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DNIT lança HQ “Segurança no Trânsito –
Conhecendo um pouco a BR-116”

“Quantas vezes, durante aquela via-
gem entre Guaíba a Pelotas, passa-
mos pelas obras de duplicação da
BR-116/RS e ouvimos os adultos con-
versando sobre assuntos que não 
entendemos? Obras de arte especial, 
viadutos, pontes, passarelas, passa-
gens de nível? E aí ficamos nos per-
guntando, para que elas servem?”

Abordando justamente esse tema, 
o DNIT, por meio da Gestão Am-
biental das obras de duplicação da
BR-116/RS, no mês em que todas as 
suas atenções estão voltadas para a 
campanha do Movimento Maio Ama-
relo, apresentou a história em qua-
drinhos (HQ) “Segurança no Trânsito 
– Conhecendo um pouco a BR-116”. 

Editorial
A 36ª edição do boletim da
BR-116/RS destaca a HQ “Segu-
rança no trânsito” lançada no mês 
do Movimento Maio Amarelo.

As matérias da página 3 apresen-
tam o trabalho realizado com os 
colaboradores sobre o Dia Mun-
dial da Segurança e Saúde do 
Trabalho e as reuniões com as Se-
cretarias Municipais de Meio Am-
biente das cidades do entorno do 
empreendimento.

O boletim fecha com os poemas 
“Lembranças lá de fora” na Sema-
na do Meio Ambiente.

SobrE
Este Boletim é produzido pela 
equipe de Comunicação Social 
da STE - Serviços Técnicos de En-
genharia S.A., empresa contrata-
da pelo Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) para realizar a Gestão Am-
biental das obras de duplicação 
da BR-116/RS (Guaíba a Pelotas). 
Por meio dele você ficará saben-
do das ações de monitoramento 
e conservação do meio ambiente 
da região previstas no Plano Bási-
co Ambiental (PBA) do empreen-
dimento.

De forma lúdica, o material contribui 
para tirar dúvidas e identificar cada 
uma das estruturas citadas, possibili-
tando uma viagem mais segura, além 
de enfatizar os cuidados com o meio 
ambiente.

Assim como todos os materiais pro-
duzidos pela equipe do Programa de 
Educação Ambiental desse empre-
endimento durante a pandemia, a 
HQ está disponível virtualmente para 
download gratuito e foi enviada para 
a rede escolar do entorno das obras 
de duplicação da BR-116/RS.

Acesse o site www.br116rs.com.br/
downloads e aproveite a leitura. Boa 
viagem!
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No dia 29 de maio a equipe do Progra-
ma de Educação Ambiental (PEA) das 
obras de duplicação da BR-116/RS,
de responsabilidade do DNIT, realizou 
dinâmicas sobre saúde com os cola-
boradores dos Lotes 1 e 2.

As atividades foram referentes ao 
Dia Mundial da Segurança e Saúde 
do Trabalho, comemorado em 28 de 

DNIT realiza dinâmicas sobre saúde com os
colaboradores da duplicação da BR-116/RS

abril e abordaram os hábitos para 
a prevenção da Covid-19. No total 
participaram 73 colaboradores, que
receberam instruções sobre a im-
portância do uso dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs), o uso
correto da máscara e da higienização 
das mãos para evitar a contamina-
ção e a propagação do novo coro-
navírus.

Desde o início da pandemia da Co-
vid-19, as equipes que atuam nos Pro-
gramas de Saúde Pública e de Educa-
ção Ambiental enviam virtualmente 
materiais educativos como cartilhas e 
cartazes que abordam o tema para as 
construtoras que estão em atividade 
nas obras de duplicação. Para acessar 
o material basta entrar no site da Ges-
tão Ambiental ou na sua rede social.

As equipes dos Programas de Comu-
nicação Social e Educação Ambiental 
das obras de duplicação da BR-116/RS 
de responsabilidade do DNIT fecha-
ram no dia 30 de abril o calendário de 
reuniões virtuais com as secretarias e 
departamentos municipais de meio 
ambiente das cidades do entorno do 
empreendimento. Os encontros tive-
ram o intuito de reforçar os contatos 
com as entidades na elaboração de 
projetos que possam ser realizados 
em conjunto.

A Gestora Ambiental apresentou para 
os responsáveis das novas gestões 
municipais o histórico dos trabalhos 
realizados e o cuidado ambiental ao 

DNIT realiza reuniões virtuais com as áreas de meio ambiente
dos municípios do entorno das obras de duplicação BR-116/RS

longo das obras. Também foram ofe-
recidas a elaboração de palestras e 
capacitações, abordando questões 
ambientais de forma virtual para os 

servidores e comunidades desses 
municípios. Após as reuniões foram 
enviados os materiais educativos para 
as secretarias municipais. 

Conversa sobre a prevenção à saúde dos colaboradores Foi reforçada a importância do uso dos EPI’s

Encontro virtual realizado com o município de Barra do Ribeiro



Flor de Tuna
Aquela flor me encantava

Eu sempre prometia
Que daria ela para a guria

A que fui me apaixonar
Paixão de criança inocente

Não percebi o risco que corria
Cheia de espinhos no talo

Boa coisa não daria
Levei todo confiante
A linda flor da tuna

Só não sabia que acabaria
De forma tão infortuna

Mas mesmo machucada ela sorriu
Sabendo que a minha intenção

Havia sido sincera
Para ganhar o seu coração 

Barba de Pau
Nas nossas brincadeiras

Ou para alguma finalidade
Ela estava sempre presente

Inclusive nas festividades
Servia de cama para as galinhas

Enfeitava vasos e arranjos
Um coringa fenomenal

Sempre usada com muito esbanjo
Usando de peruca ou de bigode

Ou até mesmo no presépio no natal
Tu podes até conhecer por outro nome

Mas aqui é barba de pau

Ventania
Tudo começou bem devagar
Quase não dava para sentir
Algumas folhas se soltando

Os galhos foram balançando
Até que foi pegando força

E o chão já estava todo tapado
Formando pequenos redemoinhos

Espalhando as folhas por todos os lados

Os bichos foram se recolhendo
Não se via uma ave voando

Os ninhos ficaram apertados
Estavam todos lotados

Até as tocas ficaram pequenas
Todos foram se aninhando

Ninguém queria ficar perto da porta
Onde o vento estava assobiando

E o vento seguiu o seu caminho
Deixando para trás suas marcas

Todos viram o estrago
De um vento muito agitado
E com o céu bem limpinho

A bicharada foi procurar
Um lugar bem quentinho
Para no sol se esquentar

“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.”

Cada estação do ano tem seus chei-
ros, suas cores, surgem novas histó-
rias e às vezes nos remetemos às boas 
lembranças do passado. Brincando 
com uma fala popular, “o inverno está 
chegando”, já podemos sentir a esta-
ção que está para começar por meio 
das mudanças provocadas no meio 
ambiente.

Nesse clima, o jornalista Solano Fer-
reira, da Gestão Ambiental das obras 
da BR-116/RS, de responsabilidade 
do DNIT, saúda a chegada do inverno 
como novos poemas do projeto “Lem-
branças lá de fora – Poemas ambien-
tais sobre a fauna e a flora”, dando ên-
fase para a estação mais fria do ano.

Resgatando memórias de infância, a 
seleção de poesias está inserida nas 
atividades da Semana do Meio Am-
biente. Criada pelo Decreto nº 86.028 
do governo federal, em 27 de maio 
de 1981, a data teve o intuito de am-
pliar as discussões referentes às pau-
tas ambientais, além de integrar à 
celebração do Dia do Meio Ambiente
(5 de junho) instituída pela Organi-
zação das Nações Unidas, a ONU, em 
1972, na Conferência sobre o Meio 
Ambiente, ocorrida em Estocolmo.

Todas as sete poesias criadas podem 
ser conferidas na página do Facebook 
da Gestão (fb.com/BR116rs).

Geada
Lembro-me de quando era guri

Essa missão ninguém queria
Buscar água no poço

Naquelas manhãs bem frias
A coisa ficava séria

Quando a geada caía
Tudo ficava branco

E a grama no pé se partia
Uma camada de gelo

No fundo poço se formava
Até dava para se ver nela

Em formas bem engraçadas
A nossa única alegria

Era correr para o pomar
Se empanturrar de bergamotas
Que a geada acabara de adoçar

Araucária
Eu soube pelo meu avô

Que aquela árvore no quintal
Serviu de enfeite há mil anos

Como árvore de natal
Depois veio para chácara
E foi plantada no jardim
Gerando bolas enormes 

Que a gente não dava fim
Mas a alegria no inverno

Era ver o fogão à lenha tapado no pinhão
Junto de bom mate amargo

E uma roda de violão

Epífita
Na grande figueira do galpão

Eu vivo em harmonia
Não me tire para parasita

Ou faça qualquer analogia
Procuro um lugar ao sol

Sem criar conflito
Como todo bom vivente

Nesse tronco onde habito

Pobre Corticeira
Pobre corticeira

Por que estás tão triste?
Sei que no inverno não é fácil

Nem toda espécie resiste!
O frio e o vento derrubam

Todo tipo de folhagem
Algumas até que sustentam

Na raça e na coragem
Quando acabar essa estação

Sei que vai voltar com tudo
Deixando o banhado mais lindo

Com seu verde macanudo

FalE ConoSCo
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Poesias e Fotos: Solano Ferreira.

DNIT lança novos poemas do projeto
“Lembranças lá de fora” na Semana do Meio Ambiente




