juventude muito pressionada 
pelo objetivo do sucesso tão visto nas redes sociais. Poder 
dizer para essa turma que falhar e se levantar faz parte do 
jogo é importante. É um trabalho de acolhimento com eles 
e também de análise própria.”. 

DANILO VERAS, 
Diretor de Novos Negócios, foi um dos mentores e falou 
sobre essa experiência

“Meu mentor foi o Marcelo, a gente teve trocas incríveis 
tanto da vida pessoal, como da profissional, pois se tornou 
um lugar de confiança, onde você podia falar sobre seus 
sonhos, seus anseios e seus medos. Eu sempre fui pessoa 
que queria abraçar o mundo com as mãos, e sempre tive 
receio de tentar e não conseguir. Por medo de falhar eu 
nem tentava, não trilhava meu caminho e nem traçava 
minhas metas. A mentoria me ajudou muito com isso, pois é 
muito bom ter uma pessoa que você pode contar e ajudar 
a seguir com seus sonhos.” 
 

LARISSA MORAIS, mentorada

DESTAQUES DO

TRILHANDO SEU FUTURO
Durante os encontros foram 
abordados temas como:
• Propósito
• Currículo
• Gestão do tempo
• Entrevista de emprego
• Descobrindo meu propósito
• Guia de educação
• Guia de carreira

Pessoas negras que 
participarem das 
duas edições.

dos jovens selecionados 
são mulheres.

dos jovens afirmaram que 
já tinham clareza sobre 
suas escolhas profissionais 
no início do programa. 

dos jovens afirmaram 
que deixam o programa 
com maior clareza 
sobre a sua carreira.

nota média (escala de 
0 a 10), do quanto os 
participantes indicariam 
outras pessoas para 
o programa.

58%

66%

42%

86%

9,7%
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PARCERIA COM ALDEIAS INFANTIS 
& INSTITUTO MAURÍCIO DE SOUSA
Em 2022, realizamos a parceria com a Aldeias Infantis & Instituto Maurício de Sousa, com 
objetivo de disseminar a temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 
segurança ferroviária para crianças e adolescentes dos municípios onde temos operação.

Para tanto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e segurança ferroviária 
viraram histórias em quadrinhos e foram distribuídos 3550 gibis para alunos(as) de 
diferentes localidades. Além disso, o projeto contou com a capacitação de 15 professores 
pela plataforma, com temas relacionados ao ODS.

Relação de entregas de Gibis por município

MALHA MUNICÍPIO QTD. DE ALUNOS

Paulista São José do Rio Preto (SP) 646

Paulista Rio Claro (SP) 375

Paulista Cubatão (SP) 500

Norte Rondonópolis (MT) 218

Norte Aparecida do Taboado (MS) 517

Sul Morretes (PR) 500

Sul Santa Maria (RS) 171

Sul Joinville (SC) 400

Oeste Bauru (SP) 223

“Enquanto Equipe Gestora do Colégio Estadual Rocha Pombo de Morretes entendemos que a 
escola se constitui numa instituição que deve estar integrada à comunidade local e neste sentido, 
a parceria das empresas se configura como um agente que enriquece ainda mais o trabalho 
Pedagógico por nós desenvolvido.
A colaboração da empresa Rumo, além de reforçar seu objetivo social propiciou aos nossos 
estudantes uma melhor compreensão do seu cotidiano e suas especificidades, contribuindo de 
forma valorosa para a formação dos futuros cidadãos.” 

VALINCE, Professora da Colégio Estadual Rocha Pombo, em Morretes (PR)
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DA LINHA PRA FRENTE 

Em 2022, aconteceu a segunda 
edição do Projeto Linha pra Frente, 
no município de em Cubatão (SP). 
O projeto teve como finalidade 
promover uma cultura de segurança 
ferroviária e meio ambiente por 
meio de oficinas de arte e a pintura 
do muro que separa a nossa faixa de 
domínio com a comunidade.

Para isso, como primeira fase do 
projeto, foram realizadas oficinas de 
desenho em escolas do município, 
onde os próprios alunos(as) 
desenharam as artes utilizadas no 
projeto. Em seguida, os grafiteiros(as) 
locais fizeram a representação dessas 
artes no muro.  

crianças e 
adolescentes 
impactadas 
diretamente.

350
CERCA DE

5 mil
pessoas impactadas  
indiretamente.

2
escolas  
atendidas

24
oficinas 
realizadas
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Clique aqui e conheça o trabalho 
desenvolvido pelo projeto  
Da Linha pra Frente

“O projeto Da Linha pra Frente é um trabalho com as 
crianças, inclusive as crianças do Karatê estão envolvidas 
nesse trabalho de pintura e arte que é muito importante (...) 
Gostaria de agradecer todos os professores e organizadores 
que estão deixando um trabalho maravilhoso para a 
comunidade, e nós do karatê não poderíamos ficar de fora 
em um trabalho de inclusão social tão bom como esse.”

AYRTON, UME Ulysses Guimarães em Cubatão (SP)

“Hoje está sendo um dia especial, a garotada está no 
projeto da linha pra frente, que proporcionou pra esses 
estudantes uma experiencia inesquecível, eles estão 
fazendo lindos grafites e estão aprendendo muitas coisas. 
A oficina foi sensacional, os alunos tendo contato com 
materiais, técnicas que dificilmente nos conseguiríamos 
propor na escola, por falta de espaço, materiais, 
equipamentos. Então, será realmente inesquecível  
para eles, quero agradecer muito!”

PROFESSORA CLAUDIA, UME Ulysses Guimarães  
em Cubatão (SP)

“O Grafite foi muito importante, porque é uma forma de 
expressão, principalmente da comunidade, acho que é uma 
arte muito bonita, muito colorida e tem várias formas de se 
expressar, por isso que acho tão importante.”

EVELYN, aluna do 9° ano, UME Ulysses Guimarães  
em Cubatão (SP)
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https://www.instagram.com/dalinhaprafrente/
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ADOTE UMA ESCOLA CUBATÃO 
Apoiamos o projeto Adote uma Escola, 
viabilizando as ações no município de Cubatão 
(SP). O programa tem por objetivo promover o 
engajamento social e voluntariado para ajudar 
escolas públicas a superar os desafios de educação 
oriundos da pandemia e o fortalecimento de 
vínculos com a comunidade escolar. 

Em 2022, com o Instituto Rumo, foram atendidos 
163 jovens do 8º e 9º ano do ensino fundamental da 
Escola Doutor Ullysses Guimaraes em Cubatão (SP).

O programa contou com uma gincana com ações 
socioeducativas, que promovem educação 
de qualidade e desenvolvimento comunitário 
sustentável, visando a redução da evasão escolar no 
Ensino Médio.

Uma das missões realizadas pelos alunos foi sobre 
segurança ferroviária, visando estimular os jovens 
a buscar informações sobre segurança ferroviária, 
através da sua percepção, que resultou em uma série 
de vídeos para conscientizar a comunidade, que 
foram elaborados pelos próprios alunos. Para isso, o 
time de segurança da Rumo, apoiou os alunos com 
dicas para eles se aprofundarem no tema.

OBJETIVO
Promover o engajamento 
social e voluntariado para 
ajudar escolas públicas 
a superar os desafios de 
educação oriundos da 
pandemia e o fortalecimento 
de vínculos com a comunidade 
escolar

MISSÕES

O QUE FAREI EM 2023:  
Qual seu projeto de vida, lições 
aprendidas e quem você quer ser.

SEGURANÇA NOS TRILHOS:  
Concurso de campanhas multimídia de 
prevenção de acidentes na ferrovia.

ECONOMIA CIRCULAR:  
Parceria do Projeto Adote 1 Escola com 
Projeto Da Linha pra Frente

MAPA AFETIVO:  
Parceria do Projeto Adote 1 Escola com 
Projeto Da Linha pra Frente

CASINHA LED:  
Concurso de campanhas multimídia de 
preservação energética

PRESENÇA DIGITAL FORMATURA 2022: 
Projetos de presença digital e veiculação 
para a Formatura e resultados

DA LINHA PRA FRENTE:  
Parceria do Projeto Adote 1 Escola com 
Projeto Da Linha pra Frente

Nosso sentimento em relação ao 
projeto e a Rumo, é de gratidão. 
Pois essa parceria ajudou muito 
no aprendizado dos alunos, 
especialmente nos alunos que 
apresentaram mais dificuldades no 
decorrer do ano. Esperamos que no 
próximo ano essa parceria continue 
e ajude mais alunos que tanto 
necessitam.”

CÉLIA LOPES DA CUNHA, 
Diretora da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Doutor Ulysses Guimarães 
em Cubatão (SP).

Conheça as tribos do 
Programa Adote uma 
Escola Cubatão 2022
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AÇÃO REALIZADA IMPACTO POSITIVO OBJETIVO LOCALIDADE ANO

CICLO 1 DO PRIMEIRO 
PROGRAMA DE 
CAPACITAÇÃO DO 
INSTITUTO RUMO

Formação de 68 alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 
1º ano do ensino médio, sendo 43 deles das escolas municipais 
parceiras e mais 25 filhos de colaboradores da Rumo e Brado.

Por meio de formação para o protagonismo 
e incentivo à continuidade dos estudos, 
trabalhamos para ampliar a inclusão 
socioprodutiva do jovem de uma maneira 
significativa, respeitando talentos 
individuais e a vocação socioeconômica 
do município onde ele vive.

Rondonópolis (MT) 2021

CONTINUAÇÃO 
DO CICLO 1 DO 
PROGRAMA DE 
CAPACITAÇÃO DO 
INSTITUTO RUMO

Formação de 58 alunos do 9º ano do ensino 
fundamental e do 1º ano do ensino médio. Rondonópolis (MT) 2022

ADOTE UMA 
ESCOLA CUBATÃO

Formação de 163 alunos do 8° e 9° ano do ensino 
Fundamental promovendo a inclusão socioprodutiva.

O programa tem por objetivo promover 
o engajamento social e voluntariado 
para ajudar escolas públicas a superar 
os desafios de educação oriundos 
da pandemia e o fortalecimento de 
vínculos com a comunidade escolar.

Cubatão (SP) 2022

TRILHANDO SEU 
FUTURO 1ª EDIÇÃO Mentoria profissional para 19 jovens. Com o programa Trilhando seu Futuro, 

plugamos nossa liderança com os jovens 
dos municípios impactados por nossas 
ferrovias. A partir do programa, podemos 
impactar a juventude a trilhar seu caminho 
de transformação e protagonismo.

Cubatão (SP) e Rondonópolis (MT) 2022

TRILHANDO SEU 
FUTURO 2ª EDIÇÃO Mentoria profissional para 57 jovens. Cubatão (SP), Rondonópolis 

(MT) e Curitiba (PR) 2022

GIBI TURMA DA 
MONICA  ODS 
E SEGURANÇA 
FERROVIÁRIA

Distribuição de gibis com instruções para segurança na linha 
férrea para 3.500 alunos (as) de diferentes localidades.

Além disso, o projeto contou com a capacitação de 15 professores 
pela plataforma, com temas relacionados ao ODS.

A partir do projeto, disseminamos a 
temática dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e segurança 
ferroviária para crianças e adolescentes 
dos municípios onde temos operação.

São José do Rio Preto (SP), Rio Claro 
(SP), Cubatão (SP), Rondonópolis 
(MT), Aparecida do Taboado 
(MT), Morretes (PR), Santa Maria 
(RS), Joinville (SC) e Bauru (SP)

2022

DA LINHA PRA 
FRENTE

Maior engajamento da comunidade com relação a ferrovia e comunidade 
local comprometida com a segurança ferroviária e temas socioambientais.

Com a ação, esperamos impactar aproximadamente 350 crianças e 
adolescentes, além de um público indireto de cerca de 5.000 pessoas.

Com a ação, promovemos uma cultura 
de segurança ferroviária e meio 
ambiente por meio de oficinas de arte 
e a pintura do muro que separa a nossa 
faixa de domínio com a comunidade.

Cubatão (SP) 2022

Conheça todas as ações e projetos apoiados pelo Instituto Rumo 2021-2022
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Comunidades indígenas
Acompanhamos cinco casos 
que envolvem impactos em 
comunidades indígenas. 

Em maio de 2020, foi assinado um termo de 
compromisso inédito no país entre a Rumo 
Malha Paulista S.A., as comunidades indígenas 
das terras indígenas Tenondé Porã, Itaoca, Rio 
Branco de Itanhaém, Guarani do Aguapeú e 

Tekoa Mirim (representadas pela associação 
indígena Comitê Interaldeias*), a Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI), Ministério Público 
Federal e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

O termo de compromisso busca viabilizar a 
melhor forma de executar as 94 atividades 
previstas no Componente Indígena do Plano 

Básico Ambiental, que beneficiarão as aldeias 
indígenas localizadas na capital e no litoral sul do 
estado de São Paulo. Parte das obrigações serão 
executadas pelos próprios indígenas por meio 
de repasse de recursos financeiros, garantindo a 
autonomia dos povos. 

Também acompanhamos uma Ação Civil Pública 
proposta pelo Ministério Público Federal, com 

objetivo de apurar a regularidade da instalação e 
operação ferroviária no interior da Terra Indígena 
de Queimadas, localizada em Ortigueira (PR).

O Tribunal Federal reconheceu que não houve 
irregularidade na condução do procedimento, 
na época conduzido pela União, para instalação 
da ferrovia no local. Atualmente o caso aguarda 
decisão dos Tribunais Superiores. 
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Voluntariado
Desde 2017, contamos com o programa de voluntariado 
Trem do Bem, que visa incentivar os colaboradores na 
realização de atividades em instituições que atendem 
pessoas em situação de vulnerabilidade social, localizadas 
próximas das unidades, em todos os estados por onde 
passa a linha férrea.

Contamos com a Trilha de Treinamentos para o 
voluntariado, uma sequência de treinamentos que 
visam a capacitação dos voluntários para o exercício do 
Programa de Voluntariado da Rumo, disponibilizada aos 
colaboradores através da plataforma de digital POC e aos 
voluntários não colaboradores através de vídeos.

Desde 2021, além de 
unificar os Programas 
de voluntariado 
das operações da 
Rumo e Brado, 
realizamos aportes 
financeiros para 
fomentar os projetos 
desenvolvidos 
pelas instituições.

DESTAQUES DE 
VOLUNTARIADO 

2021

12 PROJETOS

18 MUNICÍPIOS

R$ 129,6 MIL 
investidos

6.458 

PESSOAS 
ATENDIDAS

Em 2021, com a trilha, atingimos a 
marca de 460 voluntários inscritos, 
com o engajamento de 62 voluntários 
atendidos em ações propostas, 
somando 145 horas de atividades.

DESTAQUES DE 
VOLUNTARIADO 

2022

22 PROJETOS

10 MUNICÍPIOS

R$ 204,9 MIL 
investidos

5.020 PESSOAS 
IMPACTADAS

Em 2022, atingimos a marca de 
622 voluntários inscritos, com 
engajamento de aproximadamente 
80 voluntários participando das 
ações propostas, somando 428 horas 
de atividades.



Destaques das 
ações das equipes 
de Voluntariado 
em 2021-2022

Tampinha solidária 2021-2022
Com a participação dos times, contribuímos 
com a campanha da Tampinha Solidária, que 
arrecadou 45 mil quilos de tampinhas, cuja 
renda foi revertida na aquisição de 64 mil fraldas 
geriátricas, doadas a lares de assistência a idosos 
cadastrados na campanha. Durante o ano de 
2022, arrecadamos 28 mil quilos, que foram 
revertidas em 41 mil fraldas geriátricas.

Lacres do bem 2021-2022
Campanha de arrecadação de lacres metálicos, 
doados ao Pequeno Cotolengo, que são 
revertidos em atender às necessidades da 
Instituição. Em 2021, a Rumo arrecadou um total 
aproximado de 224 garrafas PET de dois litros. Já 
no ano de 2022, doamos cerca de 20 garrafas.

El Español Como Hierramienta Social 2022 
Apoiamos o Projeto que visa apoiar e 
desenvolver ações para a reestruturação da sala 
de aula do curso de espanhol, para 30 alunos 
atendidos pela instituição do período de 6 
meses. Com a ação, atuamos com a entrega 
de equipamentos e materiais escolares, além 
da Pintura da sala. Além disso, ministramos 02 
workshops com foco na elaboração de currículos 
e postura durante entrevistas de emprego.

Cartelas de Remédio 2021-2022
Parceria com a Assistência a Reabilitação e Bem-
estar de Convalescentes (ARBEC), a iniciativa 
busca arrecadar cartelas de remédios vazias. A 
instituição vende as cartelas e realiza a aquisição 
de cadeiras de rodas, cadeira de banho, cama 
hospitalar e muletas, fazendo o empréstimo 
aos convalescentes. Em 2021 a Rumo arrecadou 
1.271 kg de cartelas e destinou à Instituição em 
Maringá. Já em 2022, arrecadamos 1.091 kg.

Ações de Natal 2021-2022
Circulamos com uma composição iluminada 
no trecho de Santa Fé do Sul até Jundiaí na 
Operação Norte, divulgamos um conto de 
Natal na página “Maria Fumaça Rumo Ao Natal” 
e participamos do Natal Solidário pelo segundo 
ano consecutivo, doando um total de 120 Kits 
Higiene (creme dental, escova de dentes e 
sabonete), 12 Kits Infantil (um par de roupas, 
um par de calçado e um brinquedo) e 5 Kits 
Idoso (um par de roupas, um par de calçado e 
um “mimo”).
Já no ano de 2022, em parceira com a 
Associação Brasileira de Preservação Ferroviária 
(ABPF), nosso Trem de Natal ofereceu suporte 
para arrecadação e logística das doações feitas 
às famílias que foram atingidas pelas fortes 
chuvas no litoral do Paraná, nos meses de 
novembro e dezembro.

Tech Girls 2022
O Tech Girls é um projeto de impacto 
socioambiental, que recicla computadores 
obsoletos para dar aula de desenvolvimento de 
software para mulheres em vulnerabilidade social, 
gratuitamente e de forma presencial, aplicando 

sua metodologia própria: educação afetiva para 
ensino de tecnologia.

A Rumo apoiou a instituição com a aquisição 
de componentes eletrônicos, periféricos 
e ferramentas para a recuperação de 30 
notebooks e as sucatas do lixo eletrônico foram 
transformadas em Bijouxtechs®. Além disso, os 
voluntários ministraram oficinas para 30 alunas 
que participaram do projeto.

Panificadora Comunitária 2021
Apoiamos o Projeto Vivência, que tem como 
objetivo principal impactar positivamente a 
vida de cerca de 60 famílias e 200 crianças, 
oferecendo apoio e oportunidade às famílias 
alcançarem o protagonismo de suas vidas. 
Dessa forma, apoiamos mães das crianças do 
Projeto Vivência e mulheres que residem na 
Vila Autódromo e no Cajuru em situação de 
vulnerabilidade social, proporcionando sua 
inclusão socioeconômica.
Com o projeto, disponibilizamos um módulo 
piloto voltado ao empreendedorismo feminino 
com a implantação de uma panificadora 
comunitária no espaço do projeto, localizado no 
bairro Cajuru em Curitiba.
Além disso, com a implantação da panificadora 
comunitária, disponibilizamos diversos 
treinamentos voltados para fortalecer o 
protagonismo dessas mulheres e focados nos 
temas: Noções de empreendedorismo, educação 
financeira, preparo de visão de pequenos 
negócios entre outros, além de noção de 
alimentos, pelas tarefas da panificação até a 
confecção de doces e outros.  
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AÇÕES DAS EQUIPES 
DE VOLUNTARIADO 
2021-2022

Confira as arrecadações realizadas 
pelos nossos colaboradores (as):

748 LITROS de leite

17 cestas básicas

94 cestas de Natal 
+50 KITS congelados 

1 cesta de Páscoa

750KG de alimentos

25 LITROS de lacres 
metálicos

3 sacolas de meias

1 saco de retalhos

80 pares de calçados

340 peças de roupas

2 cobertores

30 KITS contra o frio

16 brinquedos

152 KITS Projeto 
Pingo de Gente

113 bombas de leite

120 KITS de higiene

24 KITS Infantil  
(1 par de roupas + 1 par de 
calçados + 1 brinquedo)

5 KITS Idoso

39 MIL quilos de tampas 
plásticas, que possibilitou 
a doação de 57 mil 
fraldas geriátricas
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Conheço os projetos apoiados pelo Trem do Bem em 2021-2022

INSTITUIÇÃO NOME DO PROJETO IMPACTO POSITIVO INVESTIMENTO LOCALIDADE ANO

Associação Moradias Serra do Mar (Vila 
Autódromo) Panificadora Comunitária 60 famílias e 200 crianças R$ 17,626.05 Curitiba (PR) 2021

Creche Comunitária Casa da Criança São José Retomando o Caminho 142 (47 mulheres e 95 homens) R$ 10,000.00 Curitiba (PR) 2021

Casa Lar Inclusiva -Associação Beneficente 
Evangélica da Floresta Imperial de Novo Hamburgo Área de Convivência para PCD 10 jovens e adultos com 

deficiência física e intelectual R$ 10,350.00 Esteio (RS) 2021

Abrigo Municipal Construindo Novos Sonhos 
- Associação Beneficente Evangélica da 
Floresta Imperial de Novo Hamburgo

Sala de Inclusão Digital 20 crianças e adolescente 
entre 0 e 18 anos R$ 12,942.50 Esteio (RS) 2021

Associação Flávia Cristina Residência Inclusiva 30 pessoas R$ 10,000.00 Londrina (PR) 2021

Associação Casa Missionária Revitalização da Sede 65 famílias em apoio social e 
108 crianças entre 0 e 15 anos R$ 10,000.00 Paranaguá (PR) 2021

Ong. Frutos do Amanhã Cestas Básicas 290 famílias e 330 crianças R$ 10,000.00 São Vicente (SP) 2021

Estação do Bem Educando para o futuro 50 crianças R$ 10,000.00 Rio Claro (SP) 2021

Obras Sociais da Associação Espírita Chico Xavier Viajando pelo Fantástico 
Mundo da Leitura 258 crianças e adolescentes. R$ 10,000.00 Rio Verde (GO) 2021

Obras Sociais da Associação Espírita Chico Xavier Pingo de Gente 133 crianças e adolescentes 
entre 06 e 15 anos R$ 10,000.00 Rio Verde (GO) 2021

Associação Resgate Vidas Jardim de Deus 120 famílias e 65 crianças R$ 8,655.54 Rondonópolis (MT) 2021

Associação Araxá Equipar Sala Administrativa 100 pessoas R$ 10,000.00 Rondonópolis (MT) 2021

Associação Beneficente Lar Maria de Nazaré Carinho que alimenta 160 famílias por semana R$ 10,000.00 Americana (SP) 2022

União Oeste Paranaense de Estudos 
e Combate ao Câncer Desafiando Gigantes II 30 Mulheres e 25 crianças R$ 5,400.00 Cascavel (PR) 2022

União Oeste Paranaense de Estudos Desafiando Gigantes I 30 Mulheres e 25 crianças R$ 4,600.00 Cascavel (PR) 2022

Associação de Moradores Pró Melhoramento 
da Vila Esperança e do Morro do Índio Apoio Estrutural 500 jovens R$ 10,000.00 Cubatão (SP) 2022
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INSTITUIÇÃO NOME DO PROJETO IMPACTO POSITIVO INVESTIMENTO LOCALIDADE ANO

Associação Amigos da Praça Jorge Amado Amigos da Vila de Fátima 500 crianças R$ 10,000.00 Cubatão (SP) 2022

Associação dos Moradores Conjunto 
Habitacional Mario Covas Soul Arte Karatê Do 40 pessoas com deficiência R$ 10,000.00 Cubatão (SP) 2022

Associação de Educação Ambiental 
Cubatão de Bem com o Mangue

Apoio a geração de renda 
- Corte e Costura 150 Mulheres R$ 10,000.00 Cubatão (SP) 2022

Associação Casa da Esperança de Cubatão El Español Como Hierramienta 
de Inclusión Social 513 crianças e jovens com deficiência R$ 9,995.50 Cubatão (SP) 2022

Marco Antônio Pereira de Souza Grupo de capoeira Arte e Luta 50 pessoas R$ 10,000.00 Cubatão (SP) 2022

Cultivar Projeto Cultivar nas Escolas 250 alunos R$ 9,960.00 Cubatão (SP) 2022

Instituto Ação Verde Verde novo: Recuperação 
de uma nascente 290 famílias R$ 10,000.00 Cuiabá (MT) 2022

Café Solidário Perpetuo Socorro Compra de equipamentos 
para cozinha da sede

600 pessoas (480 homens, 
110 mulheres e 10 crianças) R$ 10,000.00 Curitiba (PR) 2022

APPF E.M. Coronel Durival Britto Transformação a Mil Mãos 516 estudantes R$ 10,000.00 Curitiba (PR) 2022

Associação Fênix Expandindo Horizontes 20 jovens, 65 crianças e suas famílias R$ 10,000.00 Curitiba (PR) 2022

Tech Girls Ltda Mulheres na Tecnologia 30 mulheres de baixa renda R$ 10,000.00 Curitiba (PR) 2022

Associação Lar Moises Alimentar com Amor 20 crianças R$ 10,000.00 Curitiba (PR) 2022

Associação Casa de Acolhimento Lar Games Station 20 crianças e jovens R$ 9,997.90 Guarujá (SP) 2022

Mitra Diocesana de Jundiai Festa da Primavera 120 pessoas R$ 10,000.00 Itu (SP) 2022

Casa Laura Vicunha Amigos da Laura 70 meninas de 6 a 14 anos R$ 10,000.00 Rondonópolis (MT) 2022

Organização não Governamental 
Frutos do Amanhã Fome Zero, compra de cestas básicas 100 pessoas + Munícipes R$ 10,000.00 São Vicente (SP) 2022

Centro Integrado de Assistência a 
Pessoas Com Câncer - Cenin Rumo Cuidando de Vidas 50 crianças R$ 5,000.00 Santos (SP) 2022
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“Agora, como associados, poderemos apoiar, contribuir e agregar novos valores por 
meio de uma rede que está discutindo os principais temas e tendências do investimento 
social no Brasil e no mundo”.

–DANIELY ANDRADE,  
Gerente ESG da Rumo, falou sobre a associação ao GIFE:

Investimento 
social privado
Em 2021 criamos a Política de Investimento 
Social Privado, que tem por objetivo definir a 
estratégia, diretrizes e ações para a aplicação 
dos recursos financeiros, humanos e materiais 
da Rumo, de forma a gerar impacto social 
positivo nos municípios onde a empresa atua 
diretamente. 

A execução de projetos de investimento social 
se dará através do Instituto Rumo, mediante os 
critérios de elegibilidade descritos na Política de 
Investimento Social Privado.

PILARES

• RESPEITO

• TRANSPARÊNCIA

• INTEGRIDADE

DIRETRIZES

• Estratégia da Rumo

• Objetivos ESG Rumo

• Politica Ambiental

• Politica de Sustentabilidade

• Princípios do Pacto 
Global e Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável  (ODS)

 
ATUAMOS COM

Investimento 
Social Privado 

por meio do 
Instituto Rumo, 
braço social da 
RUMO.

DOAÇÕES COM  
RECURSOS PRÓPRIOS

DOAÇÕES INCENTIVADAS

DESENVOLVIMENTO 
DE PARCERIAS

Conheça nossa política de Investimento 
Social Privado acessando aqui.

Aderimos ao GIFE - Grupo de Institutos, 
Fundações e Empresas, plataforma com mais de 
160 associados e com atuação que visa fortalecer 
a filantropia e o investimento social privado 
no Brasil. Através dessa iniciativa, buscamos 
aperfeiçoamento, qualificação, articulação e 
construção de novas parcerias com foco em 
projetos sociais.
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NOSSA POLÍTICA DE INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/003f6029-d45a-44ac-9c9e-869fe5df83fc/2351b9f7-fc8e-5ffa-7e3c-9b1091e9395a?origin=1


Destaques de doações 
e ações realizadas via 
investimento social privado 
2021-2022 Programa Agrinho 2021-2022

Tivemos também a execução do Programa 
Agrinho pelo FAEP/SENAR, que tem como 
objetivo desenvolver ações que propiciem o 
despertar da consciência de cidadania, além 
do acesso a informações relativas à saúde, 
cultura, ética, trabalho, consumo e preservação 
do meio ambiente, com vistas à melhoria da 
qualidade de vida.

O projeto é desenvolvido junto às escolas da 
rede pública de ensino do Paraná e, anualmente, 
envolve a participação de aproximadamente 
800 mil crianças e mais de 50 mil professores da 
educação infantil, do ensino fundamental e da 
educação especial.

 
E-FdR Curitiba 2022

Apoiamos ao projeto E-FdR, uma continuidade e 
modernização das atividades já oferecidas pelo 
Instituto Futebol de Rua desde o ano de 2006. 

O projeto, visa implementar em sua sede 
o primeiro núcleo de E-Sports, em um 
ambiente exclusivo, para a prática do 
desporto eletrônico. Para isso, foi montada 
uma estrutura completa, que possibilita as 
atividades desenvolvidas pelo Instituto, com a 
sua metodologia exclusiva. 

Atualmente são atendidas 75 adolescentes 
pelo projeto e nesta primeira etapa, será 
montada a estrutura das salas, com instalações 
elétricas e hidráulica.

Rampa da passarela da Santa Casa de 
Rondonópolis 2021

Uma importante iniciativa foi a construção 
da rampa da passarela da Santa Casa de 
Rondonópolis, através da linha de crédito 
do BNDES. 

O Projeto, com duração de 9 meses, consiste 
na construção de uma rampa de alvenaria 
para permitir o acesso rápido entre todos os 
pavimentos do prédio da Santa Casa, com o 
objetivo de proporcionar uma maior qualidade 
de serviço à população, além de cumprir com as 
normas de segurança do corpo de bombeiros. 

Com esta iniciativa impactamos mensalmente 
cerca de 13 mil pessoas entre pacientes, 
colaboradores, médicos, terceiros e 
acompanhantes. 

 
Jogo por um TETO 2022

O projeto Jogo por um Teto é um case 
prático e desafio do Programa de Formação 
de Líderes, um programa que surgiu através 
da parceria do grupo Diretivo RH e Lapidus 
Network, do qual fazem parte 20 grandes 
empresas de Curitiba e Região Metropolitana, 
o Jogo Por Um TETO foi uma parceria com 
a TETO Brasil e foi o pontapé inicial para a 
arrecadação de recursos que serão destinados 
para construção de moradias emergenciais em 
comunidades precárias de Curitiba e Região 
Metropolitana.

O jogo aconteceu no dia 19 de novembro, 
arrecadou R$ 210 mil e reuniu mais de 10 
mil pessoas devidamente acomodadas nas 
cadeiras dos setores Social e Mauá do Estádio 
Couto Pereira, em Curitiba (PR).

A campanha se estendeu até dia 20 de 
dezembro, com as informações sobre o 
montante recebido e a prestação de contas 
devidamente publicadas no site da TETO Brasil 
e do Jogo Por Um TETO.

Desejos de Natal - Cruz Vermelha 

Em 2022, apoiamos a ação Desejos de Natal, da Cruz Vermelha de SP. A iniciativa apoia crianças 
e adolescentes de 4 a 16 anos, com a entrega de kits de natal, que pertencem a comunidades 
carentes atendidas pelas mais de 100 instituições vinculadas a Cruz Vermelha de São Paulo.
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Projetos apoiados via Investimento Social Privado 2021-2022

AÇÃO REALIZADA IMPACTO POSITIVO OBJETIVO LOCALIDADE ANO

Semana do Meio 
Ambiente

Ação realizada com colaboradores das obras e 
expansão, com a distribuição de 300 canecas aos 
participantes dos DSMA, ansiando a conscientização 
e redução de consumo de copos plásticos.

Realizamos diversas ações de conscientização e engajamento sobre o 
Dia Mundial do Meio Ambiente, englobando temas ambientais diversos, 
relativos às atividades de obras e operações da Rumo. Os debates realizados 
contemplaram quais os hábitos e posturas para preservar os recursos naturais.

Araraquara (SP) 
Cubatão (SP)  
Davinópolis (MA) 
Jales (SP) 
São Carlos (SP) 
Simonsen (SP)

2021

Dia da Árvore 2021

Realizamos a doação de 350 mudas de 7 espécies 
de árvores nativas. Nos municípios inseridos na área 
de influência das obras de Duplicação do Trecho 
Ferroviário entre os Pátios de Itirapina (ZIQ ) e Boa 
Vista-Campinas (ZBV).

Celebramos o Dia da Árvore, junto com as comunidades dos municípios de 
entorno da Malha Paulista. Durante a ação, engajamos as comunidades sobre a 
importância de preservação do meio ambiente, além de apresentarmos o Programa de 
Proteção à Flora.

Americana (SP) 
Cordeirópolis (SP) 
Hortolândia (SP) 
Itirapina (SP) 
Rio Claro (SP) 
Santa Gertrudes (SP)

2021

Doações Instituto 
Liga do Bem

Doação de 1.449 cestas básicas
Realizamos a doação de 1.449 cestas básicas em 2021 para o Instituto Liga do 
Bem, visando o amparo às famílias afetadas pelas fortes chuvas da Bahia.

Municípios impactados pelas 
fortes chuvas da Bahia.

2021

Programa Agrinho 
Participação de aproximadamente 800 mil crianças e 
mais de 50 mil professores da educação infantil, do 
ensino fundamental e da educação especial.

Desenvolver ações que propiciem o despertar da consciência de cidadania, 
além do acesso a informações relativas à saúde, cultura, ética, trabalho, 
consumo e preservação do meio ambiente, com vistas à melhoria da 
qualidade de vida.

Paraná
2021-
2022

Rampa da passarela 
da Santa Casa de 
Rondonópolis

Cerca de 13 mil pessoas entre pacientes, 
colaboradores, médicos, terceiros e acompanhantes

Construção de uma rampa de alvenaria para permitir o acesso rápido 
entre todos os pavimentos do prédio da Santa Casa, com o objetivo de 
proporcionar uma maior qualidade de serviço à população, além de cumprir 
com as normas de segurança do corpo de bombeiros

Rondonópolis (MT) 2021

Campanha de 
Coleta de Óleo

Campanha de arrecadação de óleo usado nas obras 
de Extensão do Pátio de Perequê, em Cubatão (SP), 
e de construção da Nova Passarela da Alfândega, em 
Santos (SP).

Com a ação buscamos conscientizar o público interno e externo da ferrovia 
sobre a necessidade de destinação correta do óleo usado. Para a idealização 
da campanha, realizamos parceria com empresa local de logística reversa para 
a coleta do material, além de sorteio e distribuição de produtos de limpeza 
para os participantes da campanha.

Cubatão (SP) 
Santos (SP)

2021 
2022

Calendário 
Socioambiental

Implantamos o Projeto do Calendário 
Socioambiental junto aos colaboradores(as) das 
obras e expansão.

A iniciativa busca trazer temas ambientais e sociais relevantes e diversos, 
que promovam a reflexão para além do ambiente de trabalho, refletindo um 
processo de Educação Ambiental que seja aderente à realidade do públicoalvo 
em todos os âmbitos de suas vidas.

Municipios das obras e 
expansão da Rumo

2021 
2022
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AÇÃO REALIZADA IMPACTO POSITIVO OBJETIVO LOCALIDADE ANO

Revitalização do 
Centro Histórico 
de Antonina

Revitalização do Centro Histórico de Antonina
Realizamos a compra de tintas para a revitalização da faixada do Centro Histórico de 
Antonina, no litoral do estado do Paraná.

Antonina (PR) 2022

Doação de cestas 
básicas

Realizamos a entrega de 100 cestas básicas à Casa 
de Fraternidade Chico Xavier, em Araraquara (SP). A 
Casa de Fraternidade realiza trabalho assistencial com 
aproximadamente 180 famílias, através da doação 
de cestas básicas mensais e desenvolvimento de 
atividades educacionais e culturais com crianças e 
adolescentes de comunidades carentes do município

A ação busca trazer impacto positivo as comunidades mais vulneráveis 
inseridas nas áreas de influência da ferrovia, criando uma relação de parceria e 
confiança.

Araraquara (SP) 2022

Doações de 
fraldas e leite

Realizamos a doação de 150 fraldas e 200 litros de leite, 
para o Lar dos Velhinhos Santa Inês, em parceira com a 
empresa Praeng, gerando impacto socioambiental na 
comunidade.

A ação busca trazer impacto positivo as comunidades mais vulneráveis 
inseridas nas áreas de influência da ferrovia, criando uma relação de parceria e 
confiança.

Cordeirópolis (SP) 2022

Dia da Árvore 2022

Realizamos a doação de 200 mudas nativas e 
plantios nos canteiros de obras e em locais definidos 
em parcerias com as Secretarias de Meio Ambiente 
e Educação, com a participação de organizações da 
sociedade civil das regiões.

Celebramos o Dia da Árvore, junto com as comunidades dos municípios de 
entorno da Malha Paulista. 
Durante a ação, engajamos as comunidades sobre a importância de 
preservação do meio ambiente, além de apresentarmos o Programa de 
Proteção à Flora.

Cubatão (SP) 
Cordeirópolis (SP) 
São Carlos (SP)

2022

E-FdR Curitiba Atualmente são atendidas 75 adolescentes
Apoiamos ao projeto E-FdR, uma continuidade e modernização das atividades 
já oferecidas pelo Instituto Futebol de Rua desde o ano de 2006

Curitiba (PR) 2022

Jogo por um TETO

O jogo aconteceu no dia 19 de novembro, arrecadou R$ 210 
mil e reuniu mais de 10 mil pessoas devidamente acomodadas 
nas cadeiras dos setores Social e Mauá do Estádio Couto 
Pereira, em Curitiba (PR).

, o Jogo Por Um TETO foi uma parceria com a TETO Brasil e foi o pontapé inicial 
para a arrecadação de recursos que serão destinados para construção de moradias 
emergenciais em comunidades precárias de Curitiba e Região Metropolitana.

Curitiba (PR) 2022

Diagnóstico 
Socioambiental

Realizamos o Diagnóstico Socioambiental 
para identificação dos principais impactos e 
comunidades diretamente afetadas pelas obras de 
expansão e modernização da Malha Paulista.

O diagnóstico foi elaborado a partir de dados secundários, contemplando a 
caracterização das áreas, e mapeamento dos principais atores/instituições 
existentes nas regiões, que poderão se tornar possíveis parceiros em ações 
futuras de Responsabilidade Socioambiental

Guarujá (SP) 
Hortolândia (SP) 
Itirapina (SP) 
Jales (SP) 
Santos (SP)

2022

Doação de Notebook

Doação de Notebook à Associação de 
Melhoramentos da Ilha Diana, localizada em Guarujá 
(SP). A organização representa a comunidade de Ilha 
Diana, composta, em sua maioria, por pescadores 
artesanais (população tradicional caiçara).

Com a doação do notebook, a instituição poderá desenvolver suas atividades 
administrativas, inscrições em editais, elaboração de projetos, dentre outras 
atividades, que irão proporcionar mais captação de recursos

Guarujá (SP) 2022
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AÇÃO REALIZADA IMPACTO POSITIVO OBJETIVO LOCALIDADE ANO

Doação de cestas 
básicas

Realizamos a doação de 81 cestas básicas, em parceria 
com a empreiteira Tranenge que doou 21 cestas, à 
Associação Chico Xavier em Jales (SP). A organização 
realiza trabalho assistenciais junto a famílias carentes 
que residem no entorno da linha férrea.

A ação busca trazer impacto positivo as comunidades mais vulneráveis 
inseridas nas áreas de influência da ferrovia, criando uma relação de parceria e 
confiança.

Jales (SP) 2022

Doação de cestas 
básicas

Realizamos a doação de 20 cestas básicas para a 
Associação de Atletismo de Rondonópolis, em parcia com 
a empresa Franscicon, gerando impacto socioambiental na 
comunidade.

A ação busca trazer impacto positivo as comunidades mais vulneráveis 
inseridas nas áreas de influência da ferrovia, criando uma relação de parceria e 
confiança.

Rondonópolis (MT) 2022

Doação de mudas 
nativas

Realizamos o plantio de 150 mudas nativas no 
município de Santa Gertrudes (SP)

Nesta a ação, as mudas foram doadas à Secretaria de Meio Ambiente do 
município como medida de compensação ambiental das obras de duplicação 
do trecho Campinas-Itirapina. O evento contou com a participação de alunos 
do ensino fundamental da rede municipal de ensino, representantes da Rumo 
e do poder público do município.

Santa Gertrudes (SP) 2022

Doação de 
cestas básicas

Realizamos a entrega de 107 cestas básicas à 
Creche da Divina Providência, em São Carlos (SP). A 
creche, provê a educação integral gratuita para 107 
crianças residentes na comunidade com alta grau de 
vulnerabilidade socioeconômica.

A ação busca trazer impacto positivo as comunidades mais vulneráveis 
inseridas nas áreas de influência da ferrovia, criando uma relação de parceria e 
confiança.

São Carlos (SP) 2022

Desejos de Natal - Cruz 
Vermelha 

A iniciativa apoia crianças e adolescentes, que pertencem 
a comunidades carentes atendidas pelas mais de 100 
instituições vinculadas a Cruz Vermelha de São Paulo, com 
a entrega de kits com seus Desejos de Natal. 

A ação busca entregar para criancas e adolescentes, entre 4 a 16 anos, kits de natal com 
1 brinquedo, 1 roupa e 1 doce, que foram pedidos nas cartas dos Desejos de Natal.

São Paulo (SP) 2022

Dia do Meio 
Ambiente 2022

Limpeza do Lago Azul, localizado no município de 
São Simão/GO. A equipe de Gestão Ambiental, 
participou de forma voluntária, da coleta de lixo na 
prainha do lago, além de distribuir kits sementes aos 
participantes.

Realizamos diversas ações de conscientização e engajamento sobre o 
Dia Mundial do Meio Ambiente, englobando temas ambientais diversos, 
relativos às atividades de obras e operações da Rumo. Os debates realizados 
contemplaram quais os hábitos e posturas para preservar os recursos naturais.

São Simão (GO) 2022

*Apresentamos esses projetos com mais detalhes em Comunicação e engajamento socioambiental em projetos de expansão, na página 14.
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Leis de incentivo

Através das leis de incentivo fiscal, 
contribuímos para o desenvolvimento 
das comunidades de nossas áreas de 
atuação. Em 2021, destinamos R$ 920 
mil, apoiando projetos voltados a 
cultura, esporte e saúde. Através dos 
aportes, beneficiamos 14 projetos em 
28 municípios, com uma expectativa 
de alcance de mais de 521 mil pessoas.

Já em 2022, destinamos R$ 3,8 
milhões, apoiando projetos voltados 
a cultura e esporte, impactando cerca 
de 5,8 milhões de pessoas através 
de 31 projetos. Os projetos das leis 
de incentivo, voltados à saúde, como 
Pronas e Pronon, não foram renovados 
pelo Ministério da Saúde, em 2022.

Destaques em Projetos incentivados

Daniely Andrade, Gerente ESG da Rumo, 
falou da importância do Projeto:
“A entrega das Caixas de Da Vinci é um 
marco para as nossas ações ligadas aos 
compromissos ESG da Companhia”, diz a 
gerente. “Escolhemos apoiar esse projeto 
porque está alinhado aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), da 
Organização das Nações Unidas (ONU), e 
também pela oportunidade de contribuir 
positivamente com as comunidades dos 
municípios onde estamos presentes.”

CAIXA DE DA VINCI –  
NÚCLEO DE MÍDIA E CONHECIMENTO 

O Projeto Caixa de Da Vinci, contribui 
para interação criativa de adolescentes 
pelo desenvolvimento da criticidade e 
inventabilidade. O projeto conta com diversos 
recursos, como uma minilaboratório-ateliê que 
contribui para ampliar o espaço para ensino-
aprendizagem e pesquisas, composta por 
diversos jogos educativos, cerca de 50 livros 
de diversos temas, material de pintura, Lego 
Education We-do 2.0, tablet, caixa de som, 
entre outros materiais. Por meio desta ação, 
impactamos crianças e adolescentes de 15 
municípios (escolas).
Além do minilaboratório, o projeto 
disponibiliza o aplicativo Caixa de Da Vinci, 
consultoria curatorial e pedagógica, e a 
exposição Leonardo Da Vinci – 500 Anos, que 
celebra a vida e obra do pintor e cientista 
italiano. Desde o início do projeto, já foram 
impactadas 2.500 pessoas, entre professores 
e alunos.
O projeto promove o apoio, a valorização e 
a difusão das manifestações culturais e dos 
“inventores”, além de fomentar os “(...) modos 
de criar, fazer e viver da sociedade brasileira”.  
Ao final do ciclo, que tem duração de 28 
encontros, cada unidade irá promover uma 
Exposição com loja empreendedora.

O PROJETO

Objetivo: contribuir para a interação 
criativa de adolescentes que 
dialogam, interagem e negociam 
com o cotidiano, ajudando-os a 
perceber a cidadania coletiva, pelo 
desenvolvimento de criticidade e 
inventividade por meio das diversas 
funcionalidades do laboratório-ateliê. 
O público-alvo são estudantes em 
vulnerabilidade social, com baixo 
(IDH) e/ou instituições com (IDEB) 
abaixo da média nacional.
Valores: Autonomia, Criticidade, 
Inventividade, Colaboração, 
Transformação e Inovação.
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Melhor Cuidado Idoso 
– Angelina Caron
O projeto visa a excelência 
assistencial e qualidade de 
vida, otimizando o cuidado 
com o paciente idoso através 
do controle e eficiência de 
processos não comuns no 
Sistema Único de Saúde. 
Dessa forma, as ações do projeto 
são fundamentadas em três 
pilares: Assistência assertiva e 
humanizada; Inovação e Pesquisa; 
e Difusão do Conhecimento.
Através do projeto,  podemos 
garantir uma infraestrutura 
e tecnologia de ponta com 
implementação e monitoramento 
de processos assistenciais, 
com constante fomento de 
tecnologias e metodologias 
de atendimentos inovadores 
advindos da pesquisa, este 
projeto promove junto à 
comunidade regional a 
capacitação técnica para 
o primeiro atendimento do 
paciente SUS, diminuindo 
internações desnecessárias 
e/ou tardias e beneficiando 
toda a cadeia.

Infância bem cuidada 
- Angelina Caron
O projeto Infância bem 
cuidada, tem como objetivo 
humanizar e aprimorar a 
qualidade do atendimento 
pediátrico, oferecendo um 
ambiente físico personalizado 
e com condições tecnológicas 
que permitam a recuperação 
da saúde da criança de 
maneira segura e com a maior 
eficiência possível. 
Com isso, o projeto prevê a 
aquisição de equipamentos 
médicos que permitirão 
o atendimento seguro de 
uma parcela ainda maior da 
população carente, além de 
ações de customização dos 
ambientes e confecção de 
espaços lúdicos pediátricos 
que serão de extrema 
importância na humanização 
do atendimento e impactarão 
positivamente no crescimento 
pessoal e na integração social 
das crianças
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Projetos apoiados via Leis de Incentivo 2021-2022*

PROJETO INCENTIVADO LOCALIDADE INVESTIMENTO

Cultura 2021

Caixa de Da Vince  Mais de 15 munícipios em PR, SC, SP, RS, MT e MS R$300.000,00

Batuque da Caixa Londrina (PR) R$60.000,00

Plano Anual SESI Cuiabá (MT) R$50.000,00

Conversarte Curitiba (PR) R$ 50.000,00

Esporte 2021

Nívea – Núcleo de Iniciação ao Voleibol Escolar Araucária (PR) R$ 30.000,00

Vôlei de Praia - Fábrica de Cidadãos  Bauru (SP) R$ 55.000,00

Vôlei em Rede  17 munícipios do Paraná R$30.000,00

FIA Infância e Adolescência 2021
Acolher II São José do Rio Preto (SP) R$57.000,00

Infância Bem Cuidada Campina Grande do Sul (PR) R$ 58.000,00

Idoso 2021

Reabilitar 60+  Jaraguá do Sul (SC) R$ 25.000,00

Saúde em primeiro lugar Rio Verde (GO) R$ 30.000,00

Adote um leito São José do Rio Preto (SP) R$ 30.000,00

Terceira Idade Digital Curitiba (PR) R$ 30.000,00

Pronon Oncologia 2021 Sala Cirúrgica Inteligente São José do Rio preto (SP) R$ 115.000,00
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PROJETO INCENTIVADO LOCALIDADE INVESTIMENTO

Cultura 2022

Fulano e Sicrano
• Cubatão (SP)
• Santos (SP)
• São Carlos (SP)

R$60.000,00

O Mundo sem Escolas Cubatão (SP) R$32.000,00

Orquestra SESI
• Rondonópolis (MT)
• Lucas do Rio Verde (MT)

R$60.000,00

Mostra Cultural do Cerrado Rio Verde R$60.000,00

Academia de música da Orquestra Sinfônica de São Carlos São Carlos (SP) R$77.128,00

Quitutes e Batuques Cubatão (SP) R$60.000,00

Linha D’água Santos (SP) R$136.852,00

Bacuri Sumaré (SP) R$103.058,00

Orquestra de Sucata Cubatão (SP) R$210.000,00

Arte e Cultura Cubatão (SP) R$97.211,00

Núcleo de Cultura Cubatão (SP) R$210.961,00

Flimo Festa Literária Morretes (PR) R$96.851,00

Caravana Cultural Sumaré (SP) R$150.000,00

Têxteis do Brasil
• Rondonópolis (MT)
• Lucas do Rio Verde (MT)

R$587.742,00

O Mundo Sem Escolas
• Curitiba (PR)
• Rio Claro (SP)

R$77.235,00

Instituto Inhotim Brumadinho (MG) R$180.000,00
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PROJETO INCENTIVADO LOCALIDADE INVESTIMENTO

Esporte 2022
Futebol de Rua

• Cubatão (SP)
• Rondonópolis (MT)
• Lucas do Rio Verde (MT)

R$460.000,00

Vôlei em Rede 27 núcleos no Paraná R$ 90.000,00

Fumcad I Condeca

FIA 2022

Sorriso Saudável Pinhais (PR) R$90.930,00

Arte e Vida Paranaguá (PR) R$109.070,00

Viva+ Oncopediatria São José do Rio Preto (SP) R$100.000,00

Acolher II São José do Rio Preto (SP) R$100.000,00

Infância 360 Campina Grande do Sul (PR) R$150.000,00

Idoso 2022

Melhor Cuidado ao Idoso Campina Grande do Sul (PR) R$ 100.000,00

Viva + Oncogeriatria Sao José do Rio Preto (SP) R$ 100.000,00

Terceira Idade Digital Curitiba (PR) R$ 50.000,00

Amparo ao Idoso Barretos (SP) R$ 60.000,00

Adote um Leito Idoso Sao José do Rio Preto (SP) R$ 80.000,00

Saúde em primeiro lugar Rio Verde (GO) R$ 80.000,00

Reabilitar 60+ Jaraguá do Sul (SC) R$ 80.000,00

*Em 2022, Pronon e Pronas não receberam aportes pois os programas não foram renovados pelo Ministério da Saúde.
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Ações de combate à covid
Durante o ano de 2021, continuamos com 
diversas ações de combate à Covid-19, com 
destaque para as adequações realizadas 
em nossas unidades para promover a 
saúde de nossos colaboradores. Contamos 
com o abastecimento de álcool em gel 
diária, higienização das áreas realizada sob 
demanda e limpeza das áreas comuns com 
frequência diária.

Mantivemos o home office entre os 
empregados das áreas administrativas, ao 
mesmo tempo em que reforçamos a estrutura 
do funcionamento de espaços coletivos, 
como refeitórios. Além disso, mantivemos 
nossa área ambulatorial à disposição 24 horas 
por dia para sanar dúvidas e orientar sobre os 
cuidados necessários para evitar o contágio.

Ao longo do ano, realizamos 14.011 testes de 
Covid-19, com uma cobertura de 88,67% dos 
colaboradores. Além disso, mantivemos o 
monitoramento e mapeamento contínuo de 
casos, distribuição de máscaras, Lives sobre 
o tema, Radar Saúde e o Comitê do COVID.

Para enfrentar o impacto da pandemia 
fora da Companhia, realizamos doações 
no valor de R$ 713 mil para 16 instituições 
do entorno das nossas malhas ferroviárias. 
Além disso, doamos:

Em 2021, também realizamos doações em conjunto com a Cosan e demais 
empresas do grupo para instituições que apoiam a população de baixa renda, 
impactadas pela Covid-19:

Realizamos ao longo do ano diversas ações de comunicação relacionadas à covid-19, 
compartilhando informações sobre saúde e bem-estar, campanhas de vacinação, 
protocolos de retorno ao trabalho, home office e testagem, além de atividades de 
conscientização e eventos de prevenção, com entrega de máscara, álcool em gel e 
panfletos para caminhoneiros.

Ao longo de  2022 continuamos as nossas ações de combate ao Covid-19 junto 
aos nossos colaboradores, realizamos ao todo 2 mil testes de Covid-19. Além disso, 
mantivemos o monitoramento e mapeamento contínuo de casos, distribuição de 
máscaras, Lives sobre o tema, Radar Saúde e o Comitê do COVID.

DESTAQUES DAS AÇÕES  
DE COMBATE À COVID-19

• A Rumo e a Brado doaram R$ 8.250 para o projeto #CoronanoParedao, que 
tem por objetivo disponibilizar cartões de vale alimentação, no valor de  
R$ 150,00, para cada família em vulnerabilidade cadastrada no projeto, 
com até quatro membros. Além de contribuir com a alimentação, o projeto 
também incentiva a movimentação da economia local.

• Realizamos uma doação de R$ 500 mil, para a ação humanitária, que, 
juntamente com outras ferrovias, permitiu a entrega de alimentos para 
famílias de baixa renda da Baixada Santista, em situação de extrema 
pobreza. Esses alimentos substituíram a merenda escolar de crianças e 
jovens da rede de ensino municipal e estadual.

1.953 cestas básicas

01 respirador

25 termômetros

10 kits de oxigênio

300 luvas, 150 máscaras, 
20 litros de álcool 70%

2.124 garrafas de água

80 fornos elétricos
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06.

Segurança das 
comunidades



A partir da diretriz “Somos unidos 
pela segurança”, registrada 
no DNA da Rumo, conduzimos 
iniciativas que contribuem para a 
segurança das comunidades do 
entorno de nossa operação.

No ano de 2020, foi construído o 
Plano Estratégico de Segurança, 
também conhecido como 
PESEG. O plano possui foco em 
reduzir acidentes com ações 
estruturantes que seguem em 
planejamento até 2030.

O PESEG é dividido em 9 frentes 
de atuação (blocos), sendo 1 
especificamente voltada para 
Comunidade, visando a redução 
de acidentes de abalroamentos 
e atropelamentos. Desse modo, 
são realizadas ações voltadas para 
a conscientização da população, 
estabelecimento de relação com 
stakeholders importantes — como 
o Detran e os municípios—, além 
de construções como a vedação 
de faixa de domínio e a construção 
de passagens em desnível em 
regiões de conflitos urbanos.

PRINCIPAIS PROJETOS 
REALIZADOS EM 2021

• Melhoria contínua das sinalizações 
passivas e ativas das passagens 
em nível.

• Construção de faixa de vedação 
em muro misto no município de 
Votuporanga (SP), com extensão 
de 6,62 quilômetros.

• Construção de faixa de vedação 
em muro misto no município de 
Taquaritinga (SP), com extensão de 
4,98 quilômetros.

• Construção de faixa de vedação em 
muro misto no município de São Carlos 
(SP), com extensão de 6,18 quilômetros.

• Construção de faixa de faixa de 
vedação em muro misto no município 
de Embu-Guaçu (SP), com extensão 
de 2,78 quilômetros.

• Divulgações de campanhas em 
mídias sociais sobre o Maio Amarelo 
(campanha de respeito no trânsito).

• Melhoria contínua das sinalizações 
passivas e ativas das passagens 
em nível.

PRINCIPAIS PROJETOS REALIZADOS EM 2022

• Construção de faixa de vedação em cerca 
e muro misto, no município de Campinas 
(SP), com extensão de 18,13 quilômetros.

• Construção de faixa de vedação em 
cerca e muro misto, no município de 
Cândido Rodrigues (SP), com extensão 
de 1,15 quilômetro.

• Construção de faixa de vedação em cerca 
e muro misto, no município de Ibaté (SP), 
com extensão de 7,42 quilômetros.

• Construção de faixa de vedação em cerca 
e muro misto, no município de Salto (SP), 
com extensão de 6,91 quilômetros.

• Construção de faixa de vedação em cerca 
e muro misto, no município de Pindorama 
(SP), com extensão de 2,17 quilômetros.

• Construção de faixa de vedação em cerca 
e muro misto, no município de Catiguá 
(SP), com extensão de 1,60 quilômetros.

• Construção do viaduto ferroviário na Rua 
João Lourenço Rodrigues, no município de 
São Carlos (SP), no km 205,000.

• Construção de passarela de pedestres 
da Alfândega, em Santos (SP).

• Construção de viaduto rodoviário, no 
km 371,780, no município de Jales (SP).

• Melhoria contínua das sinalizações 
passivas e ativas, triângulo de visibilidade 
e pavimentação das passagens em nível.

• Divulgações periódicas em redes sociais 
para difundir campanhas educativas 
sobre cuidados para evitar acidentes 
com os temas: Abalroamentos em 
passagens de nível; Maio Amarelo: 
respeito e responsabilidade no trânsito; 
Segurança dos pedestres em passagens 
de nível; Riscos ao tirar fotos/selfies 
próximo aos trilhos; Prevenção de 
invasões; Semana Nacional do Trânsito: 
abalroamento devido a distrações; 
Dia das crianças: cuidados ao brincar 
próximo a ferrovia; Atenção a pedestres; 
Trilhas e seus riscos.

• Projeto PN (passagem em nível) 
Sensoreada: Investimento para instalação 
de 23 semáforos sensoreados em 
passagens em nível críticas da companhia.

• Realização de campanhas de 
conscientização de segurança ferroviária 
nos postos de combustíveis em 
Paranagua/PR.

Segurança das 
comunidades
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Em parceria com a Superintendência 
de Trânsito (Setran) e com apoio do 
Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-
PR) realizamos os testes do Projeto PN 
(Passagem em Nível) Sensoreada em 1 PN de 
Curitiba a partir de setembro de 2021. Com 
o bom resultado, em agosto de 2022, foi 
aprovado orçamento para investir em mais 
23 passagens distribuídas em locais críticos 

O Fuse foi um Programa de Inovação 
da Rumo realizado em 2021, que tinha 
como objetivo acelerar soluções 
que resolvam as problemáticas de 
abalroamento e atropelamento. 

O objetivo do programa foi selecionar 
até 10 equipes para a fase de 
Idealização, com treinamentos on-line, 
visando dar insumos suficientes para 
as equipes lapidarem suas ideias e 
transformarem as mesmas em projetos 
viáveis de execução.

Projeto PN (passagem em nível) Sensoreada

Fuse

e com maior quantidade de acidentes entre 
os anos de 2018 até 2022.

Trata-se de uma tecnologia composta por 
quatro sensores instalados nas proximidades 
dos cruzamentos rodoferroviários, que 
identificam a aproximação do trem e 
acionam o semáforo instalado para 
motoristas no cruzamento com a ferrovia.

As novas instalações serão divididas em 
duas etapas nos anos de 2022 e 2023. Para 
2022, o projeto está concentrado nas regiões 
consideradas críticas, com sinalizações no 
município de Curitiba e Ponta Grossa, e o 
restante no Norte do Paraná, envolvendo os 
municípios de Arapongas, Rolândia, Apucarana, 
Sarandi e Mandaguari.

Com a iniciativa, visamos minimizar os riscos de 
abalroamento e atropelamento envolvendo trens 
no perímetro urbano da cidade. Além disso, 
produzimos vídeos voltados para a orientação 
sobre o funcionamento da ferrovia, boas 
práticas, sinalização e prevenção de acidentes, 
disponibilizados nos cursos de reciclagem nas 
autoescolas do Paraná e no Detran-PR.
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Mensagem final
Finalizamos o ano de 2022 com sentimento de orgulho e com 
muitos planos para 2023.

Acreditamos no poder de expansão das atividades do Instituto Rumo 
e nosso impacto positivo nas comunidades do entorno de nossa 
operação, e por isso planejamos avançar cada vez mais para novas 
regiões, nos aproximando das comunidades e levando crescimento e 
desenvolvimento através de parcerias com instituições locais. Vamos, 
assim, ampliar nosso impacto positivo e apoiar o protagonismo de 
mais jovens pelo país.

Somos unidos pela segurança. Nesse sentido, não iremos medir 
esforços para continuar investindo em infraestrutura e ações 
de segurança ferrovia para os municípios do entorno de nossas 
operações, em uma busca constante pelo impacto transformacional.

 
Agradecemos as instituições parcerias e 
todos os voluntários da Rumo e da Brado, que 
nos apoiaram e expandiram nosso impacto 
positivo pelas comunidades, municípios e 
escolas. Com esse apoio, levamos — e vamos 
continuar levando — desenvolvimento, 
educação, educação ambiental, música, arte 
e segurança ferroviária para as comunidades 
do entorno de nossas operações. 

Cristiano Brasil   
Vice-Presidente de Gente  

e ESG
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