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Mais um trecho do Contorno de
Pelotas opera em pista dupla

Por meio dele você ficará sabendo as ações
desenvolvidas pelo Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para
monitorar e conservar o meio ambiente da
região, baseadas nos programas ambientais
previstos no plano básico ambiental (PBA).
Boa leitura!

Editorial
Uma das diretrizes desta gestora ambiental é buscar
espaços para o diálogo sobre o meio ambiente que
está inserido no cotidiano de todos. Abordar temas relacionados à preservação, a partir do conhecimento da
importância de cada animal e demais seres vivos, tanto
com crianças quanto com adultos. Para isso, além de
apropriar-se de espaços já estabelecidos, como escolas e associações comunitárias, a Gestão Ambiental da
BR-116/392 provoca esta discussão em outros locais,
como foi o caso do evento proposto por esta equipe,
o Saber Ambiental no Mercado. A atividade foi uma
parceria com a Prefeitura de Pelotas e contou com o
apoio de diversas instituições. Leia mais na página 02.
A realidade de transitar em uma rodovia duplicada está um pouco mais perto de quem mora ou
passa pela cidade de Pelotas. Em março, o DNIT
liberou ao tráfego de veículos mais um trecho duplicado. Praticamente metade da obra do Contorno
de Pelotas já foi entregue aos usuários. Mais duas
liberações estão previstas para acontecer ainda este ano. Acompanhe na página principal.
Além do Saber Ambiental no Mercado, a Gestão Ambiental da BR-116/392 esteve presente
em outros momentos que possibilitaram trocar
experiências e conhecimento. Nos próximos meses, no entanto, a equipe estará realizando atividades em conjunto com outras instituições.
Para saber mais, leia a matéria da contracapa.
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apresentação

Este boletim informativo é produzido pela
STE - Serviços Técnicos de Engenharia
S.A., empresa responsável pela gestão
ambiental das obras de duplicação das
rodovias BR-116 e BR-392/RS, como
uma medida de mitigação exigida pelo
licenciamento ambiental federal, conduzido
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Grupos escolares puderam dialogar sobre questões ambientais.

Saber Ambiental no Mercado
atrai mais de 200 crianças
Quatro dias voltados para a inserção
de estudantes da rede pública de
ensino em temas relacionados ao meio
ambiente e à vida existente no passado. O “Saber Ambiental no Mercado”,
realizado em março, recebeu cerca de
280 crianças. O evento foi promovido
pelo DNIT e pela Prefeitura de Pelotas.
Palestras, exposições, brincadeiras e
músicas fizeram parte da programação.
A Gestão Ambiental da BR-116/392
(STE S.A.), organizadora do evento juntamente com a Secretaria de
Desenvolvimento e Turismo e com a
Secretaria de Educação e Desporto,
apresentou o projeto “Canção dos Bichos – Rock & Natureza” com músicas
sobre a fauna e flora nativa da região.
A exposição do Sítio de Visitação da
Paleotoca Gilberto Azevedo de Azevedo
também ficou exposta nos corredores do Mercado Central de Pelotas.
Os parceiros foram peças-chave nas
atrações. O Museu Carlos Ritter expos
tatus taxidermizados (empalhados)
enquanto o Laboratório de Ensino e
Pesquisa em Antropologia e Arqueologia (Lepaarq) da Universidade Federal
de Pelotas (UFPel) levou cerâmicas

indígenas, material lítico (de pedra)
e réplica de uma escultura de um tubarão. Garras de preguiça, placas do
tatu em gesso para colorir e exemplares dos bichos da Megafauna
para modelar foram oferecidos pelo
Núcleo de Estudos em Paleontogia
e Estratigrafia (Nepale) da UFPel. A
Fundação Zoobotânica do Rio Grande
do Sul também prestigiou o evento.
A equipe trouxe kits dos fósseis de
diversas regiões do Rio Grande do
Sul além de material didático que
são distribuídos para as escolas.
“Este é um momento de formação
para eles e para mim enquanto
professora, contribuindo para o
conhecimento deles e possibilitando
com que vejam a parte concreta do
que geralmente encontram em livros
e filmes. Ter a possibilidade de participar é muito gratificante”, definiu
a professora da escola Luiz Augusto
Assumpção, Lauren Antunes. A estudante Lara Evelin Fonseca Flores gostou de ter participado. “Meu amigo
veio e levou uns materiais para casa,
eu também queria. Achei legal quando a professora disse que viríamos
e o que eu mais gostei foi do tatu”.
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Expediente

Letras sobre a fauna e flora nativa embalaram os participantes.
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Trecho está localizado entre o posto da PRF e o viaduto de acesso ao Arroio do Padre.

Mais um trecho das rodovias que
contornam a cidade de Pelotas foi
liberado ao tráfego de veículos na
segunda quinzena de março. Motoristas que trafegam pela BR-116,
entre o posto de fiscalização da
Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o
viaduto de acesso ao município do
Arroio do Padre, encontram a pista
duplicada em operação. Segundo o
DNIT, responsável por esta obra de
infraestrutura rodoviária, a liberação
inclui pistas principais, ruas laterais,
viaduto de acesso à Vila Princesa
e ponte sobre o Arroio Pelotas. A
operação foi realizada pela autarquia
em conjunto com a concessionária
Ecosul, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e PRF.
A recomendação é que os motoristas
obedeçam às placas de sinalização
e atentem para o tráfego de veículos nas ruas laterais, que passam
a ter sentido único entre o posto
de fiscalização da PRF e o viaduto
de acesso à Vila Princesa. Entre o
acesso à rua lateral próxima a ponte
do Arroio Pelotas e o viaduto, a rua
lateral opera em mão dupla, o que
exige mais atenção dos motoristas. A
velocidade permitida nas ruas laterais
será de 50 km/h com possibilidade de estacionamento em alguns
pontos. Com a liberação da rodovia
as equipes da Ecosul trabalham na
pista expressa - sentido Rio Grande

- para regularização da sinalização.
O DNIT e a Ecosul também orientam que os moradores redobrem a
atenção em relação à dinâmica do
novo perfil do tráfego, evitando que
crianças brinquem próximo ao trecho
e realizando a travessia em local
seguro. “O DNIT prevê a construção
de duas passarelas de pedestres para
este trecho, uma no acesso ao Monte
Bonito e outro no antigo acesso à
Vila Princesa”, destacou o engenheiro supervisor da unidade local do
DNIT, Vladimir Casa. O projeto para
construção das estruturas está na
superintendência regional para licitação, enquanto isso os viadutos são
os pontos sugeridos para travessia.
Antes e durante a liberação, uma ação
de educação no trânsito foi realizada
com os moradores da Vila Princesa, com distribuição de panfletos,
diálogo com a comunidade, entrega
de material de casa em casa e em
escolas municipais como Antônio
Ronna e Dauro Pinto. Desde 2012,
a Gestão Ambiental da BR-116/392
dialoga com estes moradores no
intuito de prever e mitigar os impactos gerados pela duplicação. “Esta
é uma atividade de fechamento das
ações que já vinham sendo realizadas
desde o começo do ano passado
para preparar os moradores para esta
nova realidade da rodovia”, explicou o
educador ambiental, Cauê Canabarro.

Obras no Contorno de Pelotas
continuam mesmo com ritmo lento
Em obras desde o segundo semestre de 2012, esta é
a quarta entrega de trecho ao tráfego que acontece no
Contorno de Pelotas. A primeira ocorreu em março do
ano passado envolvendo cinco quilômetros da barragem
Santa Bárbara até próximo ao trevo da Avenida Fernando
Osório. Depois foram liberados os viadutos do Centro
de Eventos Fenadoce e da Avenida Fernando Osório, em
maio e agosto, respectivamente. Ao todo agora serão,
aproximadamente, 12 quilômetros com fluxo de veículos
fluindo em pista dupla. “Estamos em um momento de
obra diferente do que quando começamos devido à
limitação de recursos, mas poder entregar um trecho
para a comunidade é sempre gratificante”, disse Casa.
O trecho que compreende o posto de fiscalização da
PRF, no quilômetro 516,700 da BR-116, está incluído
nas obras de duplicação da rodovia. O DNIT assinou
um convênio de cooperação com a PRF, o que viabiliza
técnica e financeiramente a transferência das instalações
do prédio. “Estamos aguardando a liberação do local
para que possamos avançar as obras”, falou Casa. O
próximo trecho previsto para ser entregue é do trevo
do Centro de Eventos Fenadoce até a ponte sobre a
barragem Santa Bárbara, entre abril e maio, e o viaduto
de acesso à Avenida Herbert Hadler, em junho. O
Contorno de Pelotas tem 87,15% de obra concluída.
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Seis quilômetros da BR-116 são
liberados ao tráfego de veículos

Trecho da barregem Santa Bárbara é o próximo a ser liberado.

Docente da UFPel, Dornelles é curador das
coleções de répteis e de fósseis do Museu de
Ciências Naturais Carlos Ritter desde 1998.

Conte um pouco da história do museu.
O Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter tem suas
origens em coleções particulares do sr. Carlos Ritter,
o qual teve a criatividade de confeccionar mosaicos
com insetos presos em alfinetes. Seus quadros se
encontram até hoje preservados, constituindo parte
da atração do acervo histórico do museu. Foi também
um exímio taxidermista ou “empalhador de aves”,
confeccionando uma espetacular coleção preservada
nesse museu. Tal coleção serve até hoje como referência na identificação de exemplares de aves para
pesquisadores e público em geral. No Rio Grande
do Sul é a maior coleção de aves taxidermizadas
artisticamente. Atualmente, o museu possui também
um acervo paleontológico (de fósseis), conquílio-malacológico (de conchas), e de zoologia geral.
Qual o objetivo da Semana Nacional dos Museus?
O museu participa da Semana Nacional dos
Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de
Museus (IBRAM), desde a 13ª edição. Segundo o
IBRAM, 1.236 museus de todo o país oferecerão
ao público atividades como visitas mediadas,
palestras, oficinas, exibição de filmes, etc.
O que será desenvolvido nessa edição do evento?
Dentro da temática delimitada pelo IBRAM, “Museus
e Paisagens Culturais”, o Museu Carlos Ritter
apoiará uma atividade socioeducativa envolvendo os
elementos naturais do Bioma Pampa que constam no
acervo. A execução e coordenação de tal atividade
será da Gestão Ambiental da BR-116/392.

DNIT organiza atividades para os próximos
meses
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Entrevista com José Eduardo
Figueiredo Dornelles

14ª Semana dos Museus será realizada de 16 a 20 de maio.

O resultado das atividades realizadas
no começo deste ano impulsionou
esta gestora ambiental a propor outros
eventos para o próximo período. Além
do Saber Ambiental no Mercado, citado
acima, no Dia Mundial da Água (22/03)
foram promovidas duas palestras
com o engenheiro agrônomo Lauro
Bassi, quando mais de 200 pessoas
reuniram-se para ouvir suas experiências. O material desta equipe também
chamarou atenção da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente de Porto
Alegre (SMAM) e exemplares foram
entregues para servirem de modelo.
A programação para os próximos
meses inclui atividades com escolas
e instituições parcerias. De 16 a 20
de maio o Museu de Ciências Naturais
Carlos Ritter promove a 14ª Semana
dos Museus. A programação está
sendo pensada em conjunto com esta
gestora ambiental e o tema principal
será sobre paisagens culturais. O
objetivo é mostrar a biodiversidade
local tanto da fauna quanto da flora
para grupos escolares que tenham
interesse em agendar visitação. Estão
previstas exposições fotográficas,
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vídeos com registros da fauna local,
palestras, visitas ao acervo do museu
e atividades educativas. “Recebemos
o convite do museu para integrarmos
a programação, associando o acervo
que eles têm para trabalhar as paisagens naturais de Pelotas”, explicou o
educador ambiental, Cauê Canabarro.
Um cronograma com as escolas
públicas será elaborado, prevendo
visitas de uma turma por hora. Ao todo
serão dois horários pela manhã e três
à tarde, das 9h às 11h30minh e das
14h às 17h. Os educandários já podem
agendar pelo telefone (53) 3228-0880.
O evento também será aberto para
as escolas particulares. Quem tiver
interesse pode participar aleatoriamente
da programação, que será gratuita.
Para o mês de junho, a Gestão Ambiental da BR-116/392 também dialoga
com a Secretaria de Município do
Meio Ambiente de Rio Grande para ser
uma das parceiras do evento Junho
Ambiental. A expectativa é de em um
dos dias da programação realizar uma
cerimônia de entrega de exemplares do
livro “Nossos bichos” para dar início à
distribuição nas escolas do município.

Visite:
www.br116-392.com.br
fb.com/BR116.392

