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EDITORIAL 

E Vale do Rio Novo lançou sua nova página na Internet .

Com um visual bastante moderno, que condiz com a postura 

da empresa no mercado nacional de construção civil, o endereço 

traz as principais novidades da companhia, bem como os diferen-

ciais que fazem dela uma referência no setor em que atua.

O site traz, ainda, um pouco da história da Vale do Rio Novo e 

apresenta sua missão, sua visão e seus valores. 

A nova página consiste também em mais um canal de contato da 

empresa com pessoas interessadas em fazer parte de seu quadro 

de colaboradores.

O endereço é o www.valedorionovo.com.br. Para melhor visuali-

zação do conteúdo, utilize versões recentes de navegadores como 

Google Chrome e Internet Explorer.

Vale lança novo  
site na Internet

A
 Obras que seguem!

Vale do Rio Novo apareceu, mais 

uma vez, no ranking “500 Grandes 

da Construção”, que lista as maiores 

empresas do setor de construção do 

país, e é publicado anualmente pela 

Revista O Empreiteiro. 

A empresa ocupa a 75ª posição no 

ranking nacional e 17ª posição no 

ranking regional, segundo a publica-

ção, que leva em conta a receita bruta 

gerada pelas construtoras em 2014. 

Estar no seleto time de empresas que 

contribuem, ano a ano, para o desen-

volvimento do país é motivo de grande 

orgulho para a Vale do Rio Novo.  

Vale novamente no ranking  
“500 Grandes da Construção” 

A

stamos entrando na reta final de mais um 

ano que trouxe, sem dúvidas, muitos desa-

fios para o setor de construção civil e outras 

áreas da economia no nosso país. Mas, mesmo 

em meio a esse cenário adverso, a Vale do Rio 

Novo seguiu – e seguirá – firme em seu com-

promisso de se empenhar para garantir a agi-

lidade e qualidade na entrega de suas obras.

Destacamos, nesta edição do Informativo Vale 

do Rio Novo, as obras realizadas nas rodovias 

SP 215, SP 340 e SP 342, em mais uma par-

ceria firmada com a concessionária Renovias. 

Iniciadas em julho, as atividades foram concluí-

das no mês de setembro. 

Na rodovia SP 245, os usuários já desfrutam 

as melhorias implantadas na região que inter-

liga as cidades de Avaré, Arandu e Cerqueira 

César, como a restauração do asfalto e colo-

cação de trevos que garantem mais segurança 

aos motoristas. 

Na seção “Por Dentro da Vale”, trazemos uma 

reportagem a respeito do workshop sobre cul-

tura e comunicação que a empresa promoveu 

para vinte e seis professores da rede estadual 

de ensino da região de Avaré, e que demons-

tra que a empresa atua com responsabilidade 

social.  

Boa leitura!

Karina Bellinato Mendonça
Supervisora Financeira 

Anúncio publicado pela Vale na edição 
especial da Revista O Empreiteiro



Vale concluiu com sucesso as obras nas rodovias SP 215, SP 
340 e SP 342, realizadas a partir de mais uma parceria da 

empresa com a concessionária Renovias.
A empresa aplicou microrrevestimento em uma área de aproxima-
damente 243 mil metros quadrados, em trechos próximos às cida-
des de Casa Branca, Mococa, Águas da Prata e Poços de Caldas.

Vale do Rio Novo implantou o segundo trevo dos seis previstos 
nas obras que realiza na rodovia Salim Antônio Curiati (SP 245) 

por meio de licitação vencida junto ao Departamento de Estradas de 
Rodagem de São Paulo (DER-SP). Os trevos contribuem para aumentar 
ainda mais a segurança dos usuários que utilizam a rodovia. Também 
estão sendo realizadas recuperação de pista, pavimentação de acosta-
mento, restauração e complementação do sistema de drenagem.
A rodovia Francisco Viana (SP 303), no trecho que interliga as cidades 
de Saratuaiá, Timburi, Piraju e Bernardino de Campos, também conta 
com uma série de melhorias implantadas pelas obras da Vale. As ati-
vidades incluem regularização de pista, implantação de acostamento e 
de terceira faixa, além da restauração da ponte que passa sobre o rio 
Paranapanema.
Na região de Santa Mercedes, na rodovia SP 294, as obras da empre-
sa entram na reta final com serviços de recapeamento de pista, pavi-

Obras de parceria com a Renovias 
concluídas com êxito   

Atividades em outras rodovias de SP estão em plena atividade  
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SP 303 SP 294

SP 245

mentação de acostamentos, entre outras melhorias 
que contribuem para aumentar ainda mais a se-
gurança e o conforto dos usuários da estrada. 

A atividades foram 
realizadas em dois 
meses, reafirmando 
o compromisso da 
Vale em entregar 
as obras que reali-
za com agilidade e 
qualidade. 
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s colaboradores da Vale do Rio Novo que atuam nas obras 
realizadas nas proximidades de Avaré, Cerqueira César e 

Bernardino de Campos participaram, recentemente, de treinamen-
tos ambientais promovidos pela empresa Concremat Engenharia, 
responsável também pela fiscalização das atividades.
Após a inspeção, os fiscais ressaltaram diversos pontos positivos 
que comprovam que a Vale atua com responsabilidade ambiental 
nas obras que realiza. Entre eles, a ótima sinalização dos pátios 
de material inerte, a conservação da horta do canteiro de obras, 
além da limpeza e da organização das obras como um todo e dos 
caminhões betoneiras utilizados pela empresa.
“O retorno que tivemos nos deixou muito satisfeitos, e nos deu 
a certeza de que estamos no caminho certo”, comentou Sérgio 
Diniz, técnico de Segurança do Trabalho das obras realizadas na 
Rodovia SP 245.
“São atitudes que contribuem para a segurança de nossos profis-
sionais e dos usuários das rodovias”, afirmou João Paulo Soares, 
técnico de Segurança do Trabalho que atua nas obras da SP 303.  

Reconhecimento
O respeito da Vale ao meio ambiente e sua preocupação com os 
recursos naturais nas atividades que realiza renderam à empresa, 
novamente, o certificado “Destaque Preservação Ambiental”, con-
cedido pelo Jornal do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

inte e seis professores da rede estadual de ensino 
da região de Avaré participaram do workshop 

ministrado pela autora do livro “A Escola é Cidade. A 
Cidade é Escola”, Raquel Ribeiro. O encontro foi pro-
movido pela Vale do Rio Novo na sede da Diretoria de 
Ensino – Região Avaré.
Raquel abordou o conteúdo do livro, que defende que 
a vida dos alunos não está restrita apenas ao espaço 
fechado das escolas, e que é preciso construir novos 
sentidos com os estudantes, promovendo a transição de 
conhecimento entre a escola e espaços como praças, 
shows e centros culturais.
“A autora trouxe uma nova visão sobre a arte e como 
ela pode ser aplicada à realidade de nossos alunos Os 

Responsabilidade ambiental da Vale é comprovada 
em fiscalização de suas obras

Vale promove workshop para professores de SP

O

V

Por Dentro da Vale

Profissionais da Vale participam de treinamentos ambientais 
em Avaré e Bernardino de Campos

Grupo de professores reunido após realização do workshop na 
Diretoria de Ensino de Avaré

professores aproveitaram muito o encontro. Foi uma iniciativa real-
mente muito boa da Vale do Rio Novo”, comenta Josinete Bejega, 
diretora técnica da Diretoria Regional de Ensino.


