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EDITORIAL

A nova realidade da sinalização viária
Os investimentos públicos no setor de infra-

Visando atender a essas necessidades e aos recla-

estrutura cresceram muito nos últimos anos, e

mos da sociedade por maior segurança, os órgãos

a tendência é de continuarem nesse crescimen-

governamentais têm aplicado recursos significativos

to, devido ao surto de desenvolvimento porque

no setor. Como exemplo, cite-se os programas Pro-

passa o país, e ocorrência de macro eventos nos

sinal 1, Prosinal 2 e Prodefensas na área federal e

próximos anos (copa do mundo e olimpíadas). Co-

"Sinalizando o seu caminho" e outros projetos seto-

mo decorrência, começa-se a descobrir problemas

riais desenvolvidos pelo Daer.

que passaram a ser resolvidos a partir de novos
enfoques sobre o tema.

Por outro lado, as empresas responsáveis pela
execução dos serviços relativos à segurança ro-

Paralelamente a atenção ao usuário das rodovias

doviária e sinalização, na esteira dos programas

se tornou preponderante, influindo diretamente

governamentais, se aparelharam para atender às

nos cuidados com a segurança viária. A segurança

demandas surgidas.

dentro da infraestrutura rodoviária engloba vários

Hoje, o setor de segurança viária de sinalização

aspectos, desde ser uma prioridade na elaboração

está estruturado como um setor independente den-

dos projetos (o projeto rodoviário deve ser elabo-

tro do contexto das empresas empreiteiras de obras

rado sob o conceito de segurança total), até o seu

públicas. Sua participação no total dos serviços pres-

reconhecimento como atividade independente da

tados à sociedade na área de infra-estrutura está

construção da obra em si.

consolidada, e tende a se tornar cada vez mais im-

Em muitas das vias por onde circula volume ex-

portante neste contexto.

cessivo de tráfego, as condições de segurança e
sinalização já se acham obsoletas, face às novas re-

Pedro Antônio Affatato

gulamentações e tecnologias disponíveis.
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CONJUNTURA

SICEPOT-RS fecha Acordo Coletivo
com trabalhadores da construção
O SICEPOT-RS definiu os termos do Acordo Coletivo com a
categoria dos trabalhadores da
construção pesada para 2010. Foi
repassada uma correção salarial
equivalente a 7,0%, Do percentual
ajustado, 5,83% se refere à correção dos valores salariais revisados,
além de 1,17% de ganho real.

O acordo foi protocolado na
Superintendência Regional do
Trabalho e contempla todos os
trabalhadores do setor no Estado
do Rio Grande do Sul.
As empresas associadas ao
SICEPOT-RS buscam sempre,
no Acordo Coletivo com os representantes dos trabalhado-

res, uma negociação harmoniosa, procurando o equilíbrio
de interesses, diz o presidente
da entidade, Athos Cordeiro.
“Isso porque sabemos todos
que os trabalhadores e colaboradores são o nosso grande
patrimônio e necessitam estar
atualizados, treinados e re-

Oportunidade de qualificação
O regramento ambiental, mais precisamente as exigências feitas aos empreendedores que buscam a licença dos
órgãos ambientais para instalarem suas
atividades foi e, infelizmente, ainda é,
por muitos, encarado como obstáculo.
Ao contrário desta visão, a legislação
ambiental, ainda que recente, veio para
criar um cenário onde seja possível o
desenvolvimento, desde que ajustado
a um conjunto de cuidados com os recursos naturais. Neste sentido, tenho
defendido que é perfeitamente possível – e deve ser perseguido por todos
os setores – a compatibilização entre a
produção e a preservação.
Antes de ser visto como empecilho, o licenciamento deve representar a
oportunidade de qualificação dos profissionais. No caso da indústria da construção e pavimentação de estradas, não
resta dúvida de que houve avanços no
trabalho técnico, nas pesquisas para utilização de novos materiais, no desenvolvimento de estudos para aplicação de
novas tecnologias, tudo visando ao enquadramento da legislação ambiental.
Assim, o setor se reforça, aperfeiçoa-se
e passa a ter mais valor.
Atualmente, sabemos que nossas

estradas têm mais qualidade e isto
decorre, também, da adequação que
o setor empreendeu para atender aos
preceitos da sustentabilidade. Feito isso,
é necessário que se busque uma eficaz
e eficiente integração multimodal para
que o Rio Grande do Sul cresça e tenha
opções seguras para o escoamento de
sua produção. Com estradas boas e seguras, com ferrovias modernas e hidrovias adequadas teremos a garantia de
um sistema de transporte e logística para a produção gaúcha conectado com
as necessidades de desenvolvimento e
de sustentabilidade, além dos benefícios
extensivos a todos os usuários do sistema e das estradas gaúchas.
Tenho dito que esta é a era da sustentabilidade, e ela não está restrita a
um grupo, a um setor ou aos governos.
Ela é, na verdade, um compromisso e
uma responsabilidade de todos. Se quisermos manter o crescimento, possibilitar a geração de emprego e de renda
devemos proteger os recursos naturais.
Berfran Rosado
Deputado estadual
Ex-secretário estadual do
Meio Ambiente

munerados adequadamente”,
acrescenta.
Neste ano, graças à participação direta dos DRHs das empresas,
foram excluídas cláusulas de convenções anteriores devido a dúvidas de interpretação e agregadas
novas, o que contribuiu para o
melhor entendimento de todos.
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Estado vai receber investimentos de
R$ 5 bilhões em rodovias do DNIT/RS
Pelo menos, 80% de
um total de R$ 5 bilhões
de obras previstas para os
próximos anos pelo DNIT,
para o Rio Grande do Sul,
estão com boas chances
de serem licitadas ainda neste ano. A previsão
foi feita pelo superintendente regional do órgão,
engenheiro Vladimir Casa, em reunião-almoço
do SICEPOT-RS, no dia 3
deste mês.
Depois de lembrar o
avanço das aplicações do
DNIT em obras rodoviárias
no Rio Grande do Sul, Casa
destacou a modernização
do órgão que possibilitou
maior agilidade no pagamento das faturas e medições. Aproveitou para lembrar que, além das melhorias do departamento no
estado, o setor necessita
também maior capacidade de produção e qualidade por parte das empresas
construtoras.
Hoje, segundo Casa,
para se manterem no mercado, as empresas do setor
da construção pesada precisam investir não somente
na contratação de novos
profissionais, mas, sobretudo, em sua formação.
“Dada a atuação incisiva
dos órgãos de controle, as

empresas precisam cuidar,
continuamente, da qualidade de seus serviços”, assinalou. “Essa postura será
colocada à prova especialmente neste ano, quando
o DNIT pretende encaminhar o maior número possível de licitações de obras
planejadas pelo governo
federal para o estado”,
acrescentou.
Entre as principais licitações de 2010, o titular
do DNIT/RS listou as BRs116, 392 e 290. Somente
a duplicação da BR-116,
Guaíba-Pelotas, demandará R$ 1,1 bilhão. Com
nove lotes de construção,
mais a ponte sobre o rio
Camaquã, o órgão está somente na espera da
emissão de licença prévia,
por parte do Ibama, para
dar início ao processo.
No caso das obras da
BR-392, estimadas em
pouco mais de R$ 700
milhões, o lote 1, do contorno de Pelotas, poderá
ser licitado ainda em junho. Já as do lote 4 e da
nova ponte sobre o canal
do rio São Gonçalo, deverão ficar para o segundo
semestre do ano.
A da BR-290, Eldorado-Pantano Grande, está em
fase final de licença am-

Obras Contratadas DNIT/RS
R$ 3,9 Bilhões
Construção – R$ 2,66 Bilhões
BR-101 - Duplicação - R$ 1,1 Bilhão
BR-448 - Implantação - R$ 890 Milhões
BR-392 - Duplicação - R$ 303 Milhões
BR-116 - Viadutos e Melhorias - R$ 143 Milhões
BR-470 - Implan. e Pavim. - R$ 125 Milhões (PAC II)
BR-285 - Implan. e Pavim. - R$ 86 Milhões
BR-468 - Implan. e Pavim. - R$ 12 Milhões
Manutenção
Crema 1ª Etapa (3.147km) - R$ 766 Milhões
PIR IV (221 km) - R$ 33 Milhões
Conserva (189 km) - R$ 12 Milhões
Projeto/Estudos - R$ 93 Milhões
Sinalização/Segurança Viária/Operações – R$ 43 Milhões

Obras Previstas DNIT/RS
R$ 5,2 Bilhões
Construção
BR-116 Sul - Duplicação - R$ 1,1 Bilhão
BR-392 - Duplicação (Lote 1 e 4 e Pte São Gonçalo) - R$ 700 Milhões
BR-290 - Duplicação - R$ 600 Milhões
BR-290 - 2ª Pte Rio Guaíba - R$ 400 Milhões (estimado) (PAC II)
BR-116 - Viadutos e Melhorias - R$ 250 Milhões
BR-158 - Trav. de Santa Maria - R$ 180 Milhões (PAC II)
BR-386 - Duplicação - R$ 158 Milhões
BR-116 - Pte Rio Jaguarão - R$ 128 Milhões (PAC II)
BR-116 - Est. Velha a Dois Irmãos - R$ 110 Milhões
BR-285 - Pte Rio das Antas (Lote 3) - R$ 35 Milhões
Manutenção
Crema 1ª Etapa (235 km) - R$ 57 Milhões
Crema 2ª Etapa (3.280 km) - R$ 1,4 Bilhão
Sinalização/Segurança Viária/Operações - R$ 65 Milhões

biental e a licitação será
lançada no máximo até
agosto. Com o início dos
trabalhos previsto para
2011, a segunda ponte
sobre o rio Guaíba conta
com uma previsão de R$
400 milhões. Ainda na fase de estudo de viabilidade

técnica e ambiental, o traçado vai implicar grande
desafio, indicou Vladimir
Casa. “Obviamente, a nova ponte não contará com
vão móvel, o que exigirá
uma altura capaz de permitir a passagem dos navios”, observou.
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O titular do DNIT/RS ainda
mencionou a possibilidade do
órgão de relançar a licitação,
ainda em junho, do viaduto Sapucaia da BR-116.
Sobre o lançamento do Crema 2, Casa admitiu que existe
boa perspectiva para o lançamento das licitações ainda em 2010.
“Todos esses processos deverão
exigir grande esforço do DNIT.
Uma vez tornadas realidade,
essas obras representarão uma
verdadeira prova de fogo para as
empresas do setor. Vamos torcer
para que nossas metas sejam alcançadas”, sustentou.
Otimista, Vladimir Casa fechou seu pronunciamento com
o bordão do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama:
“Sim, nós podemos.”

BR-101 Sul
será liberada
para o tráfego
em dezembro
Dos R$ 3,9 bilhões de obras
em carteira do DNIT no estado, um dos destaques é a duplicação da BR-101 Sul, trecho
Osório-Torres. Segundo Vladimir
Casa, o empreendimento, de R$
1,1 bilhão, conta com 70% do
cronograma físico já executado.
A meta é liberar a rodovia para
o tráfego no início do veraneio
2010/2011, ficando as derradeiras obras para o próximo ano.
“Ficará faltando apenas as obras
de retorno e de ruas laterais”, informou. “No túnel, resta ainda a
instalação dos sistemas de segurança e ventilação.”

Evolução dos Investimentos
do DNIT no RS

Carteira de obras contratadas
é de R$ 3,9 bilhões
Com uma carteira de obras contratadas de R$ 3,9 bilhões, das
quais pouco mais da metade já
executada, o DNIT/RS vai encerrar
a atual administração com um recorde de aplicações no estado. Em
sua palestra, o superintendente regional do órgão, engenheiro Vladimir Casa lembrou que, no período
de 1995 a 2004, os desembolsos
anuais do departamento ficaram
sempre abaixo de R$ 100 milhões,
sendo que o menor, no histórico
do órgão, ocorreu em 2003, quando foram aplicados apenas R$ 31
milhões em obras rodoviárias no
estado. Um grande contraste com
2009, por exemplo, quando so-

mente no mês de outubro foi investido perto de R$ 100 milhões,
observou Casa.
Em 2010, apenas nos três primeiros meses, foram desembolsados R$
257 milhões, indicando que a meta
de R$ 1 bilhão poderá ser efetivamente alcançada, acrescentou.
“Nos últimos anos, houve uma
transformação muito grande nos
desembolsos do DNIT no estado
que afetou não somente o próprio órgão, mas também o dia a
dia das empresas. Todas tiveram
que passar por grandes mudanças
para poder atender ao crescente
volume de obras”, destacou o titular do DNIT/RS.
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Nova estrutura do Daer atende
modal rodoviário do estado
Em 31 de março, o plenário da Assembleia Legislativa
(AL) aprovou dois projetos
relacionados ao Daer. O primeiro modifica a estrutura
organizacional do órgão. O
segundo reorganiza o quadro
de pessoal efetivo, reunificando carreiras de nível médio e
básico de seis para quatro,
com revisão dos vencimentos
básicos e criação de gratificação de produtividade.
O Daer passa a ser uma
instituição dedicada ao planejamento, gerenciamento
e fiscalização das atividades
inerentes a sua área de competência. A Diretoria de Operação e Concessões foi dividida em duas: de Operações
Rodoviárias e de Transportes
Rodoviários. O órgão passou
também a contar com uma
nova diretoria, a de Gestão
e Projetos, o que valorizará a
etapa de planejamento rodoviário. Com a modernização
administrativa da autarquia,
o Executivo busca o aprimoramento de suas ações,
agilidade, racionalização burocrática e a otimização de
seus recursos.
Nesta entrevista ao SICEPOT-RS, o diretor-geral, Vicente Brito Pereira, avalia a
repercussão das reformas e
da reorganização do quadro
de pessoal do órgão:
Quais as origens desses
projetos aprovados pelo
Legislativo? E como foi
conduzido esse processo?
Quando chegamos ao
Daer, havia dois processos de
reorganização do Daer que

estavam parados na Cage: o
de reformulação organizacional e institucional e outro
novo plano de cargos e salários. Esses processos tiveram
origem na última contratação
de financiamento do Banco
Mundial, cuja instituição fez
uma exigência no sentido de
que o Daer se adequasse aos
novos tempos, com um plano
de cargos e salários, já que estes se encontravam totalmente defasados. Como essas
questões não haviam sido resolvidas, reativamos esses pro-

cessos. Para retomá-los e fazer
novos estudos foram necessários mais de um ano e meio.
Tudo foi feito internamente,
junto com os três sindicatos
ligados ao Daer: dos funcionários, dos engenheiros civis e
dos técnicos de nível superior.
Esse trabalho passou em todos os níveis de governo até
chegar ao Grupo de Assessoramento Especial (GAE) ligado à Secretaria da Fazenda,
o que antecedeu o envio dos
dois projetos à Casa Civil e à
Assembleia Legislativa.

Os salários estavam muito defasados?
Os salários eram baixíssimos. O pessoal do nível 1 ganhava R$ 318,00, o que era
um absurdo. Pela proposta
aprovada, conseguimos um
aumento de 89% desse pessoal e um bom reajuste de
mais de 30% para os engenheiros. O Daer estava nessa batalha há muitos anos.
Finalmente, conseguimos e
de uma forma emocionante
pelo número de funcionários que compareceu ao Le-
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gislativo na hora da votação
dos projetos.
E no caso da reorganização do Daer?
Na verdade, o Daer estava
no limbo. Há muitos anos, não
existia uma estrutura formal.
Houve várias tentativas por
meio de decretos e leis, mas
não conseguiram fazer nada
de uma forma mais completa.
Era uma confusão. O regimento interno, por exemplo, era o
mesmo desde 1972. Com a
reorganização, criamos duas
novas diretorias. Mantivemos
uma Diretoria de Administração e Finanças, a antiga diretoria de obras passou a se chamar Diretoria de Infraestrutura
Rodoviária, separamos, à parte,
a Diretoria de Operações, criamos uma Diretoria de Gestão
e Projetos e uma de Transporte
Rodoviário, concentrando tudo
o que está relacionado a transporte coletivo intermunicipal e
às rodoviárias, incluindo uma
área de transporte de cargas
que não havia.
Ficaram três áreas separadas?
Se você analisar as funções
de um órgão rodoviário, o Daer separou três áreas: infraestrutura, operação e transporte. A diretoria passou a contar
com seis diretores. Tínhamos
uma diretoria executiva que
passou a se chamar Conselho
de Administração. O Conselho
Rodoviário foi mantido, assim
como o Conselho do Tráfego.
Era importante separar a diretoria de transporte rodoviário
por várias razões, pois tem
função diferente da infraestrutura em um órgão como
o Daer. De qualquer maneira,
achamos importante uma diretoria somente com transporte intermunicipal de passageiros e de rodoviárias, que são

mais de 300. Esse, aliás, é um
caso único, no Brasil, de um
órgão como o Daer ter atribuições sobre rodoviárias.
E os distritos?
Os 17 distritos, que estavam subordinados à diretoria
de obras, agora estão ligados
diretamente à diretoria-geral.
Além disso, passaram a ser superintendências regionais com
maior liberdade de ação.
E a contratação de novos
funcionários?
O governo do estado deve autorizar a contratação de
mais 300 funcionários por
meio de concurso público.
Hoje, temos 1.700 com idade
média de 54 anos. É preciso
dizer que essa reformulação
do Daer foi muito maior do
que qualquer outra do ponto
de vista meramente salarial. A
nossa foi uma mudança estrutural não apenas da estrutura
do Daer, mas na área do quadro de funcionários. Além da
mudança salarial, o órgão incrementou atribuições, como
tecnologia da informação, biólogos, engenharia florestal.
Todas essas atribuições não
estavam na estrutura administrativa do Daer. Agora, essas
áreas estão previstas, abrindo
a possibilidade de contratação
de profissionais dessas e de
outras áreas.
Como o senhor vê as novas perspectivas do órgão
após essa reformulação?
As perspectivas são muito
boas. O que acontece no estado? O predomínio do setor
rodoviário na infraestrutura
do estado sobre os demais
modais é muito forte. E o Daer passou 20 anos investindo
muito pouco. Somente agora
estamos retomando com investimentos de mais de R$ 1

Deputados registram
apoio às inovações
do Daer:
O deputado Adolfo
Brito (PP) registrou que
a luta do DAER não é
de hoje, que pouco foi
feito em governos anteriores. "O Daer precisa
de melhores condições
de trabalho", finalizou.
O deputado Alexandre
Postal (PMDB) destacou
que o quadro do DAER
ganha pouco, os menores salários dentro do
Executivo, e que o projeto faz um pouco de
justiça aos funcionários.
O deputado Adroaldo
Loureiro (PDT) parabenizou os servidores do
órgão pela mobilização
em busca de melhorias
de condições de trabalho. "Hoje é o coroamento de uma luta de
muitos anos", afirmou.
Ronaldo Zülke (PT)
disse que finalmente a
Casa votou um projeto
para os baixos salários.
"Esta casa tem facilidade
bárbara para votar aumentos para os grandes
salários, mas enorme
dificuldade de votar
aumento para os baixos
salários", afirmou.
A deputada Zilá Breitenbach (PSDB) destacou a vitória de quem
durante três anos pode
construir um projeto
de recuperação do Estado, melhorando as
condições salariais da
maioria dos setores do
funcionalismo.
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bilhão. E não se sai imune de
um investimento médio anual
de R$ 130 milhões para R$ 1
bilhão. Isso apenas foi alcançado graças a um esforço muito grande e uma contratação
emergencial de 190 novos funcionários que foi feita ao final
de 2008. Essa administração
vai ficar marcada pela criação
de uma nova estrutura muito
mais qualificada, mais responsável e consciente. O papel do
Daer é outro. Estamos ligados
não só à Secretaria de Infraestrutura, mas também com os
municípios. Vamos chegar a
mais de 150 convênios e a 75
novos acessos municipais. Isso
não é pouca coisa. Com isso, o
Daer passou a ter uma dimensão muito maior. Além disso,
estamos recuperando mais de
3 mil quilômetros de rodovias
e mais de 300 obras simultâneas. Tudo isso está sendo feito
com recursos do Tesouro, sem
investimento externo e sem
aporte de privatizações como
foi feito no governo Britto. Tudo, é preciso dizer, graças ao
ajuste fiscal. É preciso que esse
programa do Daer, de melhorias e duplicações, seja um processo irreversível.
E o que vai ficar para a
próxima gestão?
Estamos contratando quase
70 novos projetos de engenharia. Se você tem um banco de
projetos, você tem condições de
planejar o futuro. Vamos deixar
para o próximo governo projetos que vão ajudar a alavancar
a estruturação da própria rede.
Ademais, estamos negociando
um novo empréstimo internacional no Banco Mundial e no
BID para a execução de obras
para a Copa 2014. São dois
projetos de US$ 300 milhões
cada um, em um total de US$
600 milhões, seguindo orientação da Secopa.
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Construtora Ribas completa 30 anos
A Construtora Ribas
comemorou, em 5 de
maio, 30 anos de fundação. Uma das principais empresas do setor
de construção pesada no
RS, ela foi registrada na
Junta Comercial de Porto
Alegre em 8 de maio de
1980. Seus principais acionistas são os empresários
Jandir Ribas, Raul Andrade, Cristiano Ribas e João
Paulo Araújo. Localizada
inicialmente na Rua Santa
Catarina, no bairro Passo
d'Areia, a empresa hoje
tem sede na Avenida Assis
Brasil, 5093.
Com foco nas obras de
infraestrutura viária, pavimentação e construção
civil, ela concentrou suas
atividades em obras de
terraplenagem, de saneamento e de subestações
da CEEE. Em 1993 venceu
a licitação para executar
a sua primeira obra para
o Daer, no trecho Vera
Cruz-Albardão.
Em sua historia, executou mais de 300 obras em
vários estados, com destaque para as realizadas no
Rio Grande do Sul. Entre as
principais, a de maior relevância foi o do complexo
viário de acesso ao novo
terminal de passageiros do
Aeroporto Salgado Filho,
no período de novembro
de 2000 a maio de 2002.
O empreendimento incluiu
trabalhos de terraplenagem,
obras de arte corrente e es-

Fotos Divulgação

Principais obras:
Acesso ao Novo Terminal do Aeroporto Salgado Filho

peciais, pavimentação asfáltica, de concreto e sinalização horizontal e vertical.
Entre outras, o Grupo
Ribas atualmente trabalha
em obras para o DNIT/RS,
de revitalização do Crema-1ª etapa; para o Daer, de
recuperação de rodovias
estaduais, Programa Estado
na Estrada e de acessos municipais; para a prefeitura de
Gramado, de implantação
do anel viário de Gramado/RS, entre as ERS 115 e
235, de 2,08 quilômetros
de extensão; prefeitura de
Osório, pavimentação de
diversas ruas e recuperação
e urbanização da orla da Lagoa Marcelino.
Com 360 colaboradores,
a Construtora Ribas atua
com cinco unidades opera-

cionais: Osório, Dois Irmãos,
Montenegro e Cachoeirinha,
no Rio Grande do Sul, e em
Água Boa, no Mato Grosso.
Dotada de certificação
de qualidade ISSO 9001, a
empresa pretende expandir
suas atividades. Em 2011,
além da presença no Mato Grosso e no Maranhão,
deverá avançar em pelo menos três novos estados.
No ano passado, o Grupo Ribas teve um crescimento de receita em torno
de 50%, em comparação
ao ano anterior. Neste ano,
a meta é avançar 80%. Os
investimentos devem superar a marca de R$ 25 milhões. Além da construtora, o grupo Ribas é formado pela CC Pavimentadora
Ltda. e PMR Táxi Aéreo.

• Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Zona Sul, Ipanema, Porto
Alegre/RS, nov/1995 à mar/1997;
• Restauração da RS/020, entre
Vista Alegre e Taquara/RS, extensão
48km, dez/1998 à mar/2000;
• Rodovia RST/101, entre Capivari e Osório/RS, extensão 38 km,
set/2000 à abr/2006;
• Complexo Viário de Acesso ao
Novo Terminal de Passageiros do
Aeroporto Salgado, nov/2000 à
mai/2002;
• Duplicação da Av. Juca Batista,
Zona Sul de Porto Alegre, extensão
3,00 km, abr/2003 à nov/2004;
• Implantação do Conduto Forçado
Álvaro Machado, 3 Lotes compreendendo 11 km de Redes de
Galerias, em Consórcio, dez/2004
à jan/2007;
• Viaduto sobre a BR/101 na RS/486
(Rota do Sol), jul/2006 à out/2007;
• Recuperação da Pavimentação da
RST/101, entre Capivari e Mostardas/RS, extensão 123 km, jul/2008
à nov/2009;
• Viaduto sobre a BR/101 na RS/486
(Rota do Sol), jul/2006 à out/2007;
• Recuperação da Pavimentação da
RST/101, entre Capivari e Mostardas/RS, extensão 123 km, jul/2008
à nov/2009;
• Manutenção/Conservação da BR116/RS, entre Porto Alegre e Nova
Petrópolis/RS, extensão 89 km,
jan/2009 à fev/2009.

