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DNIT lança vídeo sobre Supervisão Ambiental
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Mascote
Gestão Ambiental da BR-116/RS lança vídeo em homenagem ao dia do
“Dia do Tamanduá”.
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Podcast
Segundo programa da campanha
“Viva Rodovia” aborda o perigo de
animais soltos na rodovia.

Tem bicho perto da estrada
DNIT apresenta a fauna visualizada na primavera próxima à BR-116/RS.
Página 2
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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.
A cada estação serão apresentados os animais de maior visibilidade próximos à rodovia

Editorial
A 39ª edição do boletim lança a
primeira cartilha “Tem bicho na
estrada” que o DNIT apresenta a
fauna encontrada em cada uma
das estações do ano ao longo da
duplicação da BR-116/RS.
Na página três estão presentes as
matérias sobre apresentação da
segunda edição do podcast da
campanha “Viva Rodovia – Você
também é responsável” e o vídeo
gravado em homenagem ao “Dia
do Tamanduá”.
O boletim encerra com o lançamento do vídeo do DNIT mostrando o trabalho realizado pela
equipe da supervisão ambiental
do empreendimento.
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Cartilha do DNIT apresenta a fauna
localizada próxima à BR-116/RS
No período da passagem de uma
estação do ano para outra podemos
sentir na natureza mudanças que podem ser sutis e outras bem visíveis
aos nossos olhos. A mais perceptível de todas é na sensação térmica,
principalmente nas regiões Sul e Sudeste do país. Quando observamos
na flora, essas mudanças se tornam
mais distintas, identificadas nas mais
diversas tonalidades de cores ou na
queda das folhas. Essas alterações
também podem ser visualizadas na
movimentação da fauna, que pode
ficar mais intensa para algumas espécies e até mesmo, em alguns casos,
sumindo das nossas vistas e indo hibernar.
Com o intuito de despertar a curiosidade nos motoristas que circulam
pela rodovia, que a Gestão Ambiental
das obras de duplicação da BR-116/RS,
lança a cartilha colecionável “Tem
bicho perto da estrada – Quatro Estações”. O material apresenta a fauna
local que pode ser avistada próxima
à rodovia em cada uma das estações
do ano, alertando aos motoristas sobre a presença desses animais e assim
buscando evitar o seu atropelamento,
prevenindo acidentes.

O primeiro volume mostra a fauna
que pode ser visualizada próxima à
rodovia na primavera. Animais como
gambá-de-orelha-branca, lagarto teiú,
tartaruga-tigre-d’água e as aves, rolinha-roxa e joão-de-barro, são facilmente avistados na estação das flores.
Para diferenciar às quatro estações do
ano, cada uma das cartilhas vai ser representada pela cor característica do
período e serão apresentadas cinco
espécies de animais, contando suas
curiosidades e características morfológicas. No último volume, que será o
inverno, será lançado um box (caixa)
para guardar todo material.
Para estimular a criatividade, cada
cartilha também possui cards dos animais para recortar, pintar e colar no
desenho da estrada onde eles podem
ser visualizados. Basta imprimir o material e se divertir!
Para realizar o download da cartilha
“Tem bicho perto da estrada – Quatro
Estações - Primavera”, e de todos os
outros materiais produzidos pela Gestão Ambiental, basta acessar gratuitamente o nosso site (www.br116rs.
com.br/downloads).

Duplicar Proteger Avançar

DNIT lança o segundo podcast da campanha
“Viva Rodovia – Você também é responsável”

Até o final do ano serão lançados mais
dois programas, produzidos pelas
equipes dos Programas de Comunicação Social e Educação Ambiental, que
serão divulgados durante a duração
da campanha. Para escutar o podcast
“Perigo de animais soltos na rodovia”
e o jingle “Viva Rodovia – Você também é responsável”, basta acessar o
link no Spotify ou no Youtube.

Seguindo com a divulgação da campanha “Viva Rodovia – Você também
é responsável”, lançada no final de
agosto, já está disponível nas redes
sociais o segundo podcast da ação
realizada pelo DNIT. A campanha
busca orientar os proprietários de
imóveis próximos à estrada sobre os
riscos dos animais (domésticos ou
rurais) invadirem a pista e causarem
acidentes.
Dessa vez os personagens Via Debom

e Alencar Lopes abordam o tema
“Perigo de animais soltos na rodovia”, destacando os riscos iminentes
de acidentes provocados por bichos
abandonados próximos à estrada.
Também é reforçado o assunto do
programa anterior, sobre a importância de manter as cercas e os muros em
boas condições, além das porteiras
fechadas. A última dica é direcionada
aos motoristas, atentando para o respeito às sinalizações e aos limites de
velocidade.

Sobre a campanha “Viva Rodovia –
Você também é responsável”
Já foram realizadas ações porta a
porta nas comunidades do entorno
da rodovia do km 300 ao km 400,
dialogando com os moradores sobre
as responsabilidades dos proprietários dos animais e os cuidados que
os motoristas devem ter ao guiarem
seus veículos na rodovia. Cartazes e
panfletos foram distribuídos em pontos de comércio sendo veiculado nas
rádios (comerciais, comunitárias e na
web) o jingle da ação.

Gestão Ambiental comemora o “Dia do Tamanduá” com música
O Gambano (metade Gambá-de-orelha-branca e metade humano) apresenta a música Tamanduá, composta
por Andrews Duarte e Solano Ferreira.
Essa é uma pequena homenagem ao
Dia do Tamanduá, comemorado em
29 de novembro.
No Brasil existem três espécies de tamanduás. O mais conhecido de todos
é o Tamanduá-bandeira, seguido pelo
pequeno e misterioso Tamanduaí e
o terceiro é o Tamanduá-mirim, também conhecido como Tamanduá de
colete. Esse último foi escolhido como
mascote da Gestão Ambiental da
BR-116/RS (entre Guaíba e Pelotas).
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Assista em: www.youtube.com/watch?v=jaLvVSOMK2Y
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No vídeo são apresentados os trabalhos realizados pela equipe da Gestão Ambiental da BR-116/RS

DNIT lança vídeo sobre Supervisão Ambiental da BR-116/RS
As obras de duplicação da BR-116/RS,
entre Guaíba e Pelotas, fazem parte de um projeto de infraestrutura
rodoviária executado pelo Governo
Federal a partir da atuação do DNIT.
A fim de garantir a boa evolução do
empreendimento, a autarquia conta
com uma equipe de Gestão Ambiental, atendendo as diretrizes propostas
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Dentro do escopo do licenciamento
ambiental, a duplicação da BR-116/RS
prevê a execução de 27 Programas
Ambientais que atuam nos meios fí-

sico, biótico e social. Uma equipe de
Supervisão Ambiental acompanha
todas as fases da obra: supressão de
vegetação, controle de processos erosivos, extração e transportes da matéria prima das jazidas e pedreiras, etapas da pavimentação e verificação de
atendimento das licenças ambientais
por meio de checklist. O objetivo é permitir que o empreendimento avance,
evitando e prevendo possíveis impasses, minimizando as intercorrências
e compensando eventuais impactos.
Esse acompanhamento diário dos
serviços realizados pela Supervisão
Ambiental é retratado no vídeo “Ges-

tão Ambiental das obras de duplicação da BR-116/RS”.
Para aproximar a comunidade em geral dos termos técnicos da engenharia e dos cuidados socioambientais, o
Programa de Comunicação Social da
BR-116/RS tem utilizado ferramentas
de cunho digital, como a produção
de materiais audiovisuais. Esse vídeo
corrobora os princípios básicos desta
atuação, que visa mediar a comunicação e os relacionamentos a partir de
uma linguagem acessível, permitindo
que os públicos impactados direta e
indiretamente pelo empreendimento
estejam integrados no processo.

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

Assista em: www.youtube.com/watch?v=WXKRRfS3ygE
“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.”

