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EDITORIAL 

O Vale do Rio Novo renovou, por mais um ano, os contratos 

de Conserva de Rotina que tem com o Departamento de 

Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), para a manu-

tenção das unidades localizadas nas cidades de Assis, Avaré, 

Bauru, Botucatu, Itapeva, Piraju e Tupã. 

Essa foi a quarta renovação de contratos ocorrida desde o iní-

cio dos trabalhos, em 2012. 

Além das atividades previstas nesses acordos, a Vale do Rio 

Novo tem feito, ao longo de sua trajetória, diversas obras em 

rodovias administradas pelo DER-SP, com foco em conserva-

ção, construção de obras de artes e melhorias constantes. 

“A renovação dos contratos consolida ainda mais o trabalho 

que temos feito junto ao DER-SP nos últimos anos por meio des-

sas nossas unidades, que estão localizadas estrategicamente 

para atender da melhor maneira possível as expectativas do 

órgão governamental”, explica o sócio-proprietário da Vale do 

Rio Novo, Ademir Belinatto.

VALE RENOVA CONTRATOS  
DE CONSERVA DE ROTINA  
COM O DER-SP

A

Vale avança com obras importantes

Vale do Rio Novo deu início às obras de implantação 

de acostamento e regularização de pista na Rodovia 

Francisco Viana (SP 303), onde realizará atividades em 

uma extensão total de 42 quilômetros. O trecho onde a 

empresa está atuando interliga os municípios de Sarutaiá, 

Timburi, Piraju e Bernardino de Campos.

A empresa transferiu sua fábrica de sinalizadores de Santa 

Mercedes para Bernardino de Campos. A produção aten-

de todas as obras da empresa e é deslocada de acordo 

com a demanda das atividades realizadas. 

ObRAS NA SP 303 INCLuEM 
IMPLANTAçãO DE ACOSTAMENTO 

A

Vale do Rio Novo firmou novo contrato com a 

Renovias para a realização de obras nas rodovias 

SP 215, SP 340 e SP 342. Será realizada aplicação 

de microrrevestimento em uma área de aproximada-

mente 243 mil metros quadrados. As obras, com pre-

visão de cerca de dois meses de duração, consolidam 

ainda mais a parceria entre a Vale e a concessionária, 

que já dura muitos anos. 

NOVA PARCERIA COM A 
RENOVIAS 

A

segundo semestre de 2015 se iniciou e a Vale 

segue realizando importantes obras em algumas 

das principais rodovias do país, como nossos leito-

res poderão conferir nesta edição do Informativo 
VRN. A empresa concluiu, recentemente, as ativi-

dades na rodovia SP 333, no município de Assis, 

com serviços de melhoria que incluíram duplicação 

de pistas e a construção de três viadutos. 

Na Rodovia Salim Antonio Curiati (SP 245), nas 

proximidades das cidades de Avaré, Arandu e 

Cerqueira César, a empresa dá andamento à recu-

peração de pistas, implantação de trevos, pavimen-

tação de acostamento e restauração e de sistemas de 

drenagem (matéria na página ao lado).

Também trazemos, na seção “Por Dentro da Vale”, 

matéria sobre os Diálogos Diários de Segurança 

(DDS), realizados com os profissionais da empresa 

que trabalham em obras antes do início das ativida-

des. O objetivo é reforçar questões relevantes rela-

cionadas à segurança dos trabalhadores no cotidia-

no das obras.

Outra reportagem aborda a visita que estudantes de 

Engenharia Civil fizeram recentemente à Vale, onde 

acompanharam ensaios de compactação de solo em 

laboratório e “em campo”. O interesse dos futuros 

engenheiros pela empresa demonstra que a Vale é 

uma empresa que é referência no mercado de cons-

trução civil nacional.

Boa leitura!

Karina Bellinato Mendonça
Supervisora Financeira 



niciadas em 2014, as obras realizadas pela Vale do Rio 
Novo na SP 333, no município de Assis, foram finaliza-

das recentemente. No período, a empresa promoveu uma 
série de melhorias no trecho entre os quilômetros 404 e 
411, com serviços de aplicação de asfalto 
borracha, duplicação de pistas e a implan-
tação de três novos viadutos.
O habitual compromisso da Vale com a 
qualidade e a agilidade na entrega de seus 
serviços norteou a realização das atividades 
previstas em mais um contrato firmado com 
o Departamento de Estradas de Rodagem 
de São Paulo (DER-SP).
As melhorias promovidas pela empresa 
na rodovia contribuíram ainda mais para 
o conforto e a segurança dos usuários da 
SP 333. Com esse objetivo, a Vale investe 

constantemente na manutenção e renovação dos veículos e 
equipamentos que utiliza, além de se manter atualizada em 
relação às principais tendências do mercado de construção 
de rodovias. 

Pavimentação de acostamento, restauração e complementação 
do sistema de drenagem e recuperação de pista são algumas 

das obras que estão sendo realizadas pela Vale do Rio Novo na 
rodovia Salim Antonio Curiati (SP 245).
O contrato, firmado com o DER-SP a partir de licitação, prevê a rea-
lização de serviços em uma extensão de 35 quilômetros, nos trechos 
que ficam entre Avaré e Cerqueira César, e entre Avaré e Arandu.
Confira nas fotos abaixo algumas fases andamento das obras na 
rodovia SP 245. 

ATIVIDADES NA RODOVIA SP 333, EM ASSIS,  
SãO CONCLuíDAS COM êxITO 

SP 245: MELhORIAS EM TREChO DE 35 quILôMETROS 

I
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Estrutura de pavimento após reciclagem

Preparo com dosagem de cimento para reciclagem de pavimentoCompactação de massa asfáltica (CBUQ) pelo rolo compactador

Pavimento asfáltico do acostamento concluídoRecicladora da frota da Vale em atividade
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ara a Vale do Rio Novo, a segurança de seus profissionais é prio-
ridade absoluta na realização de suas obras. Por isso, além de ga-

rantir que todos os envolvidos atuem de acordo com as normas de se-
gurança vigentes, a empresa realiza os conhecidos Diálogos Diários de 
Segurança (DDS), conversas feitas com os trabalhadores antes do início 
das atividades do dia.
Diversos temas são abordados, como o “Transporte de Colaboradores 
nas Obras”, no qual se reforça, por exemplo, que é proibido transportar 
profissionais em máquinas ou nas carrocerias de caminhões. 
Para o mês de julho, estão previstos ainda tópicos como “Como Agir 
em Caso de Incêndio”, “Primeiros Socorros”, “Proibido fumar, onde o 
porque” e “Transporte Manual de Cargas”. 
“É um momento muito importante do dia, no qual aproveitamos para 
esclarecer dúvidas e falar de questões muito relevantes para o dia 
a dia das obras”, comenta o técnico de segurança da Vale, George 
Gonçalves. 

Vale do Rio Novo recebeu recentemente a visita de 28 alu-
nos que cursam o 3º ano de Engenharia Civil da Faculdade 

Sudoeste Paulista, em Avaré (SP). Foi a terceira vez que a em-
presa abriu suas portas para alunos da faculdade.
Logo pela manhã, eles estiveram no laboratório da empre-
sa, onde assistiram à apresentação de um ensaio de com-
pactação de solo realizado pelos profissionais Ivo Correia, 
Adalton Bertunes e Paulo Vinicius Gaioto de Oliveira Bejega. 
“Para nós, também é muito interessante ouvir os questiona-
mentos dos estudantes e poder esclarecer suas dúvidas”, co-
menta Ivo.
Depois, assistiram à experiência “in loco”, em obras que a 
Vale do Rio Novo está realizando em Paranapanema (SP). 

Com a orientação do engenheiro Renato Calderaro e do 
técnico em Segurança do Trabalho, João Paulo Soares, os 
alunos puderam também conhecer uma usina móvel de as-
falto, além do moderno maquinário da empresa durante as 
atividades.
O professor Fábio Tonin, que acompanhou a turma de alu-
nos, destacou a importância da visita à Vale do Rio Novo. 
“Esse tipo de atividade é fundamental ao aluno, principal-
mente pela oportunidade de conhecer na prática - tanto em 
laboratório quanto no campo - a teoria de sala de aula”. 
Para a Vale do Rio Novo, é uma grande satisfação receber 
esses estudantes e contribuir, de certa forma, para o cresci-
mento acadêmico deles a cada nova visita. 

SEguRANçA EM PRIMEIRO LugAR! 

VALE RECEbE ESTuDANTES DE ENgENhARIA CIVIL 
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Por Dentro da Vale

Profissionais da Vale participam dos Diálogos Diários de 
Segurança antes de irem para as obras, logo pela manhã.

Alunos em dois momento da visita: acompanhando o ensaio de compactação de solo no laboratório e na obra da Vale do Rio Novo


