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Podcast
DNIT lança o 1º programa da campanha Viva Rodovia.
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Educação Ambiental
Equipe da Gestão Ambiental realiza
palestra em Mariana Pimentel.

Blitz Educativa
DNIT e PRF realizam ação no município de Camaquã.
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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.
Foram distribuídas HQs sobre segurança no trânsito para os motoristas

DNIT e PRF realizam blitz educativa em Camaquã

Editorial
A ação de educação no trânsito realizada em parceria do DNIT e PRF
em Camaquã abre a 38ª edição do
boletim.
O lançamento da campanha Viva
Rodovia – Você também é responsável e suas ações de divulgação
estão em evidência na página 3.
Fechando essa edição está a matéria da atividade de educação
ambiental em Mariana Pimentel
sobre os recursos hídricos.
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Um dos pontos que destacam a importância da duplicação de uma rodovia é a segurança de quem trafega
nela e da comunidade que vive no
seu entorno.
Com esse intuito, no dia 12 de agosto, a equipe da Gestão Ambiental das
obras de duplicação da BR-116/RS, de
responsabilidade do DNIT, realizou
duas atividades nas proximidades da
escola Cândido Rodrigues de Freitas,
localizada na rua lateral do Lote 4, em
Camaquã.
Na parte da manhã foram distribuídas histórias em quadrinhos (HQs)
“Segurança no Trânsito – Conhecendo um pouco a BR-116” para os
estudantes e seus familiares, a fim
de sensibilizar e reforçar o tema. No
turno da tarde, em conjunto com os
agentes da Polícia Rodoviária Federal
(PRF), foi realizada uma blitz educativa sobre segurança de trânsito com
os motoristas que circulavam pela
rua lateral. Durante as abordagens,
foram reforçadas informações sobre
a sinalização presente no local e a
importância de se respeitar os limites de velocidade, fiscalizada a documentação dos veículos e seus condutores, bem como distribuído material
educativo.

O chefe do Grupo de Educação para
o Trânsito da PRF/RS e do Grupo de
Fiscalização de Trânsito da PRF de
Porto Alegre, policial Leandro Maciel,
desaca que “a violência no trânsito
é uma problemática que aflige toda
sociedade”, reforçando que considera
fundamentais quaisquer ações voltadas à educação dos condutores.
Segundo Maciel, mais de 90% das
causas dos acidentes estão relacionadas ao comportamento do condutor,
tais como excesso de velocidade, álcool e direção, ultrapassagens proibidas, o uso de celular ao volante, essa
última é considerada umas das mais
recorrentes na atualidade.
Para a diretora da escola Cândido Rodrigues de Freitas, Maria de Fátima,
essa ação “é fundamental e de vital
importância para a segurança dos
estudantes, professores e toda comunidade em geral, pois são muitas
pessoas que utilizam esse trajeto no
entorno da escola”.
A HQ “Segurança no Trânsito – Conhecendo um pouco a BR-116” e os outros
materiais educativos da Gestão Ambiental da BR-116/RS podem ser acessados no link (www.br116rs.com.br/
downloads) para download gratuito.

Duplicar Proteger Avançar

DNIT lança campanha “Viva Rodovia –
Você também é responsável” na BR-116/RS

Atento às questões que envolvem a
segurança dos moradores lindeiros e
dos usuários de uma rodovia, o DNIT
criou a campanha “Viva Rodovia –
Você também é responsável”.
A iniciativa, desenvolvida pela Gestão
Ambiental da BR-116/RS, surgiu da
necessidade de alertar as comunidades que vivem próximas à duplicação
da rodovia entre os municípios de Camaquã e Guaíba, sobre os cuidados
com os animais soltos, sejam eles domésticos ou rurais. A ação iniciou no
dia 30 de agosto.
A partir da premissa que é dever dos
proprietários zelar pelo bem-estar de
seus animais, o DNIT elaborou peças
educativas e informativas que chamam a atenção da comunidade, desde cartazes, panfletos, cartilhas, até
podcasts e jingle. Os materiais informam sobre a manutenção de muros
e cercas das propriedades, os problemas com o abandono de animais e as
responsabilidades do proprietário em
caso de acidente causado pela fuga, o
que é previsto em lei.
Atividades porta a porta entre os
quilômetros 300 e 400 da BR-116/RS

foram iniciadas e abrangerão as comunidades dos municípios de Arambaré, Barra do Ribeiro, Camaquã,
Guaíba, Mariana Pimentel, Sentinela
do Sul e Tapes. O objetivo principal
da abordagem é atentar que o animal em segurança dentro da propriedade reduz o risco de acidentes de
trânsito e de atropelamentos, além
de questões referentes à adoção, alimentação e transmissão de doenças.
Os colaboradores das obras de duplicação também participam da ação,
recebendo o material da campanha.
Como parte do equilíbrio ambiental,
a responsabilidade deve ser individual e coletiva. Por isso, outro viés da
campanha é também alertar os usuários da rodovia para que respeitem as
sinalizações de trânsito, os limites de
velocidade e a manutenção dos seus
veículos. O planejamento da gestora
ambiental é que as ações se estendam até o fim de 2021, percorrendo
os aglomerados urbanos ao longo
das obras de duplicação, fazendo
inclusive menção ao Dezembro Verde, mês dedicado à conscientização
com foco em combater o abandono e
maus-tratos contra os animais.

Lançamento do primeiro podcast da campanha
Dando continuidade à campanha, o
primeiro podcast da ação intitulado
“Manutenção das cercas e muros”
foi lançado no dia 27 de setembro. No
total serão quatro programetes produzidos pelas equipes dos Programas de Comunicação Social e Educação Ambiental, que serão divulgados
durante a duração da campanha. Neles, os personagens, Alencar Lopes e
Via Debom, apresentam os tópicos
referentes aos assuntos abordados
como se estivessem em um programa de rádio.
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O tema dessa primeira apresentação é
sobre os cuidados que os proprietários
devem ter em manter os seus animais
em segurança, dentro dos seus imóveis com o intuito de diminuir os acidentes de trânsito e os atropelamentos de bichos. Para isso, devem manter
as suas cercas, grades e muros em
bom estado e realizar a manutenção,
caso seja necessário. Outro ponto destacado no podcast, é que caso aconteça um acidente, com danos materiais
ou com vítimas, o dono do animal será
responsabilizado perante a lei.

Escute no Spotify:

Jingle

Podcast 1
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Durante atividade foram apresentadas as ações realizadas pela equipe da Gestão Ambiental

DNIT realiza palestra sobre recursos hídricos
para estudantes de Mariana Pimentel/RS
Falar sobre a importância da água e
os cuidados que devemos ter com
esse recurso da natureza, às vezes
pode parecer “chover no molhado”,
mas não é! Ainda mais quando vivemos numa região cercada por diversas bacias hidrográficas.
No dia 13 de setembro, a equipe da
Gestão Ambiental esteve com os
estudantes das escolas Ana Barok e
Gonçalves Ledo, no município de Mariana Pimentel, abordando os temas
relacionados com os recursos hídricos da região e os cuidados durante a
execução do empreendimento.
A conversa iniciou com a apresentação da cartilha “Pertencer - Educação & Biodiversidade na BR-116/RS
– ÁGUA, BEM PRECIOSO!” e utilizando,

de forma lúdica e criativa, uma maquete feita de pão, foi mostrado o que
é uma bacia hidrográfica com suas características geográficas.
No decorrer da atividade foram explanados os Programas Ambientais relacionados direta ou indiretamente com
os cuidados dos corpos hídricos do
entorno do empreendimento. Os destaques da apresentação ficaram com o
Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, onde trimestralmente
é realizada a análise das águas dos rios
e arroios que interceptam a rodovia, o
Programa de Saúde Pública, que realiza ações com os colaboradores das
obras sobre a importância do descarte
correto de resíduos sólidos e efluentes
líquidos e o Programa de Restauração
de Matas Ciliares, reforçando os cuida-
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dos com a preservação da vegetação
próxima aos corpos hídricos, evitando
assim os processos erosivos.
No final, dicas para o uso racional da
água, o consumo consciente e o papel de cada um nesse processo de
conservação do meio ambiente foram deixadas para os alunos multiplicarem em suas famílias.
A cartilha “Pertencer - Educação &
Biodiversidade na BR-116/RS – ÁGUA,
BEM PRECIOSO!” foi enviada virtualmente para rede escolar do entorno
das obras de duplicação da BR-116/RS,
e está disponível, juntamente com
os outros materiais educativos produzidos pela Gestão Ambiental, para
download gratuito no www.br116rs.
com.br/downloads.

