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O DNIT alerta para alteração no trânsi-
to no acesso ao município de Barra do 
Ribeiro, na BR-116/RS, a partir do dia 
24/01. O trafego foi liberado no sen-
tido interior-capital do viaduto locali-
zado no km 319 da rodovia federal. A 
estrutura possui 60 metros de exten-
são e faixa dupla.

A liberação, de forma parcial da estru-
tura, tem como objetivo disciplinar e 
dar mais segurança e fluidez ao tráfego 
dos veículos que entram e saem do mu-
nicípio. Já no sentido capital-interior,
em obras, estão sendo executados os 
encaixes do viaduto com a pista exis-
tente.

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.

Com a liberação da via, os motoristas 
que desejam seguir para Porto Alegre 
devem usar o viaduto. Já os condu-
tores que pretendem ingressar em 
Barra do Ribeiro devem acessar a rua 
lateral. Esta obra integra os Lotes 1 e 2 
da duplicação da rodovia, entre Guaí-
ba e Pelotas.

Os lotes estão sendo executados pelo 
Exército e já têm mais de 75% do total 
executados. Neste segmento - entre o 
km 300,54 e o km 351,34 – já estão em 
operação 25,1 quilômetros de pistas 
duplicadas.

Texto original publicado em 24/01/2021 pela 
Coordenação-Geral de Comunicação Social - 
DNIT em: www.gov.br/dnit

Motorista que vier do sentido interior para capital vai poder acessar o viaduto

Editorial
A matéria de abertura do 40º bole-
tim divulga a liberação parcial do 
viaduto da Barra do Ribeiro.

DNIT lança dois podcasts em de-
zembro para o encerramento da 
campanha do “Viva Rodovia – 
Você também é responsável”.

Apresentação da fauna visualiza-
da próximo à rodovia na estação 
mais quente do ano é destacada 
na matéria sobre a cartilha “Tem 
bicho perto da estrada – Quatro 
Estações – Verão”.

Duplicação - Viaduto de Barra do Ribeiro
é parcialmente liberado

DNIT, Construtora, Supervisão de Obra e Gestão Ambiental estiveram presentes na liberação
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No mês de dezembro, o DNIT dispo-
nibilizou nas redes sociais os dois últi-
mos podcasts da campanha “Viva Ro-
dovia – Você também é responsável”, 
produzidos pela Gestão Ambiental 
das obras de duplicação da BR-116/RS,
onde foram abordados os temas 
sobre adoção e posse responsável, 
além das ações relacionadas com ao 
Dezembro Verde. A campanha busca 
orientar os proprietários de imóveis 
próximos à estrada sobre os riscos 
dos animais (domésticos e rurais) in-
vadirem a pista e causarem acidentes.

No penúltimo podcast lançado no 
início de dezembro, as personagens 
Alencar Lopes e Via Debom falam 
sobre a “Posse responsável de ani-
mais”, onde foram abordados alguns 
pontos relevantes para quem deseja 
adotar algum bicho de estimação. Di-
cas básicas como conversar e saber a 
opinião da família antes de escolher 
a nova mascote, verificar se o tama-
nho do animal é compatível com o 
espaço que ele vai habitar, a escolha 
do sexo, estudar os custos fixos e adi-
cionais (desde a compra da ração, a 
acomodação até vacinas e consultas 
com veterinário). Outro ponto desta-
cado é a importância de saber sobre 
as leis ou códigos de postura sobre a 
posse de animais domésticos no pe-

rímetro urbano, para evitar possíveis 
transtornos.

Divulgado no final de dezembro, perí-
odo marcado pela chegada do verão,
muitas festividades e início das férias 
escolares, no podcast “Dezembro Ver-
de: Não ao abandono de animais”, a 
dupla de apresentadores encerra a 
campanha reforçando sobre os pro-
blemas causados por animais soltos, 
as implicações jurídicas de quem 
comete esse crime, além de indicar 
opções para os donos dos “pets” em 
como proceder, caso queiram viajar 
com ou sem o seu amigo.

Aos proprietários que desejam viajar 
com seus animais foram oferecidas 
dicas como as de colocarem as vaci-
nas do pet em dia, ver se o animal está 
apto a viajar, de procurar agências de 
turismo e companhias aéreas especia-
lizadas onde ofereçam pacotes que 
incluam o transporte do seu bicho e 
locais que disponibilizem o serviço 
de “pet friendly” (lugares que aceitam 
e oferecem serviços de atendimento 
e equipes bem treinadas para rece-
berem os animais de estimação). Os 
apresentadores lembram também 
que, caso o animal não participe da 
viagem, um familiar ou uma “pet sitter” 
(babá de animais) pode ser a solução.

DNIT encerra campanha
“Viva Rodovia – Você também é responsável” 

lançando dois podcasts em dezembro

Lembre-se: Abandono de animais é 
crime! Denúncias de abandono po-
dem ser realizadas pelos telefones da 
Polícia Militar (190), Disque-Denúncia 
(181) ou ainda pela Linha Verde (0800 
61 8080) do Ibama. O abandono de 
animais é considerado como mal-
trato, sendo classificado como crime 
pela Constituição Federal do Brasil 
e pela Lei de Crimes Ambientais (Lei
nº 9.605/98).

Sobre a campanha “Viva Rodovia 
– Você também é responsável”

De agosto a dezembro de 2021, as 
equipes de comunicação social e edu-
cação ambiental percorreram os 211 
quilômetros das obras da duplicação 
da BR-116/RS, concluindo as ações 
de porta a porta nas comunidades 
do entorno da rodovia, conversando 
e instruindo os moradores sobre as 
responsabilidades dos proprietários 
dos animais e os cuidados que os mo-
toristas devem ter ao guiarem seus 
veículos nas estradas.

Também foram distribuídos cartazes 
e panfletos em pontos de comércio 
sendo vinculado nas rádios (comer-
ciais, comunitárias e na web) o jingle e 
os podcasts da ação.

Jingle e podcasts

Jingle Podcast 1 Podcast 3 Podcast 4Podcast 2
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Você pode ouvir o jingle e os podcasts lançados para a campanha “Viva Rodovia 
– Você também é responsável” apontando seu celular para os QR Codes abaixo:



“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.”

Chegou a estação mais quente do 
ano! No verão os dias são mais lon-
gos e a bicharada aproveita para 
aumentar suas atividades rotineiras, 
e com isso, podemos facilmente vi-
sualizar diversas espécies de animais 
em todos os cantos da natureza. Para 
quem dirige nas rodovias do nosso 
país a possibilidade de um encontro 
inusitado aumenta muito. Buscando 
alertar os motoristas sobre a presença 
desses animais próximos da rodovia, 
evitando atropelamentos e prevenin-
do acidentes, o DNIT, lançou o segun-
do volume da edição colecionável da 
cartilha “Tem bicho perto da estrada 
– Quatro estações – VERÃO”.

Nessa edição são apresentados al-
guns bichos bem conhecidos por 

DNIT lança cartilha
“Tem bicho perto da estrada – Quatro estações – VERÃO”

circularem próximos à estrada, des-
tacando suas características morfo-
lógicas, curiosidades e suas “habilida-
des especiais”. Um deles é o zorrilho, 
talvez o mais conhecido de todos, 
infelizmente de uma forma negativa, 
devido ao líquido malcheiroso que 
libera quando se defende de algum 
inimigo. Mas, o que muita gente não 
sabe é que ele adora comer serpentes 
e escorpiões, ajudando no controle 
da proliferação dessas espécies.

Outro animal da cartilha é a cobra-pa-
relheira, muito conhecida pelos mo-
radores das propriedades rurais por 
perseguir, de forma veloz, quem cruza 
o seu caminho. Já o cardeal, após ter 
passado um bom tempo sumido da 
vista de quem circula pelas estradas 
devido à caça ilegal, agora aparece 
em bandos, nos deixando encanta-
dos com sua beleza e belas melodias. 
Conhecido como um grande disper-
sor de sementes de espécies frutíferas 
nativas, o graxaim-do-mato também 
atua como “saneador ambiental”, pois 
come até carniça. Já a rã-manteiga é 
a maior da sua espécie na nossa re-
gião, além de proporcionar um canto 
característico e de fácil identificação, 
possui a pele muito lisa e escorrega-

dia, o que dificulta seus predadores 
na hora de tentar capturá-la, dando 
origem ao seu nome.

Sobre a cartilha “Tem bicho 
perto da estrada – Quatro
Estações”

Para diferenciar às quatro estações 
do ano, cada uma das cartilhas vai 
ser representada pela cor caracterís-
tica do período e serão apresentadas 
cinco espécies de animais. No últi-
mo volume, que será o inverno, será 
lançado um box (caixa) para guardar 
todo material.

Para estimular a criatividade, cada 
cartilha também possui cards dos ani-
mais para recortar, pintar e colar no 
desenho da estrada onde eles podem 
ser visualizados. Basta imprimir o ma-
terial e se divertir!

Para realizar o download da cartilha 
“Tem bicho perto da estrada – Qua-
tro Estações – VERÃO”, e de todos os 
outros materiais produzidos pela Ges-
tão Ambiental, acesse gratuitamente 
o nosso site (www.br116rs.com.br/
downloads).

FalE ConoSCo

0800 60 11 116
comunicacaobr116rs@stesa.com.br

www.br116rs.com.br

fb.com/br116rs

Cartilha “Quatro Estações – Verão” apresenta algumas das espécies mais visualizadas próximos a estrada




