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Vale do Rio Novo finalizou as obras de microrrevestimento realizadas em sete 

trevos localizados nas rodovias Professor Francisco da Silva Pontes (SP 127) e 

Presidente Castelo Branco (SP 280). 

As atividades incluíram a restauração de um total de 108 mil metros de pista e 

fazem parte de uma nova parceria da empresa com a concessionária CCR SPVias, 

que administra essas rodovias. 

oram renovados, por mais um ano, junto ao Departamento de Estradas de 

Rodagem (DER-SP), os contratos para manutenção das unidades de Conserva 

de Rotina localizadas em quatro municípios paulistas: 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 drenagem, faixas de do-

mínio e elementos de segurança, além de dispositivos e vias não pavimentadas que 

estejam sob jurisdição do DER/SP nessas localidades.

Obras de micro concluídas

Conservas de Rotina: contratos renovados 
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Motivos para 
celebrar!

Vale do Rio Novo comemora 

39 anos de trajetória em outu-

bro com ótimas novidades a serem 

compartilhadas com nossos clientes 

e parceiros. 

A nossa matéria de capa, por exem-

plo, é sobre as atividades da empre-

sa na rodovia Assis Chateaubriand 

(SP 425), que entram este mês na 

fase conclusiva. As obras, próximas 

à cidade de Martinópolis, reúnem 

uma diversidade de serviços que 

demonstra que a Vale está prepara-

da para atender clientes de portes 

variados. 

A empresa renovou, ainda, recente-

mente, por mais um ano, os contratos 

de Conserva de Rotina que mantém 

com o Departamento de Estradas de 

Rodagem de São Paulo (DER-SP). A 

Vale está presente em sete unidades 

de conserva que estão sob respon-

sabilidade do órgão, localizadas 

nas cidades de Assis, Avaré, Bauru, 

Botucatu, Itapeva, Piraju e Tupã.

Já na página 4, trazemos reporta-

gem sobre o convênio que a Vale fir-

mou recentemente com a faculdade 

Eduvale, localizada em Avaré, onde 

a empresa possui escritório. A par-

ceria estabelece que os colaborado-

res da empresa têm 30% de desconto 

no pagamento da mensalidade de 

qualquer um dos cursos oferecidos 

pela instituição. 

Esperamos continuar dividindo com 

vocês boas novas em nossas próxi-

mas edições do Informativo Vale do 

Rio Novo.

Boa Leitura!

Karina Bellinato Mendonça
Assistente de Diretoria 

EDITORIAL 



om uma gama de serviços bastante diversi-
ficada, a Vale do Rio Novo entra agora na 

fase conclusiva das atividades realizadas na ro-
dovia Assis Chateaubriand, também conhecida 
como SP 425, no trecho que interliga os muni-
cípios de Martinópolis, Regente Feijó, Indiana e 
Presidente Prudente, na região oeste do estado 
de São Paulo.
As obras de melhorias compreendem um total de 
32,2 quilômetros. Além da recuperação de pis-
ta e da pavimentação de acostamentos em 11,5 
quilômetros, após a conclusão dos trabalhos te-
rão sido duplicados um total de 20,7 quilômetros.
No trecho duplicado também estão sendo im-
plantados seis dispositivos de retorno, com a exe-
cução de oito obras de arte especiais, nas quais 
se incluem dois viadutos ferroviários e uma pas-
sarela.
No último mês, o foco dos trabalhos da Vale na 
SP 425 foi a liberação de mais seis quilômetros 
de trecho duplicado.
Agora, estão sendo realizados os serviços de 
terraplenagem, pavimentação e sinalização dos 
dispositivos de retorno. 
“Essa diversidade de serviços realizados na 
Rodovia Assis Chateaubriand demonstra que a 
Vale do Rio Novo é uma empresa preparada 
para a execução de obras de portes variados, 
sempre de acordo com as necessidades dos clien-
tes, sejam do setor público ou privado”, comenta 
o Diretor Administrativo Financeiro da empresa, 
Evandro Figueiredo.

Vale conclui duplicação de mais seis quilômetros na SP 425
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As atividades são realizadas pelo consórcio formado pela 
Vale do Rio Novo e a TCL, vencedor de licitação realizada 
pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo 
(DER-SP).

Estrutura implantada
Para atender todas as necessidades do DER-SP referentes à 
execução das obras na SP 425, a Vale do Rio Novo implan-
tou uma estrutura no município de Martinópolis. No total, 
103 colaboradores estão atuando nas atividades da rodovia. 
A empresa disponibilizou, para a realização do trabalho, 
aproximadamente 67 equipamentos. 
“Nossos investimentos constantes na manutenção e na atua-
lização da nossa frota de maquinários e veículos garantem 
a agilidade e a qualidade dos serviços que entregamos aos 
nossos clientes. Neste caso, não poderia ser diferente”, co-
menta Evandro Figueiredo.  



Por Dentro da Vale

Vale do Rio Novo firmou recentemente 
convênio com a Faculdade Eduvale de 

Avaré. A parceria estabelece que todos os co-
laboradores da empresa têm 30% de desconto 
no pagamento da mensalidade de qualquer 
um dos cursos oferecidos pela instituição.
O desconto é válido tanto para os profissio-
nais que já são alunos da faculdade, quanto 
para aqueles que ingressarão a partir do pró-
ximo processo seletivo, que será realizado em 
meados deste ano. 
No total, são 12 cursos à disposição dos pro-
fissionais da Vale. E o benefício também é 
estendido a pais e filhos dos colaboradores 
da empresa. “Essa parceria com uma insti-
tuição de ensino renomada da cidade é uma 
forma de reafirmarmos nosso compromisso 
com o desenvolvimento de nossos profissio-
nais, que sempre foram considerados o maior 
patrimônio da empresa”, comenta o dire-
tor Administrativo Financeiro da Vale do Rio 
Novo, Evandro Figueiredo.

Vale do Rio Novo comemo-
ra, em outubro de 2017, 39 

anos de uma trajetória que é mo-
tivo de muito orgulho para os seus 
fundadores e sócios-proprietários 
Ademar e Ademir Bellinato. Ao 
longe desse período, a empresa 
cresceu, se desenvolveu e consoli-
dou seu nome no mercado nacio-
nal de construção civil como uma 
empresa que se destaca por sua 
credibilidade e pela qualidade de 
seus serviços.
De casa nova em São Paulo
E temos mais um motivo para cele-
brar: a empresa está de endereço 
novo na cidade de São Paulo. Com 
o objetivo de ter um espaço onde 
pudesse alocar seus colaborado-
res e receber clientes e parceiros da melhor maneira possível, a Vale 
mudou-se recentemente para um prédio localizado na Avenida Santo 
Amaro, no bairro Vila Nova Conceição. Segundo os diretores da em-
presa, a mudança de casa era um projeto planejado há um tempo. Eles 
enfatizam que o novo escritório veio para selar os anos de trajetória e 
o caminho construído desde a fundação da Vale. 

Empresa firma convênio 
com faculdade de Avaré

Vale completa 39 anos de trajetória!
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Caminhões da frota da Vale na década de 70, quando a empresa  
iniciou suas atividades.

Prédio onde a Vale tem novo escritório em 
São Paulo. Empresa ocupa conjunto na co-
bertura do edifício.
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