DNIT entrega mais quatro trechos duplicados da BR-116/RS
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DNIT apresenta poema contra abandono de animais.
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Sobre
Este Boletim é produzido pela
equipe de Comunicação Social
da STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A., empresa contratada pelo Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes
(DNIT) para realizar a Gestão Ambiental das obras de duplicação
da BR-116/RS (Guaíba a Pelotas).
Por meio dele você ficará sabendo das ações de monitoramento
e conservação do meio ambiente
da região previstas no Plano Básico Ambiental (PBA) do empreendimento.

Editorial
A 34ª edição do boletim informativo da BR-116/RS abre com a matéria sobre os trechos liberados no
final do ano passado e início desse
ano.
Na página 3 estão presentes as
matérias sobre o quarto volume
da cartilha Pertencer e da reunião
com os Corpos de Bombeiros Militares do sul do Estado.
O poema apresentado em forma
de HQ sobre a campanha do Dezembro Verde fecha o boletim.
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Trecho liberado em dezembro de 2020 no Lote 2

Mais da metade da BR-116/RS entre Guaíba
e Pelotas já opera em pistas duplas
Mais 28,9 quilômetros de pistas duplicadas na BR-116/RS, entre Guaíba
e Pelotas, foram liberados ao tráfego
no final do ano passado e início desse
ano (2021). A duplicação deste segmento da BR-116/RS totaliza 211,2
quilômetros de pista nova para os
usuários da rodovia, dos quais os usuários passam a usufruir de 121,9 quilômetros de pistas duplicadas.
Em dezembro de 2020, foram entregues mais 10,51 quilômetros em Barra do Ribeiro (km 320 ao km 330,5);
outros 9,1 quilômetros entre Tapes e
Camaquã (km 373 ao km 382,1); e por
fim, mais 7,5 quilômetros em Cristal
(km 430,6 ao km 438,1). Durante o
evento realizado em Barra do Ribeiro
para a entrega dos trechos novos, que
contou com a presença do presidente
da República Jair Bolsonaro e do Ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, foi assinado o contrato para início dos projetos e obras no
Lote 10 da BR-116/RS, contemplando
a duplicação da ponte sobre o rio Camaquã e a implantação do viaduto
em Pompeia.
No início de janeiro de 2021, foi liberado o último trecho que faltava ser
duplicado no Lote 3. O segmento de
1,8 quilometros está localizado próximo ao acesso dos municípios de
Sentinela do Sul e Tapes (km 361,9 ao
km 360,1).
Ao longo dos últimos dois anos o Mi-

nistério da Infraestrutura concluiu e
liberou ao tráfego trechos em Barra
do Ribeiro, Camaquã, Cristal, Pelotas,
São Lourenço do Sul, Tapes e Turuçu.
O projeto de duplicação beneficia
diretamente 12 municípios da região
Sul do Estado e vai além da implantação de uma nova pista. Os usuários
da rodovia passarão a contar também
com melhorias como travessias urbanas, ruas laterais, retornos operacionais, viadutos, passarelas e pontes.
Com todas essas intervenções, a obra
trará mais segurança, conforto e organização ao tráfego das cidades do seu
entorno.

Governo Federal conclui mais
um lote das obras de duplicação da BR-116/RS
Desde 2019, o Governo Federal realiza entregas de trechos duplicados da
BR-116/RS. O primeiro lote a ser finalizado foi o Lote 4, com 23,9 quilômetros de extensão, entre os municípios
de Tapes e Camaquã (do km 373,22 ao
km 397,2).
O Lote 3 possui 21,8 quilômetros,
compreendendo as cidades de Tapes
e Sentinela do Sul (do km 351,34 ao
km 373,22), é o segundo lote a ter os
serviços concluídos.
Texto compilado do material publicado em
11/12/2020 e em 07/01/2021 pela Coordenação-Geral de Comunicação Social - DNIT
em: www.gov.br/dnit

Duplicar Proteger Avançar

DNIT apresenta “Outros mamíferos silvestres” no quarto volume
da cartilha Pertencer - Educação & Biodiversidade na BR-116/RS
Quantas vezes cometemos diversas
injustiças contra alguns animais acusando-os de determinados comportamentos ou que são responsáveis
por cheiros que sentimos quando andamos na estrada? Às vezes podemos
confundir os seus nomes e desconhecer se eles são nativos ou exóticos.
O quarto volume da cartilha “Pertencer - Educação & Biodiversidade na
BR-116/RS – Outros mamíferos silvestres” produzida pela Gestão Ambiental das obras de duplicação da
BR-116/RS, de responsabilidade do
DNIT, busca apresentar alguns dos
mamíferos que encontramos em
abundância em todo continente e
outros mais tímidos e de difícil visualização, como a mascote da Gestora
Ambiental, o Tamanduá-mirim.

São apresentados os mamíferos das
ordens Didelphimorphia, Rodentia,
Pilosa, Cingulata e Artiodactyla, totalizando seis animais. Uma das características bem distintas dessas espécies é o formato da boca (estrutura
da mandíbula) que interfere nos seus
hábitos alimentares. Além disso, são
citados seus comportamentos, o grau
de extinção, onde são encontrados e
diversas curiosidades.
Também estão presentes cinco poemas do projeto “Lembranças lá de
fora – poemas ambientais sobre a
fauna e a flora”, além dos links para o
segundo volume do Biodiversificando e as músicas da banda Os Ambientais que abordam o mesmo tema. O
material foi enviado virtualmente
para escolas que fazem parte do en-

torno das obras de duplicação da
BR-116/RS, além de estar disponível
gratuitamente para download no site
www.br116rs.com.br/downloads.

Pertencer – Outros Mamíferos Silvestres:
Ratão-do-banhado (Myocastor coypus)

DNIT realiza atividades de Prevenção de Queimadas na BR-116/RS
Com a estiagem que vem assolando
o Rio Grande do Sul desde o desde o
final do ano passado (2020), o risco
do surgimento de queimadas devido
à seca é iminente. No intuito de sensibilizar os motoristas que utilizam a
BR-116/RS no sul do Estado, além dos
moradores do seu entorno, o Programa de Prevenção de Queimadas vem
realizando campanhas e ações que
reforçam os cuidados que devem ser
observados nesse período, evitando
assim o surgimento de focos de incêndio nas margens da rodovia.
Na primeira quinzena de janeiro de
2021, a equipe do Programa realizou
visitas às unidades do Corpo de Bombeiros nos municípios de Camaquã,
Guaíba, Pelotas, São Lourenço do Sul
e Tapes, com o propósito de estreitar
relações e criar parcerias para a realização de atividades de educação
ambiental. Nesses encontros, foram
apresentados os trabalhos e as ações
realizadas nas comunidades do entorno do empreendimento sobre
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prevenção a queimadas.

Saiba mais:
Incêndios no entorno da rodovia podem causar sérios acidentes, colocando em risco a vida dos motoristas, da
fauna e da flora local. As queimadas
podem ser evitadas com a adoção

dos devidos cuidados, como não
descartar indevidamente resíduos e
materiais inflamáveis na rodovia, e,
principalmente, não jogar as bitucas
de cigarros pela janela do carro.
Ao visualizar algum foco de queimada, acionar o Corpo de Bombeiros
pelo telefone: 193.

Equipe da Gestão Ambiental visitando os Corpos de Bombeiros Militares
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DNIT participa da campanha Dezembro Verde:
Não ao Abandono de Animais
Essa história poderia ser de um gato,
um pássaro, um porquinho-da-índia e
até mesmo de animais de grande porte como um equino ou um bovino. O
poema “Não me deixe só” conta a história de um cachorro que foi abandonado, mas teve um final feliz.
Para contribuir com a campanha Dezembro Verde, a Gestão Ambiental
das obras de duplicação da BR-116/RS
lançou o poema/história em quadrinhos com o intuito de relatar esse
fato, que foi vivido pelo seu autor. Ele
decidiu adotar dois cachorros e dois
gatos, encontrados em estradas próximas à sua residência.
Infelizmente, muitos animais são
abandonados nos mais diversos locais e nem todos têm a sorte de serem
resgatados por uma entidade assistencial. Por isso, a escolha de adotar
ou comprar um animal de estimação
deve ser um ato de amor muito bem
pensado. Devem ser analisados os
prós e os contras, pois, afinal, trata-se
de uma vida. Depois de feita essa escolha, não se pode rejeitar ou maltratar o animal por não desejá-lo mais.
O abandono dos animais é classificado como maus-tratos, sendo classificado como crime pela Constituição
Federal do Brasil e pela Lei de Crimes
Ambientais (Lei nº 9.605/98). As denúncias devem ser feitas pelos telefones da Polícia Militar (190), Disque-Denúncia (181) ou ainda pela Linha
Verde (0800 61 8080) do Ibama.

Fale Conosco
0800 60 11 116
comunicacaobr116rs@stesa.com.br
www.br116rs.com.br
fb.com/br116rs

“A realização da Gestão Ambiental da duplicação da BR-116/RS é uma medida
de mitigação e/ou compensação exigida pelo licenciamento ambiental federal,
conduzido pelo Ibama.”

