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Saindo de Porto Alegre pela BR-116/RS, em um carro viaja uma
família. No volante o pai e ao seu lado a mãe. No banco de trás,
de um lado está a curiosa Nina, no meio o vovô Inácio e do outro
lado Pedrinho, o irmão de Nina.

Nossa, como é
grande essa estrada,
não é vovô?

Agora estamos
entrando na BR-116/RS
e vamos nela até a
casa da vovó em
Pelotas.

Sim Nina, e ela é
muito mais longa, ela
começa lá no Nordeste do
Brasil e termina aqui no Rio
Grande do Sul.
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Ainda me lembro quando
começaram a construção,
eu era jovem.

Mas quando
foi isso vovô?

Ah Pedrinho, eram os
anos 60. Nessa época eu
andava pelos extensos pampas a
cavalo com meu pai, vendo as
criações de bois, de ovelhas, as
plantações de arroz...

Nossa vô!

Pai, olha lá,
tem uma placa dizendo que são
as obras de duplicação da
BR-116/RS.

BR-116/RS
Sim filho, é isso
mesmo. E essa obra
quem faz é o DNIT.
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DNIT quer dizer
Departamento Nacional
de Infraestrutura de
Transportes.

Como você
sabe isso?

O que é DNIT?

É que o pessoal da Gestão
Ambiental da BR-116/RS foi lá no
colégio falar sobre a obra de
duplicação e o meio ambiente.

Ah na minha
turma eles
também foram...

o Mirim e a equipe
da educação
ambiental.

Fizemos várias
coisas legais, eu
até tirei uma
foto com o
Mirim.

Eu até
ganhei uma
revistinha.

Mas quem é
o Mirim?

Me lembro filha,
o desenho que
você coloriu
ficou lindo!

O tamanduá-mirim
é o mascote da
Gestão Ambiental
da BR-116/RS.

Sim, e ele tem
um monte de
amigos bichos.
Eu faço parte
dos Protetores!
São chamados:
“Mirim e os
Protetores”.
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É mesmo?
Mas o que é
isso?

São animais
do bioma
Pampa.

Mas então nesse
grupo também tem
lontra, paca,
gato-maracajá,
tartarugas,
gato-mourisco
e pássaros.

Pai, sabia que o
tamanduá-mirim
está ameaçado
de extinção?

Nossa, quer
dizer que ele
pode sumir?
Sim, mas não vai
sumir não, vamos
todos proteger o
Mirim e todos os
animais.

Eu ouvi no rádio
que para diminuir o
atropelamento de
animais

São como “túneis”,
que passam por
baixo da rodovia, e
servem para os
animas cruzarem de
um lado para o
outro, em segurança.
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estão
construindo
passa-faunas.

Olha um
desses ali!

Mas o que é um
passa-fauna?

Aprendi também que estão sendo realizados programas para
cuidar das águas, das árvores, dos animais e das pessoas.

Nossa filho,
como você
sabe disso?

É mesmo!
Mas aquela árvore eu
conheço, é uma
figueira.

Tá
no material
que eu recebi
no colégio.

Olha! Tem um caminhão levando
uma árvore!

Esse é o Programa de
Monitoramento e
Conservação da Flora.
Eles estão
fazendo um
transplante de
árvore.
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Naquela época
não existia
cuidados assim
com o meio
ambiente,

Quando
construíram a
rodovia não
tinha isso.

Mas agora tem,
né vovô?
Muito menos um
telefone pra
gente tirar as
dúvidas.

nem tinha equipe
de Gestão
Ambiental.

DUPLICAR

PROTEGER

0800 60 11 116

Ele está diminuindo a poeira
da obra. Faz parte do
Programa de Controle da
Poluição Atmosférica.
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AVANÇAR

Mãe tem um
caminhão
soltando água ali
na terra.

Olha que linda aquela figueira!
Uma dessas tem mais de 100 anos.

Nossa, que
antiga.

Chegamos
na casa da
vovó!

Vovó, a senhora Mas o que é
isso?
é da turma do
Mirim e os
Protetores?

É uma longa
história...
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