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EDITORIAL 

A
s obras iniciadas pela Vale do Rio 
Novo na Rodovia Comandante 

João Ribeiro de Barros (SP-294), na 
região oeste do estado de São Paulo, 
estão em plena atividade.
Em mais um trabalho realizado para 
o DER-SP (Departamento de Estradas 
de Rodagem do estado de São Paulo), 
a empresa é responsável pelo reca-
peamento de pista e pavimentação 
de acostamentos entre os quilômetros 658 e 673, trecho que liga as cidades de Tupi 
Paulista e Santa Mercedes. O acordo também prevê obras entre os quilômetros 673 e 
687, entre Santa Mercedes e Panorama. 
Na foto acima, recicladora de asfalto da empresa é utilizada nos serviços realizados 
na SP-294. Alta tecnologia e inovação são diferenciais que fazem da Vale referência 
no mercado.
João Mellão
Já na Rodovia João Mellão (SP-255), na altura de Avaré, as obras da Vale do Rio 
Novo, em parceria com a SP-Vias, têm como finalidade a implantação de terceira fai-
xa, com serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação e sinalização. 

OBRAS DA SP-294 ESTÃO EM 
RITMO ACELERADO

A
Novos caminhos  
à frente

s obras da Vale do Rio Novo para duplicação de pista e melhorias na SP-333, 
em Assis (SP), estão em plena atividade. Iniciadas no primeiro semestre de 2014, 

incluem a execução de três viadutos na rodovia, além de serviços de recuperação 
de obras de artes especiais, terraplenagem, pavimentação e aplicação de asfalto 
borracha. 
Além de um viaduto já finalizado, dois estão sendo aplicados: enquanto um deles já 
teve suas vigas instaladas, o outro está na fase 
de fundação. 
Em canteiro de obras da Vale, instalado no 
município de Assis, está alocada a nova Ciber 
Inova modelo 17P2, com capacidade de pro-
dução de 110 toneladas/hora, para atender 
especialmente este contrato.
As obras estão sendo realizadas em mais 
um trabalho da Vale do Rio Novo para o 
DER-SP  

MELhORIAS NA SP-333, EM ASSIS, 
TAMBéM ESTÃO A TODO vAPOR 

A

Vale do Rio Novo inicia mais um 
ano de sua trajetória de mais de três 
décadas no mercado de construção 
civil do país, com a certeza de que 
esse será um período de novos de-
safios mas, principalmente, de novas 
conquistas. 
Nesse sentido, a empresa acredita 
que o aperfeiçoamento constante dos 
serviços que realiza é muito importan-
te para continuar seu ciclo de cresci-
mento.  Nesta edição do Informativo 
Vale do Rio Novo, a reportagem 
sobre a renovação das frotas de ve-
ículos e maquinários demonstra que 
a empresa não mede esforços para 
continuar entre as principais constru-
toras do Brasil.
Aliás, a Vale conquistou recentemen-
te mais um reconhecimento desse 
trabalho ao subir 13 posições no 
ranking nacional “500 Maiores da 
Construção”, divulgado anualmente 
pela Revista O Empreiteiro. Confira 
a colocação da empresa na reporta-
gem sobre o assunto.
A Vale do Rio Novo deseja a todos 
os seus parceiros e clientes um óti-
mo ano e espera que 2015 seja um 
período em que nossas parcerias se 
fortaleçam ainda mais!

Karina Bellinato Mendonça
Supervisora Financeira 

Obras realizadas em Assis incluem a construção de três viadutos



om mais um ano começando, a Vale do Rio Novo reafirma seu 
comprometimento com a busca pela excelência nos serviços que 

presta a seus clientes nas rodovias do país. A empresa acaba de 
fazer novos investimentos em sua frota de maquinários, com foco na 
aquisição de equipamentos que aliam o que há de mais moderno no 
mercado com eficiência e agilidade na entrega do produto final. 
A Vale adquiriu uma nova pavimentadora Vogele 1303-3, que pode 
ser utilizada em uma grande variedade de obras de pavimentação, 
de passeios combinados a ciclovias, passando por trilhas vicinais e 
estradas de menor porte. Entre os diferenciais do equipamento, estão 
o design compacto e a capacidade de manobra dificilmente encon-
trada no mercado.
Também passou a fazer parte da frota de máquinas da empresa um 
novo Estabilizador de Solo WR 240, da Wirtgen, que se destaca 
principalmente por seu ótimo desempenho, sua facilidade operacio-
nal e a qualidade do produto final nas obras realizadas. 
A Vale do Rio Novo adquiriu, ainda, três novas Carregadeiras de 
Rodas 924K e duas 938K, que possuem, entre outros atrativos, um 
ótimo padrão de atividade, economia de combustível e conforto para 
os usuários. A empresa passou a contar também com mais uma 
Escavadeira Hidráulica 312 DL e três 320 DL.
“A aquisição dessas máquinas vem para ampliar ainda mais a frota 
da Vale. É uma postura que a coloca entre as mais ágeis e eficientes 
na realização de suas atividades”, comenta Carlos Eduardo Belinato 
Biazon, coordenador de frota da empresa. 

Segurança dos profissionais
Pensando no bem-estar e na segurança de seus funcionários, a Vale 
também aposta na manutenção e na renovação constante de sua frota 
de veículos. Recentemente, a empresa adquiriu dez novas caminhone-
tes, totalizando 28 unidades do modelo Hilux. O veículo é utilizado 
principalmente pelos técnicos de segurança da empresa e pelos encar-
regados de obras, que têm presença constante nas obras da Vale.

RENOvAçÃO DE fROTA gARANTE EfICIêNCIA  
E AgILIDADE DOS SERvIçOS DA vALE

C “Além de proporcionar mais conforto e segurança no dia a 
dia de seus profissionais, a Vale acredita que o investimento 
contínuo em sua frota é também muito importante para as-
segurar a excelência nos serviços que oferece a seus clientes 
e aos usuários das rodovias onde atua”, explica Biazon.
Segundo ele, o tempo de renovação de frota dos veículos 
da empresa é de dois anos, enquanto os maquinários são 
renovados a cada quatro anos. 

Pavimentadora Vogele 1303-3: capacidade de manobra diferenciada Novas caminhonetes Hilux integram frota da empresa

Novas máquinas também garantem agilidade e eficiência

Equipamentos modernos asseguram qualidade dos serviços
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Vale do Rio Novo recebeu, recen-
temente, o certificado “Destaque 

Preservação Ambiental”, concedido 
pelo Jornal do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, um dos mais im-
portantes veículos especializados em 
sustentabilidade do País.
O certificado, motivo de muito orgulho 
para a empresa, reafirma o compro-
metimento da Vale com a preservação 
dos recursos naturais em todas as ati-
vidades que realiza, seja nas obras 

em rodovias ou em seus escritórios.
Os critérios para a certificação são 
baseados em pesquisas que o Jornal 
do Meio Ambiente realiza junto ao 
Ministério do Meio Ambiente, ao 
Ibama (Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente) e ao Conama (Conselho 
Nacional do Meio Ambiente). 
“Esse reconhecimento é muito im-
portante, pois reflete a postura res-
ponsável da empresa em relação à 
sustentabilidade ambiental”, afirma o 

sócio-proprietário da empresa, Ademir 
Belinatto. “A participação de órgãos 
de credibilidade nessa pesquisa, como 
o Ministério do Meio Ambiente, só 
corrobora isso”, acrescenta. 

Vale do Rio Novo abriu recentemente vagas para pessoas 
portadoras de deficiência, para trabalhar em obras reali-

zadas em rodovias do Estado de São Paulo. A empresa, que 
sempre atuou de acordo com as exigências das leis trabalhistas 
brasileiras, demonstra ainda que tem responsabilidade social e 
respeita a diversidade entre seus colaboradores.
Caso conheça alguém que seja portador de deficiência e tenha 
interesse em pertencer à equipe Vale do Rio Novo, peça que 
envie seus dados para contato@riosconsultoria.com.br, identifi-
cando o assunto do e-mail como “Vaga para pessoa com defi-
ciência” 

ocê sabia que pode acompanhar as principais 
notícias referentes à Vale do Rio Novo por meio 

da nossa página no Facebook? Já contamos com 
mais de 1.050 curtidas de pessoas interessadas 
em saber um pouco mais sobre os acontecimentos 
da empresa. Para curtir, basta acessar o endereço 
www.facebook.com.br/valedorionovo.
E a empresa está prestes a lançar mais uma no-
vidade na Internet. Em breve, o novo site da Vale 
do Rio Novo estará no ar com muitas informações. 
Aguarde! 

vALE é RECONhECIDA POR ATuAR  
COM RESPEITO AO MEIO AMBIENTE 

OPORTuNIDADE PARA PESSOAS 
COM DEfICIêNCIA 

NOTíCIAS DA vALE 
NAS REDES SOCIAIS 

A

A V

Por Dentro da Vale

Alunos de engenharia conheceram instalações e obra da empresa

Vale do Rio Novo passou a ocupar a 
70ª posição no ranking nacional “500 

Maiores da Construção”, divulgado anual-
mente pela Revista O Empreiteiro, uma das 
mais importantes do setor no país. 
A empresa subiu nada menos que 13 posições 
em relação à sua última participação na lista, 
quando estava em 83º lugar.
Para apresentar a colocação das companhias, 
a revista realizou um evento em São Paulo 
(SP), no segundo semestre do ano passado, 
no qual a Vale do Rio Novo foi representa-

da por seu diretor administrativo financeiro, 
Omar Angelino.
A empresa é, ainda, a 30ª colocada entre as 
empresas do segmento que mais cresceram 
em receita, em um comparativo com os resul-
tados do ano anterior. 
“Esse reconhecimento demonstra que estamos 
no caminho certo. É uma enorme satisfação 
fazer parte desse time importante que contri-
bui, cada vez mais, para o desenvolvimento 
do Brasil”, afirma o sócio-proprietário da Vale 
do Rio Novo, Ademar Bellinato. 

vALE SOBE 13 POSIçõES EM RANkINg DE CONSTRuTORAS

A

Certificado recebido pela Vale do Rio Novo


