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EDITORIAL 

J

stá previsto para agosto o início das obras da 

Vale do Rio Novo para aplicação de micro 

revestimento asfáltico nas rodovias Prefeito José 

André de Lima (SP-340) e Dom Tomás Vaquero  

(SP-344).

O contrato, que consiste em uma nova parceria da 

Vale com a concessionária Renovias, prevê que os 

serviços sejam realizados nos trechos entre as cida-

des de Casa Branca e Mococa, na SP-340, e entre 

Aguaí e São João da Boa Vista, na SP-344.

A extensão total das obras é de 407 mil metros qua-

drados e o prazo de execução, de 90 dias. 

Novo contrato com a Renovias

E

Obras que seguem!
oi renovado recentemente – por mais um ano - o contrato da Vale do 

Rio Novo para manutenção de sete unidades de Conserva de Rotina 

do DER-SP, localizadas nas cidades de Assis, Avaré, Bauru, Botucatu, 

Itapeva, Piraju e Tupã.

O acordo prevê a execução de serviços de conservação rodoviária de 

rotina, que incluem pavimentação, revestimento vegetal, sistemas de dre-

nagem, faixas de domínio e elementos de segurança, além de dispositivos 

e vias não pavimentadas que estejam sob jurisdição do DER-SP nessas 

localidades.

Nas fotos abaixo, serviços de roçada mecânica, em Botucatu, e de im-

plantação de cerca, em Assis. 

Vale renova contrato de Conservas 
de Rotina com o DER-SP 

Fá chegamos à segunda metade de 

2016, um ano que tem sido de mui-

tos desafios para os brasileiros. Mas 

independentemente da situação da eco-

nomia e da política nacional, o povo do 

nosso país já demonstrou que aprendeu 

a viver nas adversidades, redesenhan-

do suas prioridades e trabalhando para 

mudar sua situação com seu próprio es-

forço.

Para a Vale do Rio Novo, esse período 

também tem sido de muitos aprendiza-

dos. A empresa iniciou, por exemplo, as 

obras da Rodovia Assis Chateaubriand 

(SP 425), onde realiza uma diversida-

de de serviços que demonstram porque 

a empresa é hoje referência no setor de 

construção civil pesada. As atividades in-

cluem, por exemplo, duplicação de pista, 

construção de passarela e de viaduto fer-

roviário.

Já em Bernardino de Campos, na rodovia 

Francisco Viana (SP 303), as obras – em 

fase de conclusão - já trouxeram uma sé-

rie de melhorias para os usuários da via, 

como a restauração da ponte situada so-

bre o Rio Paranapanema.

Também nesta edição, o Informativo Vale 

do Rio Novo traz matéria sobre o novo 

certificado recebido pela Vale por sua 

atuação ambientalmente responsável.

Karina Bellinato Mendonça
Supervisora Financeira 



uplicação de pistas, implantação de acostamentos, cons-
trução de seis dispositivos de retorno, além de obras de 

arte especiais que incluem passarela e viadutos ferroviários. 
A complexidade dos serviços realizados pela Vale do Rio 
Novo na Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425) demonstram 
porque a empresa é hoje referência no mercado de construção 
civil pesada no país.
Graças aos seus investimentos constantes na renovação de 
frota e na aquisição de modernos equipamentos do setor, a 

empresa  está apta a oferecer serviços de grande porte nas 
principais rodovias brasileiras. 
As atividades na SP 425 abrangem um trecho de 32 quilôme-
tros entre os municípios de Martinópolis e Presidente Prudente, 
passando ainda pelas cidades de Regente Feijó e Indiana.
Em junho, a Vale iniciou os serviços de terraplanagem no tre-
cho de mais de 20 quilômetros onde realiza a duplicação da 
rodovia. Também foram executadas obras de melhoria e refor-
ço do subleito da pista.

Vale do Rio Novo iniciou em junho as obras para aplicação de microrre-
vestimento na rodovia Professor Francisco da Silva Pontes (SP-127), entre as 

cidades de Itapetininga e Capão Bonito, no interior paulista.
Os trabalhos serão realizados em uma extensão total de 713 mil metros qua-
drados da rodovia, por meio de mais um contrato firmado com concessionária 
SPVias. A previsão de término das obras é de 120 dias. 

SP 425: De duplicação de pista a construção de viaduto ferroviário

Obras de microrrevestimento iniciadas na SP-127
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ambém foram iniciadas, em Cristalina (GO), as obras na BR 
050, rodovia sob concessão da MGO Rodovias, concessioná-

ria na qual a Vale do Rio Novo tem participação acionária.
Será duplicado um total de 15 quilômetros, em trechos situados 
entre os quilômetros 110,7 e 154,7. As atividades têm previsão de 
duração até fevereiro de 2017. 

Vale do Rio Novo recebeu, pela terceira vez consecutiva, o certificado Destaque Ambiental, por atuar de maneira am-
bientalmente responsável nas obras que realiza. 

O certificado é concedido pelo Jornal do Meio Ambiente, uma das principais publicações do país especializada em susten-
tabilidade, a partir de pesquisa realizada junto a órgãos como Ministério do Meio Ambiente, Ibama, Conama e Secretarias 
Estaduais de Meio Ambiente. 
Para a empresa, é uma grande satisfação ser mais uma vez reconhecida por respeitar a natureza. 

s obras da Vale do Rio Novo na Rodovia Francisco Viana (SP 303), iniciadas no ano passado, já entraram na fase 
conclusiva.

As atividades foram realizadas em um trecho de 42 quilômetros, entre as cidades de Sarutaiá, Timburi, Piraju e Bernardino 
de Campos. Entre os serviços 100% realizados estão os de pavimentação, implantação de acostamento e sinalização.
A Vale também restaurou a ponte situada no quilômetro 30 da rodovia. Localizada obre o Rio Paranapanema, a ponte 
possui 316 metros de extensão. 

BR 050: duplicação a todo vapor

Mais um reconhecimento na área ambiental

Atividades na SP 303 entram na fase final
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