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EDITORIAL 

A s obras da Vale do Rio Novo na Rodovia Francisco Viana 

(SP 303), entre as cidades de de Sarutaiá, Timburi, Piraju e 

Bernardino de Campos, em um total de 42 quilômetros, foram ini-

ciadas no ano passado e os usuários da rodovia já usufruem os seus 

benefícios. 

A Vale também finaliza agora a restauração de uma ponte situada 

no quilômetro 30 da rodovia. Localizada obre o Rio Paranapanema, 

a obra de arte possui 316 metros de extensão. 

Melhorias importantes  
para a SP 303

A
Preparados para novos desafios!

livro “A Escola é Cidade. A Cidade é Escola”, patrocinado pela Vale do Rio 

Novo, ficou entre os três finalistas do Prêmio Fundação Banco do Brasil de 

Tecnologia Social 2015, na categoria Meio Urbano, na qual estavam inscritos mais 

de 180 projetos de todo o país. 

A publicação propõe a integração de educação, cultura e arte para tornar o ambien-

te de aprendizado mais atrativo aos alunos, dentro e fora da escola. Recentemente, 

a Vale promoveu um workshop apresentado pela autora do livro, Raquel Ribeiro, 

para 26 professores de escolas públicas estaduais da região.

O resultado da premiação foi divulgado em uma cerimônia realizada em Brasília 

(DF), e é motivo de muito orgulho para a Vale do Rio Novo. 

Livro patrocinado pela Vale do Rio Novo finalista em premiação 

O

ssim começamos mais um ano: com as 

obras que a Vale do Rio Novo realiza nas 

diversas regiões do estado de São Paulo a todo 

vapor. 

Como é sabido por todos, o ano de 2015 foi 

um período de adversidades para a economia 

nacional, o que afetou fortemente o setor de 

construção civil. 

Nesse cenário de desafios complexos, a Vale 

do Rio Novo conseguiu seguir em frente graças 

à trajetória consolidada que construiu ao longo 

de mais de três décadas de existência.

A empresa dá continuidade este ano a impor-

tantes obras iniciadas recentemente, como as 

realizadas nas rodovias SP 245, SP 425 e SP 

303, nas quais a empresa realiza atividades 

como duplicação e restauração de pista, im-

plantação de acostamento e de obras de arte, 

além da restauração de ponte.

Nesta edição do Informativo Vale do Rio Novo 

você pode acompanhar um pouco do anda-

mento de cada uma delas. Também trazemos, 

na página 4, informações sobre o centro de 

convivência que uma entidade assistencial de 

Avaré (SP) inaugurou em homenagem à família 

Vale do Rio Novo. 

Desejamos a todos uma ótima leitura e um ano 

repleto de novas conquistas!

Karina Bellinato Mendonça
Supervisora Financeira 



s obras da Vale do Rio Novo na rodovia Salim Antonio Curiati 
(SP245) entraram em fevereiro na reta final. Uma série de melho-

rias foi implantada no trecho que liga as cidades de Avaré, Arandu e 
Cerqueira Cesar, na região sudoeste do estado de São Paulo.
Ao todo, foram instalados seis trevos de acesso, que passaram a pro-
porcionar mais segurança para os usuários da rodovia quando aces-
sam os respectivos trechos onde foram implantados.
Também foram realizadas pavimentação de acostamento, restauração 
e complementação do sistema de drenagem, além de recuperação de 
pista em uma extensão total de 35 quilômetros.
No final de fevereiro e início de março deste ano, a empresa já fazia os 
retoques finais das obras, como instalação de sinalizações horizontal e 
vertical e defensas metálicas, além do plantio de gramíneas. 
As atividades, iniciadas em 2015, foram realizadas a partir de mais 
uma licitação vencida pela Vale do Rio Novo junto ao Departamento 
de Estradas e Rodagem de São Paulo (DER-SP). 

s obras que a Vale do Rio Novo realiza na rodovia Assis 
Chateaubriand (SP 425) também estão a todo vapor. As 

atividades abrangem um trecho de 32 quilômetros entre os mu-
nicípios de Martinópolis e Presidente Prudente, passando ainda 
pelas cidades de Regente Feijó e Indiana.
Em fevereiro, foram executados os serviços de reparos superfi-
ciais e as obras de arte correntes (canaletas de concreto e dre-
nos rasos), entre os quilômetros 418 e 430 da rodovia. 
Já entre os quilômetros 430 e 450, foram executados os serviços 
de limpeza, corte de arvores, terraplenagem e obras de artes 
correntes (assentamento de tubos para águas pluviais). 
Também foram realizados o corte, a dobra e a armação das 
vigas de concreto que serão aplicadas no viaduto do trevo de 
Caiabu, no quilômetro 431.
No trecho de pista simples, que soma 11,5 quilômetros, as ati-
vidades incluem recuperação da pista e pavimentação de acos-
tamentos.

Obras na SP 245 entram na reta final

Rodovia Assis Chateaubriand: obras em plena atividade  

A

A

A empresa também realiza a duplicação de pista em uma 
extensão de 20,7 quilômetros, onde serão implantados, ain-
da, seis dispositivos de retorno e oito obras de arte espe-
ciais, nas quais se incluem dois viadutos ferroviários e uma 
passarela. 
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Lar São Vicente de 
Paulo, instituição que 

abriga 40 idosos em Avaré 
(SP), inaugurou recente-
mente a Praça Dona Estelita 
Bonugli Bellinato, em uma 
homenagem à matriarca da 
família dos sócios-proprie-
tários da Vale do Rio Novo, 
Ademar e Ademir Bellinato. 
O novo espaço de convi-
vência é um local com muito 
verde, no qual os idosos as-
sistidos pela instituição agora podem passar momentos agradáveis.   
“Há 25 anos a Vale do Rio Novo nos apoia em diversos e importantes 
momentos. Por isso, fizemos essa justa homenagem”, comenta Leodegar 
Conforti Cruz, que faz parte da diretoria da instituição. 
Na inauguração do espaço, estiveram presentes os senhores Ademar e 
Ademir, além de suas irmãs Neli Marlene Bellinato Quartucci e Nilza Luiza 
Bellinato Biazon. 
“Foi uma honra participarmos do evento de inauguração da praça do Lar 
São Vicente de Paulo”, comentou Ademar Bellinato na ocasião. “É uma 
instituição muito séria e, por essa razão, sempre que possível procuramos 
apoiá-la”, acrescentou Ademir. 

O membro da diretoria do Lar São 
Vicente de Paulo, Loedegar Cruz, desta-
ca, entre as contribuições da Vale do Rio 
Novo à instituição ao longo dos últimos 
anos, a instalação da academia do local.
“A academia é de extrema importância 
para a reabilitação física dos idosos que 
vivem no Lar São Vicente. O treinamento 
de força direcionado a idosos ajuda a re-
abilitar a função muscular, o equilíbrio e 
a mobilidade deles”, comenta Loedegar. 
De acordo com Cruz, por essa razão, ao 
contribuir para a instalação da acade-
mia, a Vale passou a ter um papel muito 
importante para a melhoria da qualidade 
de vida dos idosos. 

Sócios da Vale participam de  
homenagem em instituição de Avaré

Empresa contribuiu para a 
instalação da academia  
voltada para os idosos

O

Praça é novo espaço de convivência para os cerca de 40 idosos que vivem na instituição

Srs. Ademar e Ademir Bellinato entre suas irmãs 
na inauguração do espaço.


