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Ademir Belinatto e Omar Angelino, da Vale, representaram a 
empresa em reunião na sede da concessionária.



Vale do Rio Novo deu início recente-
mente a um importante momento de sua 

trajetória, ao integrar-se à MGO Rodovias, 
concessionária que assinou contrato de 
concessão de 30 anos, no qual assumiu a 
responsabilidade pela administração, recu-
peração, ampliação e operação da BR-050 
(GO/MG). Nesta edição do Informativo, 
apresentamos os resultados do primeiro se-
mestre de trabalhos na rodovia, dos quais 
muito nos orgulhamos. Também nos últi-
mos meses, a Vale finalizou com sucesso as 
obras do trevo e do retorno da SP-344, na 
região de Vargem Grande, e deu continui-
dade às parcerias com o DER-SP e com a 
SP-Vias, por meio de novos contratos. A no-
vidade fica por conta da seção “Por Dentro 
da Vale”, que trará para você, a cada edi-
ção, informações a respeito do dia a dia da 
empresa. Boa Leitura!
  

Karina Bellinato Mendonça
Supervisora Financeira 

EDITORIAL 

A

Vale do Rio Novo concluiu as obras de melhorias na rodovia SP-344, em Vargem Grande Paulista e São Sebastião da 
Grama, na Regional Rio Claro do DER/SP. As modificações realizadas contribuíram para tornar o trecho ainda mais seguro 

para os usuários que trafegam pela região.

Vale do Rio Novo e a SP-Vias 
reafirmaram sua parceria con-

tínua nos últimos dois meses com a 
assinatura de novos contratos para 
a realização de obras nas rodo-
vias João Melão (SP-255), Castelo 
Branco (SP-280) e Francisco Alves 
Negrão (SP-258). 
As atividades na João Melão fo-
ram iniciadas em julho e incluem 
a aplicação de 442 mil metros quadrados de microrrevestimento a frio, com 
previsão de término para novembro. 
Na Castelo Branco, a empresa ganhou a concorrência para realizar a recupe-
ração de 160 mil metros quadrados de pavimento do trecho que liga a cidade 
de Tatuí ao final da rodovia, no entroncamento com a SP-255. Também foi as-
sinado contrato para aplicação de microrrevestimento, que visa à reabilitação 
de superfície de pavimentos asfálticos em início de desgaste.
Em junho, foram iniciadas as atividades na Francisco Alves Negrão para a re-
cuperação de 144 mil metros quadrados no trecho entre as cidades de Capão 
Bonito e Itararé. E foram concluídas as obras de aplicação de microrrevestimen-
to da rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127). 
Em agosto, colaboradores da Vale do Rio Novo participaram da reunião de 
integração realizada pela SP-Vias, que marcou o início das obras na rodovia 
Castelo Branco (SP-280).  

COnCLuíDAs ObRAs DE mELhORIA DA RODOvIA sP-344 
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Integração marcou início das obras na SP-280

DEPOIs
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AnTEs

AnTEsAs obras incluíram implantação de acostamento e de faixa adicional, duplicação do 
trecho de São Sebastião da Grama, realização do contorno na altura da cidade e 
melhorias nos trevos de São Sebastião e de Vargem Grande.

Parceria renovada 
Após o término das obras, a Vale selou nova parceria com a DER/SP, dessa vez para 
recapeamento de pista e pavimentação de acostamento da rodovia SP-294, integran-
te da Regional DR-12-Presidente Prudente, na região oeste do Estado de São Paulo. 
Iniciadas em agosto, as obras compreendem o trecho entre os quilômetros 658 e 687 
da rodovia, passando pelas cidades de Tupi Paulista, Santa Mercedes, Pauliceia e 
Panorama.  



Duplicação e conservação
A MGO Rodovias concluiu, no primeiro semestre deste ano, a etapa 
inicial dos serviços de conservação e sinalização ao longo de 436,6 
quilômetros da BR-050, que solucionaram problemas emergenciais da 
rodovia, além de proporcionar mais conforto e segurança aos usuários. 
No período, também foram iniciadas as obras de ampliação e dupli-
cação da rodovia. Serão duplicados 218,5 quilômetros da BR-050 até 

o final do quinto ano 
de concessão, em 
2018, no trecho que 
vai da divisa entre 
os estados de Minas 
Gerais e Goiás até 
Cristalina (GO), no 
leste goiano, no en-
troncamento com a 
BR-040. 

sócio-proprietário da Vale do Rio Novo, Ademir Belinatto, e o 
diretor administrativo-financeiro, Omar Angelino, representa-

ram a empresa na reunião que ocorreu no final do primeiro semes-
tre deste ano na sede da MGO Rodovias, em Uberlândia. O evento 
da concessionária, da qual a Vale é parte integrante, marcou o 
início dos serviços de atendimento aos usuários da BR-050 (GO/
MG), colocados à disposição em julho.
Entre os serviços oferecidos estão socorro mecânico, atendimento 
médico pré-hospitalar, inspeção de tráfego, combate a focos de in-
cêndio e apreensão de animais. As equipes especializadas destaca-
das para essas funções somam 270 profissionais. 
Com atuação em toda a extensão da BR-050 que está sob conces-
são – em um trecho que totaliza 436,6 quilômetros – o Serviço de 
Atendimento ao Usuário da MGO Rodovias conta com 10 veículos de inspeção de tráfego para monitoração da rodovia, 9 guin-
chos leves, 4 guinchos pesados, 6 ambulâncias de resgate e 3 ambulâncias UTI, além de 3 caminhões-boiadeiros para apreensão 
de animais e 3 caminhões-pipa para combater focos de incêndio. 

Os serviços de socorro mecânico da MGO Rodovias são prestados por 76 profissio-
nais de equipes treinadas e capacitadas em mecânica para efetuar pequenos reparos 
nos veículos com problemas na rodovia. Caso não seja possível resolvê-los, utiliza-se 
um dos guinchos da frota para remoção dos veículos em pane ou acidentados para 
locais de apoio mais próximos, como postos de serviços. Nestes locais, os usuários 
têm condição de segurança e os meios de comunicação necessários para providen-
ciar recursos próprios adequados. 
Já o serviço de resgate e atendimento pré-hospitalar da concessionária é realiza-
do por equipes compostas por 117 integrantes, treinados para atender emergências 
como a remoção de vítimas presas nas ferragens, resgates em altura, entre outras.  
O serviço conta com o suporte de nove ambulâncias.

vALE PARTICIPA DE REunIãO quE mARCOu IníCIO DE 
sERvIçOs gRATuITOs nA bR-050 (gO/mg) PELA mgO RODOvIAs

O

MGO Rodovias apresenta números 
do 1º semestre
Nos primeiros seis meses de 2014, as equipes da 
MGO Rodovias roçaram e capinaram a vegetação 
em 100% do trecho sob concessão, o que equiva-
le a 3,5 milhões de metros quadrados; instalaram, 
ainda, 4.596 metros lineares de novas defensas 
metálicas; aplicaram 1.581 toneladas de asfalto em 
reparos localizados na rodovia e em tapa-buracos. 
Refizeram também a pintura de 113 mil metros 
quadrados de faixa de sinalização no pavimento; 
instalaram 1.322 metros quadrados de placas de 
sinalização; implantaram 82 mil metros lineares de 
cercas delimitadoras da faixa de domínio da rodo-
via; além de terem colocado elementos de proteção 
e segurança em pontes, viadutos e barreiras.

Concessionária, da qual a empresa faz parte, concluiu  
a primeira etapa dos trabalhos na rodovia

Caminhonete usada para prestar serviços aos 
motoristas

Obras iniciais incluem ampliação e duplicação da rodovia

Frota que está à disposição dos usuários da BR-050
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om o objetivo de sensibilizar seus colaboradores a respeito 
da importância do uso consciente das redes sociais, a Vale 

realizou, em sua filial de Avaré, uma oficina educativa sobre o 
assunto para um grupo de doze profissionais de diferentes áreas 
da empresa. 
De maneira dinâmica, com apresentações de vídeos e exercí-
cios em grupo, a iniciativa demonstrou aos participantes quais 
os principais cuidados a serem tomados pelos usuários de redes 
como Facebook, Instagram, Tweeter, entre outras, para evitar 
problemas como superexposição e até mesmo divulgação de in-
formações erradas sobre pessoas e empresas e fotos que sejam, 
sob algum aspecto, comprometedoras. 
“Analisar bem o que se publica é uma atitude essencial para 
evitar conseqüências que podem ser prejudiciais a outras pes-
soas ou a si mesmo”, alertou Raquel Ribeiro, coordenadora do 
Eduqativo – Instituto Choque Cultural, que ministrou a oficina 
em Avaré. “A utilização das redes sociais já faz parte do dia a 
dia das pessoas, mas ainda não há uma reflexão delas sobre os 
impactos que determinadas posturas podem ter em suas vidas”, 
acrescenta.
A oficina reforça o comprometimento da Vale do Rio Novo com 
a realização de iniciativas que beneficiem seus colaboradores, 
seja na vida pessoal ou profissionalmente. 

eferência na área de infraestrutura rodoviá-
ria do país, a Vale do Rio Novo atrai cada 

vez mais a atenção de estudantes de engenharia 
das regiões nas quais atua. A empresa recebeu, 
recentemente, pelo segundo ano consecutivo, 
alunos da Faculdade Sudoeste Paulista (FSP), 
que participaram de aula prática sobre ensaios 
de análise de solo, na sede da empresa, em 
Avaré. Depois, seguiram para a obra da em-
presa em Riviera de Santa Cristina XIII, próxima 
a Paranapanema, onde acompanharam ensaio 
para a determinação da densidade in situ da 
camada de asfalto reciclada. 

COLAbORADOREs PARTICIPAm DE OfICInA sObRE 
REDEs sOCIAIs 

vALE RECEbE EsTuDAnTEs DE EngEnhARIA 
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Por Dentro da Vale

Colaboradores reunidos após término da oficina sobre uso 
das redes sociais

Participantes realizaram exercícios práticos e teóricos

Alunos de engenharia conheceram instalações e obra da empresa


