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CIRCULAÇÃO NACIONAL

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

CHOQUE DE INFRAESTRUTURA
Vice-governador Rodrigo Garcia, fala com exclusividade sobre
as estratégias do Estado de São Paulo para manter e ampliar
a melhor malha rodoviária do país, e dá o horizonte que a
engenharia da construção pesada precisa para se planejar.
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Distribuição dirigida e gratuita

O CEP DA ENGENHARIA
Não foram poucas as vezes em que os profissionais deste periódico e da
Rodovias&Vias Produções, braço áudio visual de nosso grupo, se dirigiram ao
01107-000, no Bom Retiro em São Paulo, SP.
Por sinal Incluindo as “SP’s e Vicinais até agora, foram pouco mais de um milhão
de Km (alguns números somente fazem sentido ao zerar de um odômetro), e
mais alguns tantos percorridos pelos lances de escada da sede do DER/SP, e
mesmo nas direções deste pioneiro e intransigente reduto da alta engenharia. A
nata, o ponto no mapa, o destino no GPS, e a casa onde se encontram histórias,
muitas vezes, verbalizadas pelas bocas associadas à próprias mãos que a
ajudaram a construir.
Às vezes, a Rodovias&Vias encontrou o imponderável, que à todos surpreende.
Inclusive ao próprio sustentáculo do rodoviarismo do mais rico Estado do país,
mas em situação de emergência. Viaturas tragadas por gargantas de alturas
indizíveis, chuvas de litragem inominável. E sempre o mesmo tom de conversa
calmo, seguro e que contempla antes de agir. E a resposta foi rápida. Nem as
rochas, nem o asfalto recapeado, com sub-base refeita se lembra do desafio
natural e do mau humor de São Pedro nos idos e temerários tempos de chuva
pesada em todos parabrisas.
Os engenheiros e engenheiras do DER/SP, esses homens e mulheres que
transformam lapiseiras e papel em monumento, sempre nos receberam
contentes em seus sketchs. Foi pelos rabiscos complementares à fala destes –
muitos até hoje à frente de suas Regionais – que nos tornamos maiores, melhores,
mais cultos e mais críticos. E olhamos o país. E olhamos o Estado. E olhamos as
cidades. Ao DER/SP, deixamos o nosso pequeno recado. Parceiro de primeira mão
das nossas equipes. Professores abnegados. Tema, pauta e produto acabado.
DER/SP. Conhecemos o seu legado. Conhecemos seu valor.
E fiquem com o nosso muito obrigado.
Boa Leitura...

4

RODOVIAS&VIAS

50

DER/SP - 85 ANOS

ARTE EM AÇO

18

Ponte de Anhembi

EXCLUSIVA: RODRIGO GARCIA

9

Vice-governador de São Paulo

CADERNO SINICESP 50 ANOS
Sindicato e a Infraestrutura em São Paulo

SP-270 RAPOSO TAVAREZ
De vereda à auto estrada

28
Caderno Especial

42

ENTREVISTA LORIVAL DA SILVA JR. 110
Coronel da PMSP

Uma publicação da Rodovias&Vias Editora e Produções Ltda - CNPJ 08.513.041/000193

(41) 3013-6702 - rodoviasevias.com.br - mari@rodoviasevias.com.br
Fotos e Design: Infra & Vias Editora Eireli - CNPJ 28.516.502/0001-99

Artigos assinados não refletem necessariamente a opinião da Revista, sendo de total responsabilidade do autor.

RODOVIAS&VIAS

7

EXPERIÊNCIA • CREDIBILIDADE • COMPETÊNCIA

Rodovias
Vias Urbanas
Ferrovias
Macro-drenagem
Saneamento

NADA
ACONTECE
POR ACASO

São Paulo tem a melhor malha rodoviária
do Brasil, resultado da dedicação do governo
estadual e de milhares de trabalhadores
rodoviários durante vários anos.
Na oportunidade do 85º anivérsario de fundação
do DER/SP, a direção da SOUZA COMPEC
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, expressa
sua gratidão e admiração pelo brilhante resultado do
competente trabalho de todos.
Contem conosco para ajudar nessa tarefa tão
dignificante.
Rua Amaro Cavalheiro, 366 - 2º andar - Pinheiros
São Paulo - SP
CEP 05425-011
Tel. (11) 3030 0000
souzacompec@souzacompec.com.br

Fotos: Rodovias&Vias
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RODRIGO GARCIA
VICE-GOVERNADOR DE SÃO PAULO
“Choque de infraestrutura”
“Não dá mais pra esperar. Se nós criarmos as condições para iniciativa privada,
os investimentos vão acontecer”. Pinçada em meio à pormenorização das
estratégias do gigante do Sudeste, a frase proferida pelo jovem vice-governador
Rodrigo Garcia (DEM-SP), evidencia o preparo de um experiente legislador, com
grandes contribuições também no executivo paulista. Articulado, o advogado
e empreendedor falou à Rodovias&Vias, sobre o “tour de force” representado
pelo patrimônio rodoviário do mais rico ente federado do país, e a “pièce de
résistance”, da engenharia do Estado, que responde pela sigla DER. E mais que
isso: explicitou a primeira grande ofensiva que deverá constituir um marco no
reposicionamento pretendido pela gestão Doria para o órgão: a audaciosa e extensa
retomada do programa de recuperação de vicinais, verdadeiros vasos capilares do
desenvolvimento do Estado. São Paulo, Brasil. Confira a análise ponderada destes e
outros temas explorados nesta conversa exclusiva.
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“A partir de agora, é premente
voltar a crescer, e isso passa por
acelerar os processos de PPP’s
e concessões para poder
investir em infraestrutura.”
Rodovias&Vias: Falar de São Paulo é falar
necessariamente do Brasil, devido à sua pujança e
representatividade, não apenas econômica, mas
de influência no cenário nacional. Como você vê o
panorama atual do País, as saídas disponíveis e o
Estado no contexto de um início de recuperação?
Rodrigo Garcia: Bom, ainda que São
Paulo tenha boas credenciais e um bom
histórico quanto a concessões e parcerias
com investidores, não há como dizer que
a macroeconomia do Brasil não pese nos
olhares preocupados dos investidores também
quando observam o Estado. O investidor
sabe que os efeitos, mais cedo ou mais tarde,
chegam aqui. Entendemos que São Paulo tem
a responsabilidade de ajudar o País. Por outro
lado, o Governo Federal tem empreendido
grandes esforços em ações fundamentais,
como a reforma da previdência, que certamente
pode representar uma boa sinalização de
que a nação está se preparando para uma
retomada de crescimento. O tamanho de
uma reforma da seguridade social, no mundo
inteiro, está associado a seu prazo de validade.
Se ela for ampla, os governos ficam 15, 20,
30 anos sem precisar intervir no tema. Se
ela se mostra limitada, em uma década ela
já demanda algum tipo de ajuste. Pode-se
falar de valores, para mais, para menos, que
poderão ser recompostos, mas o fato é que
não podemos deixar de fazê-la. Eu vejo que ela
tem potencial para diminuir as desigualdades
e cortar privilégios, por meio de um regime
geral. Nós chegamos ao limite das despesas
obrigatórias do Estado brasileiro. A partir de
agora, é premente voltar a crescer, e isso passa
por acelerar os processos de PPP’s e concessões
para poder investir em infraestrutura.
10
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Para fazer estes investimentos estruturantes, não
seria necessário reavaliar o modelo, ampliar o leque
de possíveis participantes? Abrir a possibilidade para
fundos de investimento, instituições financeiras e
quetais?
Sim. Precisa haver uma mudança de modelo.
Não necessariamente o financiamento precisa
vir deste ou daquele grupo que atua no setor. O
capital pode vir de outsiders, que tenham apetite,
e com esses recursos, “tocar” a boa engenharia.
O segredo de um bom processo de concessão é
conciliar expertises, tanto com o que há de melhor
no mercado de capitais, quanto com o que há de
melhor na engenharia.
A iniciativa privada de uma forma geral, mas
as empresas de engenharia, em específico, com o
advento da operação Lava Jato, se viram no epicentro
da crise que sobreveio. Estão descapitalizadas, sem
linhas de crédito. Você vê chance de recuperar a saúde
financeira dessas companhias?
Com a retomada de grandes projetos, dentro
de um ambiente regido por boa governança,
transparência – que são exigências da própria
sociedade –, eu acredito que deve haver esta chance
sim. Para isso, os mecanismos de controle têm que
funcionar e o empresariado deve compreender
que estamos diante de uma nova relação
empreendedor/poder público. Vejo inclusive uma
chance de as empresas tornarem-se até melhores. É
certo que, com todo o procedimento da Lava Jato, o
Brasil pagou um preço alto, mas necessário. Veremos
ao final que este “saneamento” será benéfico. O País
sairá melhor, aliás, como todos os países do mundo
que passaram por processos parecidos.

“O segredo de um bom processo
de concessão é conciliar
expertises, tanto com o que
há de melhor no mercado de
capitais, quanto com o que há
de melhor na engenharia.”

exclusiva

O governador João Doria é uma pessoa conhecida
pelo seu dinamismo. Como é trabalhar para uma
figura destacada não só no Estado, mas em âmbito
nacional?

O governador promoveu e está promovendo
algumas reformulações importantes na estrutura
de governança. Como ficou a pasta sob sua
responsabilidade?

O governador Doria é adepto da descentralização. Delega claramente suas determinações
e garante autonomia à sua equipe, que, por sinal,
foi montada com características ministeriais, com
grandes nomes para cada secretaria. Nomes de
envergadura nacional. E, como um bom ‘CEO’, ele
cobra os resultados de seu time.

A Secretaria de Governo, que eu ocupo na
condição de vice-governador, é basicamente
uma secretaria de gestão das demais. Nós
temos aqui, como órgãos vinculados, a ARTESP,
as agências reguladoras de energia e várias
outras estatais, incluindo as que serão extintas,
assim como outras empresas e o DETRAN.
Junto à Secretaria da Fazenda e Planejamento,
destinamos orçamento, fazemos manifestações
prévias e aprovamos os projetos estratégicos.
Todo o monitoramento dos projetos
estratégicos do Governo estão aqui hoje, a
pedido do governador João Doria. Claro, a rotina
setorial quem administra é cada secretaria em
separado. Então, temos aqui todo o plano de
investimentos do DER, todo o programa de
concessão, de PPPs, o qual presido o conselho,
então é uma função executiva estratégica de
monitoramento e cumprimento das ações do
nosso programa de governo.

“Temos aqui todo o plano de
investimentos do DER, todo o
programa de concessão, de PPPs,
o qual presido o conselho, então é
uma função executiva estratégica
de monitoramento e
cumprimento das ações do
nosso programa de governo.”
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Já que você tocou no programa de concessões, pode abordá-lo mais detalhadamente?
Nós pretendemos, nesses 4 anos, concluir
um programa de concessões rodoviárias, que
nos permita explorar aquelas rotas que possuem
mais viabilidade. Já temos uma praticamente
pronta para licitar, que é a Nova Centrovias, que
será a maior concessão rodoviária do País em
termos de CAPEX (Capital Expenditure, com
investidores não necessariamente atrelados
à operação e sim ao aporte de recursos
financeiros), com quase R$ 13 bilhões a serem
destinados a mais de 1.200 quilômetros de
estradas e o DER, junto à ARTESP, está estudando
mais 3 lotes de concessão de sistemas de
rodovia.

“Ter melhores estradas e
melhores serviços. Isto posto,
para além do programa, para o
qual estamos estudando mais
três lotes, também o DER deverá,
pelas mesmas duas premissas,
ampliar os investimentos em
manutenção e melhoria de padrão
técnico. Haverá uma retomada
bastante robusta do ponto de
vista de manutenção.”
Nós sabemos que haverá alterações quanto ao
modelo adotado. Quais seriam essas inovações que
o Governo pretende implementar?
Vamos começar a trabalhar com pedágio
por frequência, ou seja, quanto mais o usuário
utiliza, menos ele paga; pedágio ponto a ponto,
que já está em fase de testes; e a modelagem
econômico-financeira de maior outorga, que
permanece, mas não muito alta. Toda a outorga
possível estamos jogando para a antecipação
de cronograma de melhorias e redução de tarifa.
Para resumir, teremos menor tarifa e mais obras
embutidas. Veja só: os primeiros estudos da
Centrovias apontavam para quase R$ 800 milhões
de outorga. Após apreciar, solicitei à ARTESP
que voltasse à “prancheta”, reduzisse a tarifa e
adicionasse mais obras, justamente, mirando
em uma resultante pequena. Óbvio que ganha o
leilão quem der mais, mas partindo de um preço
mais baixo. Nesse caso específico (Centrovias),
provavelmente, lançaremos a outorga abaixo de
R$ 50 milhões com os elementos de menor tarifa
e maior volume de obras previstos em contrato.
Nosso objetivo não é fazer com que o privado
aporte recursos para o Estado, mas fornecer
condições para que ele possa fazer mais trabalhos,
com execução mais ágil, captando, sinergias que o
ente público não consegue explorar.
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“Já no primeiro semestre de 2020, o
governador João Doria deve anunciar
a primeira etapa desse programa,
que atenderá cerca de 200 vicinais, em
um investimento de R$ 2,2 bilhões.”

Recentemente, abordamos em nossas edições,
os equipamentos de segurança passiva nas rodovias
do Brasil, culminando na temática “Rodovia
que perdoa”. Este tipo de avanço, voltado a
equipamentos melhores, mais seguros e modernos,
está previsto neste novo programa de concessões
paulista?
Temos dois grandes objetivos com o programa:
ter melhores estradas e melhores serviços. Isto
posto, para além do programa, para o qual
estamos estudando mais três lotes, também o DER
deverá, pelas mesmas duas premissas, ampliar
os investimentos em manutenção e melhoria de
padrão técnico. Haverá uma retomada bastante
robusta do ponto de vista de manutenção, por
sinal. É preciso destacar que nós pretendemos
nos valer dos investimentos feitos pelo Estado,
como indutores de crescimento. Certamente, com
as melhorias, abre-se – e muito – a possibilidade
de que essas rodovias passem a apresentar uma
viabilidade até então latente. O papel do DER,
fazendo o que sabe fazer de melhor, é tornar mais
atraentes segmentos que originalmente não têm
“grau de investimento” suficiente para serem
concedidos. E, neste sentido, sim, estão previstos
dispositivos e elementos alinhados com o que se
faz de maior qualidade.

Alguns anos atrás, ainda na gestão Serra, o
DER foi instrumental em um grande programa
de restauração, o “Pró-vicinais”. Com este maior
protagonismo do órgão, pode-se esperar uma
movimentação neste sentido novamente?
Definitivamente, sim. O DER, por meio do
superintendente Paulo Cesar, seus diretores
Jorge Eloy (Operações), Adevilson Maia
(Engenharia) e suas equipes, elaboraram um
grande levantamento, em todo o Estado, junto
a todas as Divisões Regionais, para classificar em
quatro critérios principais o nível de exigência
e serviço de todas as vicinais. Se houvesse
recursos disponíveis, para abranger todas as que
foram apontadas como principais, de acordo
com seu VDM, etc., faríamos intervenções
em quase mil rodovias em uma extensão de
10 mil quilômetros, num investimento que
ultrapassaria a casa dos R$ 12 bilhões. Claro que
nós não temos esses recursos, mas esse “mapa”
classificatório nos permitiu fixar um objetivo:
perseguir esses números. Então, vamos buscar
financiamento internacional e, já no primeiro
semestre de 2020, o governador João Doria
deve anunciar a primeira etapa desse programa,
que atenderá cerca de 200 vicinais, em um
investimento de R$ 2,2 bilhões.
RODOVIAS&VIAS
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“O governo do Estado assumiria
a manutenção de algumas
vicinais. Mas é algo que precisa
ainda ser melhor elaborado
e mesmo avaliado junto aos
prefeitos. Sabemos que atrelar
esta manutenção a concessões
é inviável. Perderíamos em
excelência, por ter de dividir
os investimentos. Mas o
que temos de concreto é
que o Pró-vicinais já sai com
financiamento internacional
em sua primeira etapa.”
A Rodovias&Vias, também por meio de sua
produtora de vídeo, pôde verificar os impactos
positivos desta iniciativa, uma vez que pôde fazer
a cobertura completa das obras. Entretanto,
observou a dificuldade dos municípios em manter
adequadamente os trechos entregues. Como a
gestão Doria pretende lidar com este fato?
O que nós sempre pensamos, em um
primeiro momento, e o próprio governador
Doria já verbalizou isso, é que, eventualmente, o
governo do Estado assumiria a manutenção de
algumas vicinais. Mas é algo que precisa ainda ser
melhor elaborado e mesmo avaliado junto aos
prefeitos. Sabemos que atrelar esta manutenção
a concessões é inviável. Perderíamos em excelência, por ter de dividir os investimentos. Mas o que
temos de concreto é que o Pró-vicinais já sai com
financiamento internacional em sua primeira
etapa e, concomitante a este, nós estamos
procedendo à renovação de financiamentos
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que hoje já possui uma linha ativa,
e à Corporação Andina de Fomento (CAF). Por
meio deles, tanto as vicinais quanto as SPs terão
reforços de orçamento público, como já disse,
especialmente em relação à manutenção.
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Também a Rodovias&Vias teve a oportunidade de acompanhar a evolução de dois outros empreendimentos significativos de gestões anteriores, e que, com a nova configuração do governo,
devem passar por ajustes. Como ficam o Rodoanel Norte e a Tamoios?
A Dersa possui uma delegação para
contratação que, com a sua liquidação, serão
repassados para execução no próprio DER ou na
Secretaria de Estado de Logística e Transportes.
Queremos concluir o mais rápido possível as
obras do Rodoanel Norte, no qual estamos
atualmente em uma fase de diagnóstico,
inventariando o que falta para a conclusão. A
partir deste estudo que o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT) está fazendo, vamos definir a
modelagem de contratação e, da mesma forma,
no caso dos contornos da Tamoios. Ali, nós
tivemos um exaurimento dos quantitativos dos
contratos, o que ocasionou o seu encerramento.
Logo, com os projetos que nós temos em
mãos, vamos avaliar qual o melhor caminho: se
faremos via concessão, que já existe na rodovia,
ou se iremos relicitar. Tanto o Rodoanel como
os contornos são prioritários, e tencionamos
concluí-los no nosso período de Governo.

exclusiva

Há uma certa dificuldade das empresas de engenharia construtiva, do ponto de vista
estratégico e até para prever aquisições de equipamentos, quanto à falta de um planejamento
melhor explicitado pelo poder público. Sabemos que tanto você quanto o governador Doria, estão
cientes deste fato e, uma vez que ele favorece um ambiente mais sadio de negócios, como o Estado
de São Paulo irá atuar neste sentido, de maior previsibilidade?
Nós pretendemos fazer um grande anúncio,
já preparado para o segundo semestre deste
ano, que contempla um pacote de novas
contratações. Ele considera, justamente esta
comunicação para o mercado, dos projetos
que faremos para a totalidade deste período
de Governo. Usaremos este expediente, para
que o setor possa se organizar, para que as
empresas tenham boas condições de participar
deste ciclo de investimentos, de se preparar.
O governador Doria não quer fazer “varejo”. É
atacado. É planejamento de Governo, para o
DER, e mesmo para outras áreas. Naturalmente
que dependemos de orçamento. Mas
estamos observando atentamente o cenário
e insistimos em uma visão otimista. Vemos
um crescimento do PIB nacional pequeno
ainda este ano, mas um melhor panorama a
partir de 2020. Paralelamente, também vamos
buscar fontes de financiamento, dentro e
fora do País, uma vez que São Paulo é um
Estado que possui credibilidade e capacidade.

“Muito foi feito até aqui,
mas ainda há muito por
fazer. O Governo Doria
sabe disso e irá investir
em bons projetos para que
tenhamos uma execução
bem feita, e um sistema
viário à altura do Estado e da
história deste Departamento,
que é sem dúvida uma
referência de engenharia para
todo o Brasil.”

Estamos nos preparando para um grande
cronograma, uma programação completa
de investimentos via DER. Nós não vamos
esperar. Vamos lançar o pacote de obras e
um pacote de projetos para que o mercado
identifique claramente o que o Estado
pretende fazer, independentemente de
orçamento ou financiamento. Acreditamos
que o pior momento já passou. É preciso,
neste novo modelo de relação entre os
entes públicos e privados, reativar os
grandes projetos. Voltando um pouco às
novas atribuições do DER, com a extinção da
Dersa, ele passa a exercer um protagonismo
ainda maior sob a nossa gestão. Queremos
que ele tenha condições de também
colocar as suas rodovias entre as melhores
do País, queremos que ele se sirva do que
há de mais tecnológico e efetivamente
aproveite a inquestionável massa crítica de
engenharia da qual é dotado. E isso envolve
diretamente o início desta pergunta: o fulcro
é planejamento. Tanto para o programa
de vicinais, quanto para o das SPs, um
horizonte, algo que até o próprio SINICESP
nos demandou. Sabemos que a engenharia
não pode prescindir de planejamento.
Além disso, estamos pensando também no
legado, de mapeamento e diagnóstico do
que precisa ser feito, para gestões futuras.
Qual sua mensagem para os que construíram o DER e os que construirão o novo DER?
Muito foi feito até aqui, mas ainda há
muito por fazer. O Governo Doria sabe disso
e irá investir em bons projetos para que
tenhamos uma execução bem feita, e um
sistema viário à altura do Estado e da história
deste Departamento, que é sem dúvida
uma referência de engenharia para todo o
Brasil.
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DER 85 ANOS • PONTE DE ANHEMBI

ARTE EM AÇO

Mal sabem as garças e os inhambus, em meio ao próprio alarido, da grande
ventura que se soergue avançando sobre o imemorial Tietê. À esquerda, a cidade
de Anhembi. À direita as possibilidades que a integração rodoviária oferece, em um
compêndio de oportunidades para a produção agropecuária, o turismo religioso, e
todo um ciclo virtuoso, perpassado por uma nova e inovadora estrutura que – atração
à parte – possui o predicado de tornar segura, de forma definitiva, a navegação de
um importante trecho do rio que corre contra o mar. Servindo a SP-147 (também
denominada Samuel de Castro Neves, em homenagem ao ilustre médico piracicabano),
e tocada pela Direção Regional número 13, Rio Claro, o DER de São Paulo pode jactarse – mais uma vez – de assinalar uma obra sua nos verbetes da história. Um feito de
engenharia até então sem paralelos: a Ponte de Anhembi.
18
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U

m zunido característico denuncia o
vertiginoso giro de quatro rotores.
Pequenas pás alucinadas, “cavocam”
os ares em uma subida ligeira rumo à imensidão
azul. O tempo é bom, o dia claro e o foco,
preciso. À medida em que paira sobre o vazio, o
Phantom 4 direciona sua lente de alta definição,
preenchendo a tela de monitoramento com alta
engenharia. A ponte em construção enche os
olhos. É na porção central do estado de São Paulo,
que a mais nova empreitada do Departamento de
Estradas de Rodagem toma forma.
Curiosamente, ocorre à equipe de
Rodovias&Vias destacada, um fato
interessante: no ano em que se comemoram
as festividades de 85 anos da autarquia, é a
população que está prestes a receber um
presente. Um belo presente por sinal. Um
regalo que vai sendo montado, a passos firmes,
com a possante ação de guindastes, em um
ballet coordenado sob a batuta de quem toca
obras no Brasil inteiro: a Construtora Ferreira
Guedes S/A, empresa integrante do Grupo
Ágis, conglomerado composto por AD Tranz
Sistemas Eletromecânicos Ltda. (que atua
no fornecimento de soluções de energia e
sinalização para o setor metro-ferroviário);
Territorial São Paulo Mineração Ltda.; (que
atua no fornecimento de agregados para a
construção civil) e a Agrocap Participações
Ltda., holding controladora do Grupo.
RODOVIAS&VIAS
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GRANDE ESCALA E COMPLEXIDADE
Solução para um antigo problema, a nova
ponte, com entrega prevista para Novembro
deste ano, surge na altura do Km 210,5
(210+500), não apenas com um renovado (e
elevado) padrão técnico de rodagem para
os motoristas (permitirá um incremento de
cerca de 15% no limite de carga), mas como
um dispositivo mais adequado também para
os navegadores. De fato, foi pensando neles
e nas grandes barcaças que ali trafegam, que
será promovida uma verdadeira “limpeza”
no curso do rio, não apenas com a retirada

Danilo Luiz Dezan, Diretor Regional da DR13 - Rio Claro
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da estrutura da primeira ponte (que segundo
informações do DER/SP, foi construída na
década de 60, antes do enchimento do
reservatório de Barra Bonita e cuja distância
entre os pilares - vão de navegação - é de 27
m): estão previstas em projeto as demolições
dos apoios auxiliares, usados para fazer o
lançamento da estrutura e sua montagem. A
demolição da ponte anterior, se dará de forma
subsequente à liberação ao tráfego.
De acordo com o diretor Regional da
DR13 - Rio Claro, Danilo Luiz Dezan, “Esta é
uma obra pioneira para o DER do Estado de
São Paulo. Trata-se do maior vão entre dois
apoios de uma OAE desta natureza na América

"Esta é uma obra pioneira
para o DER do Estado de
São Paulo. Trata-se do maior
vão entre dois apoios, de
uma OAE desta natureza
na América Latina, em uma
estrutura que usa mais de 2
mil toneladas de aço especial.
É uma inovação, que mostra
uma característica do
Departamento, que é essa
determinação em
vencer barreiras."

Latina, em uma estrutura que usa mais
de 2 mil toneladas de aço especial. É uma
inovação, que mostra uma característica do
Departamento, que é essa determinação
em vencer barreiras”.
Corroborando esta visão, João Caldeira,
responsável, desde o início dos trabalhos
pela fiscalização realizada por parte do
DER, avaliou: “Essa obra foi um grande
aprendizado, que eu vou levar para o
resto da minha vida. E falo isso com a
segurança de quem tem 32 anos de casa,
especificamente na Regional de Rio Claro.
Chamam especial atenção algumas etapas
vencidas de forma bem sucedida, como o

"Essa obra foi um grande
aprendizado, que eu vou levar
para o resto da minha vida. E
falo isso com a segurança de
quem tem 32 anos de casa,
especificamente na Regional
de Rio Claro. Chamam
especial atenção algumas
etapas vencidas de forma bem
sucedida, como o lançamento
e a construção dos arcos, uma
novidade técnica muito bem
vinda para nós. "

lançamento e a construção dos arcos, uma
novidade técnica muito bem vinda para nós.
Tivemos a oportunidade de visitar a planta
da USIMINAS (siderúrgica contratada pela
Ferreira Guedes para o fornecimento do aço
e apoio no desenvolvimento do projeto) em
Ipatinga para acompanhar o fabrico do aço,
e mesmo o acompanhamento dos ensaios e
estudos de aerodinâmica no túnel de vento
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Então, posso dizer que este foi um
trabalho diferenciado e bastante dinâmico”.

João Caldeira, fiscal do DER/SP responsável pela obra

RODOVIAS&VIAS
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PONTE EMPURRADA
Um grande diferencial deste projeto foi o
método construtivo adotado, com a solução
de empurramento do tabuleiro da ponte,
procedimento que atende pelo nome técnico
de “ponte empurrada”. Mais do que força
de expressão, o expediente demandou a
construção do tabuleiro em um platô, situado
na margem do rio, sendo este, posteriormente
- de forma literal - "empurrado" até o
posicionamento definitivo, por macacos

Daniel Cardoso Lagoa da Costa, engenheiro Civil
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hidráulicos, apoiados em pilares provisórios.
Ao fim dos trabalhos, todo o aparato de
suporte (no caso, 5 pilares), será removido,
e, pela primeira vez em alguns anos, este
segmento do rio apresentará novamente,
plenas condições de navegabilidade para
os comboios de grandes dimensões. Daniel
Cardoso Lagoa da Costa, engenheiro Civil
da Ferreira Guedes, adicionou ainda que a
magnitude desta estrutura foi um desafio
previsto em projeto, uma vez que “a ponte
contempla duas faixas de rolamento, com
acostamentos em ambos os sentidos e
passeios para pedestres. A ponte em si, tem
172 m de extensão em um único vão, sendo
dotada de obras de arte complementares
em concreto, de 30 m, e variantes de
concordância com a pista existente que
somam 200 m de extensão”.

"A ponte em si, tem 172 m de
extensão em um único vão,
sendo dotada de obras de
arte complementares em
concreto, de 30 m, e variantes
de concordância com a pista
existente que somam
200 m de extensão."

SINERGIA EM AMPLO SENTIDO
Dentro do entendimento de que
uma obra somente é completa quando
possui características positivas sob
diversos prismas, Orlando Ferreira Balbão
Junior, superintendente de Obras da
Ferreira Guedes, ressalta: “Enfrentamos
diversos desafios, tendo em vista o
espaço de trabalho e os elementos a
serem compatibilizados entre si, como, a
estrutura metálica, as peças em concreto,

"Enfrentamos diversos desafios,
tendo em vista o espaço de
trabalho e os elementos a serem
compatibilizados entre si, como,
a estrutura metálica, as peças
em concreto, as fundações na
calha do rio, o apoio náutico e o
aterro margeado pela rodovia
em operação. Decidimos
que para cumprir o prazo
previsto e garantir segurança
de todos os envolvidos no
empreendimento, deveríamos
adequar o método construtivo,
empurrando somente o
tabuleiro, com 916 toneladas."

as fundações na calha do rio, o apoio
náutico e o aterro margeado pela rodovia
em operação. Decidimos que para cumprir
o prazo previsto e garantir segurança de
todos os envolvidos no empreendimento,
deveríamos adequar o método construtivo,
empurrando somente o tabuleiro, com
916 toneladas, concluindo a operação
com total segurança. Atualmente,
estamos na fase de montagem do arco,

Orlando Ferreira Balbão Junior,
superintendente de Obras da Ferreira Guedes
RODOVIAS&VIAS
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etapa que requer técnica e muito cuidado
nas operações.” Já Fernando Stipp, da
Ferreira Guedes, responsável pela gestão
de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e
Saúde (QSMS) da obra, destacou ainda que
outra inovação para o DER/SP, foi a adoção
das chamadas ETAS (Especificações Técnicas
Ambientais e Sociais): “Praxe nas empresas
do grupo, esta é uma ferramenta que vai
ao encontro ao nosso sistema integrado de
gestão. Baseado nos nossos pilares – pensar e
realizar – existe uma preocupação muito forte

Fernando Stipp, do Grupo Ágis

24

RODOVIAS&VIAS

quanto à qualificação dos fornecedores e mão
de obra, que nos motiva a fazer constantes
treinamentos, sobre diversos temas, desde
cuidados específicos na atuação dos
colaboradores, aos cuidados com a própria
saúde, por meio de campanhas e palestras.
A Construtora Ferreira Guedes S/A, observa
um estrito código de conduta, e monitora de
maneira muito próxima as interações de seus
profissionais com os componentes sociais e
ambientais que estão inseridos no contexto
dos trabalhos”.

"Praxe nas empresas do grupo,
esta é uma ferramenta que
vai ao encontro ao nosso
sistema integrado de gestão.
Baseado nos nosso pilares
– pensar e realizar – existe
uma preocupação muito
forte quanto à qualificação
dos fornecedores e mão de
obra, que nos motiva a fazer
constantes treinamentos, sobre
diversos temas, desde cuidados
específicos na atuação dos
colaboradores, aos cuidados
com a própria saúde, por meio
de campanhas e palestras. "

A PONTE EM NÚMEROS:
COMPRIMENTO TOTAL:

172,70 m, em vão único
LARGURA: 18,40 m
ALTURA LIVRE:

10 m em relação ao nível
de água máximo normal
ALTURA TOTAL:

33 m

(extremidade do arco ao
fundo da viga do tabuleiro)
2 faixas de rolamento de 3,50 m
2 acostamentos de 2,50m
Ombreiras de 1,50 m no segmento
fora da OAE e passeios laterais.
2 mil t de aço Patinável SAC350
(composto de aços-carbono manganês
microligados desenvolvidos pela
USIMINAS, com alta resistência à
corrosão e vida útil superior à 50 anos)

1.500m³ de Concreto Especial
RODOVIAS&VIAS
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INOVAÇÃO METODOLÓGICA,
CONSTRUTIVA E MATERIAL
Não é exagero afirmar que a ponte, na
verdade, é um divisor de águas, tanto para
o Departamento, quanto para as empresas
participantes do projeto. Segundo o
superintendente Orlando Balbão: “Essa
é uma obra diferente, que demandou
da utilização de embarcações de apoio
náutico para a execução de fundações
profundas, em um método construtivo
que foi aprimorado. Usamos um concreto
especial no tabuleiro, que deixava uma
janela de apenas 5 horas para trabalhar,
uma vez que nos utilizamos de aditivos
retardadores de pega e plastificantes,
além da sílica agregada. Isto exigiu um
grande planejamento, até porque não
há juntas de dilatação ao longo dos 173
metros de comprimento da laje. É tudo
como se fosse uma peça única”, revelou,
acrescentando: “Com tantas inovações,
tivemos o acompanhamento dos principais
consultores da área, como os professores
Maffei e D’Alambert, que fizeram grandes
contribuições. É destaque o envolvimento
de todos, DER, SGS Enger, Concremat, do
corpo técnico da Ferreira Guedes sob o
comando do Diretor de Engenharia da
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empresa, Luiz Ballista, enfim um grande
esforço que frutificará na forma do maior
vão livre em arco metálico executado em
aço patinável da América Latina, um grande
orgulho para nós”. Em tempo, a ponte ainda
contará com tirantes ligando as estruturas
suspensas de aço ao tabuleiro. Desta forma,
aumenta-se a resistência da estrutura como
um todo, agregando ainda, valor estético
ao dispositivo. Mais do que uma assinatura
arquitetônica inconfundível à paisagem,
a nova ponte de Anhembi, sem dúvida
será reconhecida de imediato, também
pelos seus arcos “do triunfo”, símbolos
da capacidade executiva, e da vitória da
engenharia sobre condições desafiadoras.

RODOVIAS&VIAS
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O SINICESP E A
INFRAESTRUTURA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
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O

Sindicato da Indústria da Construção
Pesada do Estado de São Paulo –
Sinicesp representa as empresas da
categoria econômica da construção de estradas,
pavimentação, obras de terraplenagem,
aeroportos, portos, entre outros setores. A
entidade atua com dinamismo e objetividade
desde a sua fundação, em 06 de dezembro de
1968, tendo sido criado pelas empresas que
trabalhavam com o DER, para um diálogo com
o órgão que não havia na época. Em um primeiro
momento, fundou-se a associação das empresas
e, depois, constituiu-se o Sindicato.
O Sinicesp desenvolve, de forma
permanente, atividades na defesa dos direitos
e interesses de suas empresas representadas,
junto a órgãos públicos contratantes de obras
e serviços em todos os níveis de administração
(União, estados e municípios). Ao longo de
décadas de atuação, o Sindicato foi o principal
condutor do diálogo entre as autoridades
contratantes de obras e as empresas do setor de
infraestrutura.
Em um retrospecto de sua atuação, há
de se destacar o surgimento da Companhia
Paulista de Administração de Ativos, criada por
lei (no) Governo Mário Covas, com o objetivo
de permitir o pagamento de dívidas do Estado;
a bandeira do Fundo Nacional de Transportes,
destinado a gerar recursos para recuperação e
manutenção da malha rodoviária; o surgimento
das concessões rodoviárias que tornaram
as estradas paulistas as melhores do País; a
defesa da obra do Rodoanel concretizada com
o lançamento do edital do primeiro trecho,
interligando as rodovias Régis Bittencourt,
Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera e
Bandeirantes.
Não há como deixar de enaltecer também o
trabalho desenvolvido com o DER- SP visando
à melhoria da qualidade das rodovias de
São Paulo, por meio do Programa Boas Vias,
implementado em 2014. Em outra frente, o
Sinicesp vem há anos colaborando para o
aprimoramento da Lei de Licitações ( 8.666/93),
que atualmente se encontra em análise
pelo Congresso Nacional, e que contou com
várias sugestões encaminhadas pelo setor da
construção pesada paulista.
Luiz Albert Kamilos
RODOVIAS&VIAS
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AS AÇÕES EM

50 ANOS DE SINICESP
N

a segunda metade da década de 60,
o Brasil começava a sair de uma fase
de estagnação para a consolidação
de projetos de grandes obras, objetivando
dotar o País de infraestrutura adequada ao
novo potencial de crescimento da nação. Ao
mesmo tempo em que o Estado se preparava
para incrementar o desenvolvimento, os
empresários paulistas procuravam meios para
se adequar às novas responsabilidades e criar
um canal de conversação com os governos.
Nesse sentido, em 1967, um grupo de
empresários da construção pesada se reuniu
em uma associação que pudesse agir em
nome da defesa dos interesses da categoria.

Rodovia dos Bandeirantes
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A entidade inicialmente criada na forma de
uma associação, pouco tempo depois tornou-se
o sindicato, com a constituição de seu estatuto e
a nomeação da primeira diretoria, empenhada
em servir como elo entre as empresas do setor e
os órgãos contratantes de obras públicas.
No dia 02 de março de 1969 foi empossada
a primeira diretoria do Sinicesp, tendo como
presidente o empresário Adriano Domingues.
Durante essa gestão foram criados os
departamentos Jurídico e Técnico da entidade.
Também foi nesse período que se editou o
primeiro boletim mensal da entidade. Em
14 de dezembro de 1970, o Sinicesp se filia à
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.
Em 10 de março de 1972, assume a
presidência o engenheiro Newton Cavalieri. Em
junho do mesmo ano, a diretoria elabora estudo
detalhado encaminhado ao DER, oferecendo
aprimoramentos a serem considerados nos
processos de licitação, entre eles, atestados
técnicos, cronogramas físicos-financeiros e
idoneidade financeira das empresas.
A terceira diretoria toma posse no dia 10 de
março de 1975, novamente comandada por
Newton Cavalieri. Nessa nova etapa, houve
um grande trabalho de estruturação interna
da entidade, sem, entretanto, deixar de lado a
defesa dos interesses das empresas associadas,
principalmente em relação aos processos de
interação com o poder público.

Rodovia dos Imigrantes

A reeleição do engenheiro Newton Cavalieri
marcou o início da quarta diretoria de entidade,
cujo mandato se iniciou em 16 de março de
1978. Nessa gestão, os principais esforços foram
no sentido de discutir o problema crônico de
atrasos no pagamento das faturas por parte dos
órgãos contratantes de obras.
Em 10 de março 1981, assume a presidência
o empresário Willian Monfrinatti. Com o
objetivo de oferecer às empresas associadas
indicadores seguros para a correção de preços,
devido aos altos índices de inflação, o Sinicesp
criou um sistema de apuração de divulgação de
índices econômicos. Durante a referida gestão,
a diretoria entendeu que seria de extrema
importância aumentar o quadro de associados
e, com isso, foi criada uma campanha para
ampliar o número de empresas associadas ao
Sinicesp.

Rodovia Anhanguera

A sexta diretoria do Sinicesp assumiu suas
funções em 10 de março de 1984, tendo à frente
o presidente Bernardino Pimentel Mendes.
Ele teve sua linha de atuação norteada pela
ideia da adoção de tabelas de preços justos,
bilateralidade nos contratos com correção
monetária e juros sobre pagamentos atrasados
e equidade no tratamento de todas as empresas
nas licitações.
O dia 10 de março de 1987 marcou a eleição
da sétima diretoria do Sinicesp, com a eleição
de Carlos Alberto Magalhães Lancellotti para
conduzir a entidade. A solenidade de posse
ocorreu no salão nobre da Fiesp. Carlos Lancellotti
foi reeleito em 10 de março de 1990. Foi durante
a gestão de Carlos Lancellotti, que, em 06 de
outubro de 1988, um dia após a promulgação
da Constituição Federal, o Sinicesp impetrou
o primeiro mandado de segurança coletivo no
Brasil, sobre a inconstitucionalidade dos DecretosLei nº 2445 e 2449/88, que modificavam a base
de cálculo e alíquota de contribuição do PIS.
Os recursos foram impetrados em nome de 75
empresas associadas.
A nona diretoria, tomou posse em fevereiro
de 1993, com a reeleição de Newton Cavalieri
como presidente do Sinicesp. Foi durante essa
gestão que o Sindicato encaminhou à Fiesp
estudo com sugestões de temas da reforma
constitucional. Entre as alterações sugeridas
estavam a vinculação de recursos tributários
para a construção, diminuição da carga
tributária, e fim do recolhimento de tributo sobre
medições faturadas. Em março de 1996, Newton
Cavalieri é reeleito como presidente do Sinicesp.

Rodovia dos Trabalhadores
RODOVIAS&VIAS
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Rodovia dos Trabalhadores
Em 11 de março de 1999, o engenheiro Aluízio
Guimarães Cupertino foi eleito presidente, fato
que se repetiu em março de 2002. Já durante o
ano 2000, o Sindicato se engajou em várias pautas,
a principal delas, a defesa da continuidade das
obras do Rodoanel para o desenvolvimento da
Região Metropolitana de São Paulo, o projeto
de recuperação do rio Tietê e o incentivo à novas
políticas de sinalização nas estradas.
Em 14 de janeiro de 2003, já na segunda gestão
de Aluízio de Guimarães Cupertino, o Sinicesp
conquistou a certificação ISO 9001:2000, uma das
primeiras conferidas a uma entidade sindical.
O início da décima segunda diretoria do
Sinicesp foi marcado pela eleição de Carlos
Pacheco Silveira para presidente da entidade,
em 11 de março de 2005. Foi nessa gestão que o
Sindicato mobilizou as empresas da construção
pesada paulista para barrar a Proposta de Emenda
Constitucional 12, de 2006, que alterava a dinâmica
de pagamentos dos precatórios. O Sinicesp, ao
lado de entidades como a OAB e a Fiesp, entendeu
que a medida legitimava um ato de improbidade
administrativa.
No dia 11 de março de 2008, assume a
presidência do Sinicesp, Marlus Renato Dall’Stella.
Nesse mesmo ano, o Sinicesp, em acordo com
a Superintendência Regional do Trabalho e
Sindicato dos Trabalhadores cria o Pacto Coletivo
Para a Inclusão da Pessoa com Deficiência na
Indústria da Construção Pesada, iniciativa que
permitiu a criação de projetos de capacitação e
inserção no mercado de trabalho de profissionais
com deficiência. O ano de 2009 é marcado por
ações da diretoria visando à regularização do
pagamento de dívidas dos órgãos contratantes
com as construtoras paulistas.

Metrô de São Paulo
32

RODOVIAS&VIAS

O empresário Silvio Ciampaglia foi
eleito presidente para conduzir o 14º
mandato de diretoria do Sinicesp. Ele
ocupou a presidência por dois mandatos,
com a reeleição ocorrida em março de
2014. O fortalecimento dos processos de
comunicação do Sindicato, o apoio às ações
de inclusão de pessoas com deficiência no
mercado de trabalho e o constante diálogo
com autoridades, na busca da regularidade
dos pagamentos de obras, foram alguns dos
marcos de sua gestão. Mas, sem dúvida, o
que o fez entrar para a história do Sinicesp foi
a inauguração da sede própria do Sindicato,
ocorrida em 19 de dezembro de 2013.
Em janeiro de
2017, assume a
presidência, Luiz Albert Kamilos, para o 16º
mandato de diretoria. Desde a posse até os
dias atuais, seu mandato é marcado pelas
ações que colocam o Sindicato como órgão
técnico e institucional, voltado a colaborar
com as autoridades visando à transparência
nas relações e posicionando o Sinicesp
como colaborador em todas as iniciativas
públicas voltadas para o fortalecimento da
infraestrutura paulista. Além disso, durante
seu mandato, foram várias as iniciativas
buscando reestabelecer os cronogramas
de pagamentos de obras realizadas. Luiz
Kamilos também tem atuado de forma
determinada para que os impactos causados
pelos constantes aumentos do material
betuminoso sejam corrigidos nos contratos
em vigor.

Adriano Domingues

Newton Cavalieri

Willian Monfrinatti

10.03.1969 a 09.03.1972

10.03.1972 a 09.03.1981
10.03.1993 a 10.03.1999

10.03.1981 a 09.03.1984

Olavo Amorim Silveira

Bernardino Pimentel
Mendes

Carlos Alberto M.
Lancellotti

01.11.1983 a 06.11.1983

Aluízio Guimarães
Cupertino

11.03.1999 a 10.03.2005

Silvio Ciampaglia

11.03.2011 a 10.03.2017

10.03.1984 a 09.03.1987

10.03.1987 a 09.03.1993

Carlos Pacheco Silveira

Marlus Renato Dall’Stella

11.03.2005 a 10.03.2008

11.03.2008 a 10.03.2011

GALERIA DE
PRESIDENTES
Luiz Albert Kamilos
11.03.2017 atual
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A NOVA SEDE DO SINICESP
A
dquirida em 06 de novembro de
2012, a nova sede do Sinicesp
passou a funcionar no dia 19 de
dezembro de 2013. A compra aprovada pelo
Conselho Superior e pela Diretoria, permitiu
a ampliação do leque de serviços prestados às
associadas. O projeto de adequação da área,
de 1500 m2 estruturou salas para a Diretoria
e recintos destinados a reuniões, biblioteca,
dependências para o corpo funcional, além de
um auditório para 120 pessoas que possibilita
a realização de eventos, palestras e cursos. O
Sinicesp que anteriormente funcionava em
imóvel alugado, localizado na Alameda Santos,
passou a operar na Avenida Rebouças, 3.443,
próximo à Avenida Faria Lima.

Auditório e Sala de Reuniões
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O governador Geraldo Alckmin participou
da inauguração da nova sede do SINICESP,
no dia 19 de dezembro, e reafirmou, em seu
discurso, a frase que já havia dito anteriormente
sobre a entidade: “O Sinicesp é a casa do
desenvolvimento e do trabalho”.
A inauguração da sede própria, após
45 anos de história da instituição, reuniu
quase 200 convidados. O descerramento da
placa comemorativa pelo governador e pelo
presidente Silvio Ciampaglia marcou a nova fase
da entidade.
Na ocasião, o governador Geraldo
Alckmin disse que tinha grande satisfação
em estar presente no SINICESP, “não há
desenvolvimento sem construção pesada, esse
setor tão importante e fortemente empregador”,
e que, na época, ajudou a transformar o estado
de São Paulo num verdadeiro canteiro de obras,
afirmou Alckmin.

O SINDICATO HOJE

O

SINICESP representa as empresas
da categoria econômica
da construção pesada que
respondem pelas obras de infraestrutura
rodoviária do estado de São Paulo. Abrange
a construção, recuperação, reforço,
melhoramento, manutenção, sinalização
e conservação de estradas. O Sindicato
também abrange as construtoras que
participam das obras de hidrelétricas,
metrôs, ferrovias, hidrovias, aeroportos e
portos.
Há cinco décadas, o SINICESP atua
colaborando com o Governo do Estado
e municípios paulistas na qualidade de
órgão técnico, trabalhando intensamente
para manter suas empresas associadas
como parte integrante dos processos
decisórios que resultam na execução
das obras públicas fundamentais para o
desenvolvimento paulista e nacional.
As obras de infraestrutura elaboradas
pelas empresas do setor da construção

pesada são agentes integradores de
todos os setores sociais. As empresas
da construção pesada colaboram no
desenvolvimento da saúde, educação,
transportes, hidrelétricas, rodovias,
ferrovias e estradas vicinais que facilitam
o escoamento da produção e geram
emprego, atendendo nos aglomerados
urbanos
suas
necessidades
de
infraestrutura, como, por exemplo, as obras
de saneamento básico.
O setor também serve como poderoso
termômetro do crescimento nacional,
revelando, por meio da realização das
obras de infraestrutura, as dinâmicas
de desenvolvimento planejadas pelas
administrações públicas. O setor de
empresas representado pelo SINICESP é
sinônimo de eficácia, desenvolvimento
sustentável e melhor distribuição de
riquezas, quer pela geração de empregos,
quer pelo acesso de maior número de
pessoas aos bens comunitários.
RODOVIAS&VIAS
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ÁREA TÉCNICA

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Ao se posicionar como entidade representativa da infraestrutura no Estado de São Paulo,
o SINICESP tornou-se um fórum de discussões e
suporte às atividades que resultam na execução
das obras públicas. Cabe às empresas associadas
ao Sindicato papel preponderante na definição
dos rumos da infraestrutura paulista.
O SINICESP atua intensamente em áreas
da iniciativa privada ligadas às atividades das
empresas associadas e filiadas, como indústrias
do cimento, ferro, asfalto etc. O Sindicato presta,
também, ampla assessoria jurídica, técnica e
de comunicação, com a finalidade de ampliar o
diálogo com autoridades e setores produtivos,
buscando a agilidade das informações de
interesse comum.

A gerência técnica do SINICESP
é responsável por canais diretos de
comunicação junto a órgãos públicos
e privados, como o Departamento de
Estradas de Rodagem, o DER, e a Secretaria
de Transportes e Logística do Estado
de São Paulo. O Departamento Técnico
divulga os editais de concorrências
de obras em todo o País. As empresas
associadas também recebem pesquisas e
indicadores sobre a variação dos salários
do setor, sobre o nível de emprego e
índices econômicos que compõem os
custos das obras.

ESTRUTURA
DISPONÍVEL
O SINICESP mantém um
canal permanente com as
empresas associadas. As ações
do Sindicato são direcionadas
para oferecer assessoria às
empresas da construção
pesada, de modo que possam
desenvolver seus núcleos de
negócios com maior vantagem
competitiva e de forma ágil e
econômica.
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CORPO DIRETIVO
São realizados encontros
semanais com as empresas
associadas para a discussão
dos assuntos relacionados
aos programas de obras de
infraestrutura rodoviária de São
Paulo. A diretoria representa
ativamente seus associados em
seus diversos pleitos junto aos
órgãos públicos relacionados
com a indústria da construção
pesada.

COMUNICAÇÃO
Promove as atividades relacionadas
à troca de informações entre o SINICESP
e seus diversos públicos, bem como com
as entidades parceiras e imprensa em
geral. Atua na elaboração dos conteúdos
informativos estratégicos direcionados às
empresas associadas, de forma dinâmica
e objetiva, distribuindo os conteúdos
elaborados por todos os departamentos
do Sindicato.

ÁREA JURÍDICA
Defende os interesses das empresas da
construção pesada celebrando acordos e
convenções coletivas de trabalho com o objetivo
de manter o equilíbrio econômico e financeiro das
corporações.
Participa de forma relevante em ações
judiciais coletivas, sempre dando suporte legal às
construtoras.
Coordena o serviço de consultoria jurídica com
staff altamente preparado para orientar e assessorar
as empresas associadas nas questões do direito
administrativo, trabalhista cível e tributário, inclusive
impetrando mandado de segurança coletivo.
O Grupo de Relações de Trabalho - GRT discute
a relação capital e trabalho, e o Comitê Tributário
levanta os temas específicos de caráter tributário
e previdenciário. Ambos analisam as questões
levantadas pelas empresas, propondo soluções
eficientes para cada tipo de impasse legal.

RODOVIAS&VIAS

37

CADERNO ESPECIAL • SINICESP 50 ANOS

EVENTOS E
INFRAESTRUTURA
A nova sede coloca à disposição das
empresas associadas uma infraestrutura
composta por estacionamento, modernas
salas para reuniões, biblioteca, além de
amplo auditório para eventos, onde são
realizadas palestras e encontros com
autoridades e especialistas do setor.

RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
Atua em nome das empresas associadas no
papel de interlocutor perante as autoridades
governamentais e órgãos públicos e entidades
de classe ligados à indústria da construção
pesada de São Paulo.
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A SEDE
A sede está instalada na av. Rebouças,
3443, próxima a um dos principais centros
de negócios da cidade de São Paulo, a Av.
Brigadeiro Faria Lima, com acesso rápido
à Marginal Pinheiros, e conta com amplo
estacionamento no local.

ATUALIZANDO O CONHECIMENTO
E DISCUTINDO TEMAS RELEVANTES
As transformações econômicas, tecnológicas,
administrativas e sociais sempre foram foco de atenção
do Sinicesp, que busca oferecer aos representantes das
empresas associadas informações e análises precisas.
Para que isso seja possível, a entidade realiza com
frequência em sua sede encontros com autoridades e
especialistas. Com esses eventos é possível proporcionar
informações que ajudam as empresas em seus processos
de decisões e subsidiam os gestores das empresas
associadas com informações técnicas, jurídicas e
financeiras.
Todos os eventos realizados no auditório do Sinicesp,
são gratuitos para os representantes das empresas
associadas. Entre as palestras promovidas, os associados
já puderam participar de encontros sobre a Reforma da
Previdência, com o professor Paulo Tafner; Conjuntura
Econômica, com Raul Veloso; Análise Setorial, com o
economista Delfim Netto; Ações de Mobilidade, com o
secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Vitor Aly;
Marco Legal do Saneamento, com Kleber Luiz Zanchim,
professor do Insper Direito, e Rubens Amaral Filho, do
Instituto Trata Brasil, entre outros.

Secretário Marcos Penido

Paulo Tafner

Delfim Netto

Secretário Vitor Aly

Prefeito Bruno Covas

Da direita para esquerda: Kleber Luiz Zanchim; Luiz Kamilos
e Rubens Amaral Filho no encontro sobre saneamento
RODOVIAS&VIAS
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BRASINFRA
UMA ENTIDADE ATUANTE

PELA INFRAESTRUTURA NACIONAL

H

á alguns anos as empresas
que integram a sistema
de infraestrutura nacional
perceberam que setores como o da
construção pesada necessitavam de
uma maior interlocução com os gestores
públicos federais
As entidades de classe nacionais, ainda
ativas, cujos relevantes serviços em muito
contribuíram para manter as empresas
em operação, não conseguiram superar
os efeitos perversos gerados pela crise
econômica, apesar dos ingentes esforços
realizados pelas suas diretorias.
O Sinicesp sempre se mostrou
preocupado com o tratamento e as
providências governamentais relacionadas
com a infraestrutura paulista e nacional.
Para o presidente do Sinicesp, Luiz
Albert Kamilos, todos esses fatos, e
ultimamente com a agudização da crise
que se instalou no País, necessitavam
de adoção de medidas destinadas a
tirar o setor da construção pesada – e da
infraestrutura – desse total desamparo,
longe dos ministérios, sem condições,
portanto, de poder encaminhar seus
pleitos e apresentar propostas factíveis
que pudessem devolver o setor ao seu
importante lugar de indutor do progresso.
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Impelidos pelos maiores propósitos para
se buscar uma solução para esse grave estado
de coisas, o Sinicesp reuniu os dirigentes
dos mais representativos sindicatos e
associações de classe da construção pesada
do País, Passaram a se reunir para discussão
dessa questão, chegando, depois de muitos
debates, à conclusão da urgente necessidade
de se fundar uma entidade capaz de albergar
todas as demandas reclamadas pelo setor da
infraestrutura.
Com isso, em 20 de dezembro de 2016,
deu-se a fundação da Associação Brasileira
dos Sindicatos e Associações de Classe
de Infraestrutura – BRASINFRA, criada
para representar nacionalmente o setor
de infraestrutura e propor iniciativas para
alavancar o segmento em novas bases e
sustentabilidade.
Entre seus objetivos, está o incentivo às
obras de infraestrutura seguindo sempre os
interesses da sociedade, em consonância
com os preceitos legais, buscando, ainda,
um ambiente harmônico na relação capital e
trabalho.
Para presidir a nova entidade foi eleito
como presidente o empresário Emir Cadar
Filho, atual presidente do Sindicato da
Indústria da Construção Pesada no Estado
de Minas Gerais. Entre os compromissos

INTEGRAM A BRASINFRA:

ACEOP

Associação Catarinense de Empresas de Obras
Públicas
Presidente Wagner Sandoval Barbosa

AEERJ

Associação das Empresas de Engenharia do Rio de
Janeiro
Presidente Executivo Luiz Fernando Santos Reis

ANEOR

Associação Nacional das Empresas de Obras
Rodoviárias
Presidente Ronald Velame de Azevedo

SICEPOT-MG

Sindicato da Indústria da Construção Pesada no
Estado de Minas Gerais
Presidente Emir Cadar Filho

SICEPOT/PR

da entidade está a busca de adequadas
condições contratuais, que garantam a
manutenção do mercado, das empresas e
melhores condições de vida e trabalho para os
trabalhadores.
Segundo Emir Cadar Filho, também
é importante exigir a obrigatoriedade de
que as obras públicas sejam precedidas de
estudo de viabilidade técnico-econômica, de
projeto completo de engenharia, de licença
ambiental e outros elementos e avaliações
que assegurem a sua execução.
É primordial assegurar a punição de
contratados e contratantes inadimplentes,
além da implantação e discussão das boas
práticas do compliance visando a prevenir ou
minimizar os riscos de violação às leis, bem
como reforçar a transparência, legitimidade
e credibilidade no relacionamento das
empresas com o setor público.
A Diretoria da Brasinfra tem hoje, além
de Emir Cadar Filho, do SICEPOT/MG, na
presidência, a 1ª Vice-Presidência ocupada por
Luiz Albert Kamilos, presidente do SINICESP.
As Vice-Presidências Regionais estão com
os presidentes dos sindicatos e associações
abaixo relacionados. A sede está localizada em
Brasília, no SBN, Quadra 01, Bloco B, Edifício
CNC – Sala 804 - CEP 70040-010.

Sindicato da Indústria da Construção Pesada do
Estado do Paraná
Presidente Sérgio Piccinelli

SINAENCO

Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura
e Engenharia Consultiva Presidente Carlos Roberto
Soares Mingione

SINCONPE-CE

Sindicato da Indústria da Construção Pesada do
Ceará
Presidente Dinalvo Carlos Diniz

SINDICOPES

Sindicato da Indústria da Construção Pesada
no Estado do Espírito Santo Presidente José Carlos
Chamon

SINICESP

Sindicato da Indústria da Construção Pesada do
Estado de São Paulo
Presidente Luiz Albert Kamilos

SINICON

Sindicato Nacional da Indústria da Construção
Pesada – Infraestrutura – Presidente Claudio Medeiros

SOBRATEMA

Associação Brasileira de Tecnologia para
Construção e Mineração
Presidente Afonso Mamede
RODOVIAS&VIAS
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DE VEREDA À
AUTO ESTRADA

Configurando um dos principais caminhos paulistas (em uma história
que remonta ao período pré cabralino), a atual SP-270, também conhecida
como Raposo Tavares, persiste em romper o tempo como rota imprescindível
de escoamento de produção e viabilização comercial. Também habituado a
ter a história como parte do seu dia a dia (quer seja relembrando-a, quer seja
escrevendo-a), o DER do Estado de São Paulo, por meio de sua divisão Regional
de Itapetininga (DR02, responsável pelo penúltimo de dois trechos sob jurisdição
da autarquia, uma vez que os outros dois são concedidos), vem implementando
melhorias importantes, capazes de garantir características mais homogêneas – e
portanto tecnicamente mais elevadas – a uma rodovia de alto volume.
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E

m um 2008 que já começa a ganhar
algo de pátina, Rodovias&Vias teve
a oportunidade de acompanhar
uma série de melhorias implementadas pelo
Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo, ao trecho densamente
urbanizado (e à época saturado), da “Raposo
Tavares” entre Cotia e a Capital. Os números
auferidos pelo DER, não deixavam dúvida
quanto à premência: com média de 160
mil veículos por dia, e um crescente e
alarmante número de acidentes envolvendo,
principalmente motociclistas e pedestres. A
solução: adoção de passarelas, alargamento
de vias laterais, melhorias em pistas de acesso,
de aceleração, desaceleração, baias de ônibus
e telas de proteção. Porém, engana-se quem
pensa que a rodovia, adota em direção ao
interior, um “estilo” mais pacato.

RODOVIAS&VIAS
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ONTEM, HOJE E SEMPRE
Surpreendentemente, a visita técnica
feita, demonstra que, ainda que com
alterações significativas no “trem tipo”,
se há uma característica que a SP-270
conserva em praticamente todos os seus
quase 700 Km em direção ao Mato Grosso
do Sul é a intensidade de tráfego. E não
é de hoje: “Por aí passa também, tendo
pago a taxa de barreira no lugar próprio,
todo o gado que vem para o consumo da
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capital, Santos, etc. (...) É essa, ainda, a via de
comunicação por onde são transportados
os gêneros alimentícios consumidos nesta
grande cidade. Uma estrada de tão grande
tráfego (...) Urge tomar providências em
ordem a remover o embaraço com que
lutam o comércio e a pequena lavoura,
proporcionando-lhes fáceis e cômodos
meios de transporte”. A petição de fevereiro
de 1880, protocolada por agricultores na
ALESP (Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo), não deixa dúvidas quanto à
uma vocação inequívoca da “Raposo”. Em
tempo, prestando alguma ajuda ao leitor,
é interessante notar que “Taxa de Barreira”,
nada mais significa, do que o pedágio
pago aos que conservavam a estrada, que,
confundindo-se com trilhas indígenas e o
famoso “Caminho do Peabiru”. Também
digno de registro, este caminho épico (que
em alguns pontos se funde ao traçado atual da
SP-270) é, na verdade um complexo de trilhas
“de mato pisado” que, segundo historiadores,
ultrapassava Cusco, no Peru e chegava ao
pacífico, em uma verdadeira jornada “costa à
costa”. Digressões à parte, foi o Cavaleiro da
Casa Real de Bragança, Antônio (ou António,
para usar a grafia da época) Raposo Tavares,
um dos primeiros não nativos a percorrer,
segmentos mais ou menos aderentes ao que
hoje podemos passar à mais de 100 Km/h,
e que, em homenagem às Bandeiras e à si
próprio, carregam seu nome.

UPDATES E UPGRADES
Para além do primeiro segmento
concessionado, é a terceira sessão da
rodovia que atualmente passa por um
maior escrutínio e ação de obras por parte
do DER/SP. São aproximadamente 128 Km
de recuperação, duplicação e aumento da
capacidade de tráfego, desde o Km 168
em Itapetininga, ao Km 295, na divisa de
municípios de Itaí com Piraju. De acordo
com o diretor da Regional numeral 02,
Itapetininga, Alfredo Moreira de Souza
Neto, “As obras avançam de acordo com

o cronograma traçado, em todos os 4 lotes, com
grandes marcas da engenharia paulista (e por
que não brasileira) à frente. Nomes tais como as
que compõem o consórcio S.A. Paulista, Ellenco
e Bandeirantes, com 3 lotes, e o quarto sendo
tocado pela RRT (Vale do Rio Novo/Senpar)”,
revela o diretor, para quem, “Certamente
os trabalhos atenderão às expectativas da
população, trazendo fluidez ao grande volume
de tráfego verificado neste trecho da rodovia. De
mais a mais, é um bom ritmo, que frutificará na
entrega dentro do prazo em meados de 2020”.
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CREDIBILIDADE EM ALTA
Respeito aos acordos, um bom histórico
de relações com a iniciativa privada, força
tanto nos marcos regulatórios, quanto
segurança nas agências reguladoras,
são elementos que ajudam a explicar a
insistência (e resiliência) de São Paulo
diante de cenários desafiadores como
a mais recente (e ainda presente) crise
orçamentária que assola praticamente
todos os Estados do país e, por óbvio o
governo Federal. Somado a isso, a solidez e
confiança de um órgão sério e “tocador de
obras” como o DER, fornecem o respaldo
necessário para o giro de uma máquina
possante que, junto à indústria e o setor
produtivo, puxam uma gestão pública

com características mais empreendedoras do
que o que se verifica a grosso modo pelo Brasil.
Especificamente para estas ações, o diretor
Regional descreve uma quantidade ponderável
de dígitos quando se refere aos investimentos no
segmento de via sob sua guarda: “O Estado, por
meio de financiamento do Banco Mundial, está
investindo algo em torno de R$ 420 milhões, que
se traduzirão em aproximadamente 30 Km de
duplicações, 130 Km de implantação de terceiras
faixas, bem como a implantação de acostamento
em toda a extensão do trecho. Também haverá
a implantação de dispositivo em desnível na
altura de Campina do Monte Alegre, bem como
dispositivos em nível, sendo todos eles em pista
dupla, com bastante segurança”.

ONTEM, HOJE E SEMPRE

"O Estado, por meio de
financiamento do Banco
Mundial, está investindo
algo em torno de
R$ 420 milhões, que
se traduzirão em
aproximadamente
30 Km de duplicações,
130 Km de implantação
de terceiras faixas, bem
como a implantação de
acostamento em toda a
extensão do trecho."
Alfredo M. de Souza Neto
Diretor Regional DR.2
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INTEGRAÇÃO VIÁRIA
Umbilicalmente dependente da SP-270, as
ações concentradas na DR02 (há intervenções
pesadas também ocorrendo na DR07 –
Assis), este é um esforço que visa contemplar
todo o Oeste paulista, interligando o ramo
principal representado pela Raposo Tavares,
com alternativas importantes de ligação
ao Paraná (via SP-127, “Professor Francisco
da Silva Pontes”, na região de Itapetininga),
conexões com a SP-255 (designada no
trecho de interesse como “João Mellão”, até
o entroncamento com a SP-280, “Presidente
Castelo Branco”) que se interconecta com a
RMSP (Região Metropolitana de São Paulo.

Situação das obras de duplicação, recuperação,
melhorias, implantação de terceiras faixas
e recuperação e implantação de Obras de Arte Especiais na

RODOVIA SP-270 RAPOSO TAVARES NA DR02 – ITAPETININGA

Lote 01: km 169,00 ao km 196,60; Lote 02: km 196,60 ao km 219,00;
Lote 03: km 219,00 ao km 248,10; Lote 04: km 248,10 ao km 295,40.
*dados do primeiro semestre de 2019
RODOVIAS&VIAS
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NA AVENIDA DO ESTADO...
777. Número que está associado à perfeição, que possui uma aura
mística dentro da Cabala e coincidentemente, algarismo que posiciona
a sede do DER/SP dentro de uma imensa lista de endereços no lado
ímpar de uma via igualmente extensa. Singular “Mesopotâmia” entre
Tamanduateí e Tietê, é desta localidade que se semeia a prosperidade
rodoviária do Estado de São Paulo, emanada da superintendência do
Departamento. Braço executivo sob a Super-Secretaria de Transportes
e Logística, de lá se verticalizam para as demais Direções Regionais do
órgão, a parte mais sensível e predominante das políticas públicas de
governo para a infraestrutura viária de São Paulo, esteio da pujança
econômica e verdadeiras artérias responsáveis pela boa saúde do mais
rico ente Federado do Brasil.
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ABERTURA

C

onhecido por seu dinamismo e
objetividade, o governador de São Paulo
João Doria, é um personagem de envergadura
nacional, que dispensa maiores apresentações. Convidado
por Rodovias&Vias à registrar sua mensagem aos 85 anos
do DER/SP, o CEO de São Paulo gentilmente atendeu,
encontrando espaço em sua assoberbada agenda, para,
além de um simples comentário, oferecer também uma
visão mais conceitual acerca do futuro que sua gestão planeja para a autarquia.
“O DER completa 85 anos de história de muito trabalho, eficiência e inovação na missão de
planejar e oferecer caminhos que conectam todos os brasileiros de São Paulo. O pioneirismo
bandeirante é marca inerente da autarquia desde a fundação, quando construções de rodovias
como a Anchieta e a Anhanguera se tornaram marcos da engenharia nacional.”
“Com a maior e melhor malha rodoviária do país, São Paulo continua mirando o futuro. E
o futuro do DER é digital. O uso de novas tecnologias para monitorar o tráfego interestadual e
ajudar as pessoas a viajar em segurança é uma realidade. Planejar o ir e vir dos brasileiros de São
Paulo de forma inteligente e sustentável é a principal missão do DER para os anos que virão.”

João Doria, Governador de São Paulo

Foto: ASCOM - SP

"Com a maior e
melhor malha
rodoviária
do país, São
Paulo continua
mirando o futuro.
E o futuro do
DER é digital.
O uso de novas
tecnologias
para monitorar
o tráfego
interestadual e
ajudar as pessoas
a viajar em
segurança é uma
realidade."
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ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO
E EDUCAÇÃO: O TRIPÉ DA
SEGURANÇA RODOVIÁRIA!

Foto: Guilherme Lara Campos

SP-079

Construção e atualidade da Rodovia Anhanguera
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Com quase 85 anos de história, o
DER/SP (Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo) tem
realizado inúmeros trabalhos visando a
segurança e o conforto dos usuários que
trafegam por suas rodovias.
Trata-se de uma longa jornada,
de inúmeras conquistas e grandes
desafios. Muita coisa mudou no país e
no mundo desde 2 de julho de 1934,
quando foi assinado o decreto que
criou o Departamento de Estradas de
Rodagem. Ainda na década de 30 iniciouse o legado dos primeiros caminhos
paulistas, quando o DER adotou como
prioridade a construção das Vias Anchieta
e Anhanguera.
Hoje, com os caminhos já desbravados
em nosso Estado de imensas proporções,
cabe ao DER administrar as rodovias de
São Paulo de forma integrada às vias
municipais e federais, elaborar e aplicar
normas e especificações técnicas para
o setor, e, principalmente, garantir um
sistema rodoviário moderno, seguro
e eficiente, além da eterna busca pelo
melhor atendimento ao usuário.
Em períodos com grande fluxo de
veículos, são realizadas Operações
Especiais, como as Operações Inverno e
Montanha, visando diminuir os efeitos
do trânsito e de possíveis interferências
ocorridas nas estradas.
Além disso, os usuários podem
contar com as UBAs (Unidades Básicas
de Atendimento) em conjunto com a COI
(Central de Operações e Informações),

ABERTURA

composto por uma equipe técnica e operacional
altamente qualificada, com o objetivo de auxiliar os
usuários na solução de possíveis problemas, bem como
no esclarecimento de informações.
Além disso, o DER tem se mostrado um órgão antenado
às novas tecnologias. Em breve, o público terá acesso a novos
serviços no site do Departamento, facilitando a vida dos
usuários, e em aplicativos de celulares.
Com investimentos em equipamentos modernos para fiscalização e contagem de veículos, é
possível a realização de estudos visando a fluidez e consequentemente segurança.
Outro ponto importante são as campanhas de educação e conscientização, planejadas de acordo
com as características e necessidades de cada região.
É o DER, em seus 85 anos, voltado para o importante tripé da segurança viária: Engenharia,
Fiscalização e Educação. Quem ganha com isso é o público usuário das rodovias paulistas.

João Octaviano Machado Neto

Sec. de Logística e Transportes de São Paulo

"Hoje, com os
caminhos já
desbravados em
nosso Estado de
imensas proporções,
cabe ao DER
administrar as
rodovias de São Paulo
de forma integrada
às vias municipais
e federais, elaborar
e aplicar normas
e especificações
técnicas para o setor,
e, principalmente,
garantir um sistema
rodoviário moderno,
seguro e eficiente,
além da eterna
busca pelo melhor
atendimento ao
usuário."
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O DER ONTEM, O DER HOJE,
O DER AMANHÃ
Ontem, a engenharia e o DER
caminhavam por trilhas para desbravar a
vastidão do Estado de São Paulo, que era
apenas um horizonte, e seus engenheiros
e outros colaboradores tinham mais
vontade do que propriamente certeza.
Ontem, os desbravadores do DER eram
“descobridores” de novos caminhos
e costumeiramente enfrentavam o
cansaço para vencer obstáculos, romper
barreiras, superar terrenos inóspitos
e atravessar serras. Era uma São Paulo
praticamente rural -- medieval, me
desculpem os medievalistas -- em
pleno século XX. Ontem, era um DER
com bastante idealismo, que, mesmo
assim, construiu as bases para uma
grande conquista, usufruída há décadas
por todos paulistas, paulistanos e seus
moradores e visitantes.
A engenharia e o DER evoluíram,
claro! Fato. E hoje, tem-se um legado.
O Oeste foi totalmente conquistado,
assim como o Leste, o Sul, o Norte e o
Centro do Estado de SP. Estado este o
mais rico do país, que possui hoje 18 das
20 melhores rodovias do Brasil – todas
concedidas, é verdade. Mas o DER-SP
tem uma estrutura a dar inveja a muitos
Departamentos de outros Estados. Suas
equipes operacionais estão sempre a
postos nas horas em que os usuários
mais precisam: nos finais de semana, nos
feriados e nas temporadas de férias.
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E o amanhã? O amanhã é o amanhã do “DER digital”, do DER que ainda vai completar 90,
95 anos, que vai superar este século XXI... É o amanhã do DER, à frente da arte, da engenharia e das
mesmas dificuldades daquele “Brasil medieval”.
São Paulo, conte com o nosso esforço sempre! Pois o seu destino de progresso é a nossa missão!.

Paulo Cesar Tagliavini

Superintendente do DER/SP

"A engenharia e
o DER evoluíram,
claro! Fato. E hoje,
tem-se um legado. O
Oeste foi totalmente
conquistado, assim
como o Leste, o Sul, o
Norte e o Centro do
Estado de SP. Estado
este o mais rico do
país, que possui hoje
18 das 20 melhores
rodovias do Brasil –
todas concedidas, é
verdade. Mas o DERSP tem uma estrutura
a dar inveja a muitos
Departamentos de
outros Estados."
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OPERAÇÕES:
A LINHA DE FRENTE DO DER/SP
O patrimônio do DER/SP não
se restringe apenas à massa crítica,
técnica e de engenharia. Como um
órgão que foi criado para bem servir,
fundamentalmente
às
pessoas,
Jorge Eloy Gomes Pereira, diretor
de Operações, frisa que esta é uma
premissa que nasce “de dentro para
fora” no Departamento, e enaltece o
compromisso dos colaboradores. Para
ele, antes de tudo, o profissional do
DER/SP é, por natureza, um altruísta: “É
pelos canais de atendimento, e-mails,
cartas e mesmo nas conversas à beira
de uma estrada, que se percebem
alguns fatos interessantes. São relatos,
pequenos parágrafos, que dão conta
de um atendimento em boa hora, de
um resgate que chega antes de uma
situação de risco, por vezes uma ação
singela, calcada no humanismo e na

gentileza das relações. São nestes momentos,
que se verifica o valor que a população atribui ao
trabalhador que usa a logomarca do DER/SP no
uniforme”, pondera o diretor, que acrescenta: “Não
conheço nenhuma questão usada em processos
seletivos do órgão, até hoje, onde constasse
‘imprescindível cordialidade’ ou ‘disposição em
ajudar pessoas’. Parece ser um pré-requisito tão
natural e intrínseco ao proceder do Departamento,
que a simples menção se torna desnecessária”,
avalia ele, finalizando: “Acho que o DER/SP possui
essa capacidade de atrair pessoas interessadas
em zelar por outras pessoas. Um zelo, focado em
uma atuação segura, profissional. E acredito que a
população se atente a isso”.

"Acho que o DER/SP possui
essa capacidade de atrair
pessoas interessadas em
zelar por outras pessoas.
Um zelo, focado em uma
atuação segura, profissional.
E acredito que a população se
atente a isso ."
Jorge Eloy Gomes Pereira

Diretor de Operações
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... ENGENHARIA TEM SEU ENDEREÇO

P

assos largos e confiantes
ecoam por um amplo corredor,
em um ritmo constante, ágil,
porém não apressado. Apreciando
um café forte e bem feito, como é
afinal de contas o bom café paulista
- daquele tipo que abre as papilas
gustativas e aguça o cérebro em um
bruxuleante “bom dia” de vapores e
aromas que sobem da xícara – a equipe
de Rodovias&Vias, finaliza a checagem
dos equipamentos para a série de
entrevistas deste dia, incluído nas
agendas e andanças que registrarão
o atual – e pleno de boas expectativas
– momento pelo qual passa o
rodoviarismo brasileiro, documentados
nesta histórica edição que você tem em
mãos. Aos poucos, o ruído sincopado
dos tacos no pavimento, se materializa
na presença da cicerone que conduzirá
o jornalismo da Central deste periódico
pelo interior do edifício, para ouvir
diretamente dos artífices de uma nova
ordem de progresso, os caminhos
pelos quais seguirá o Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado
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de São Paulo. Na pauta, muitos “re” a serem
observados, todos eles já tidos como
consenso no futuro breve da autarquia:
reformulação, reestruturação, retomada e
mesmo um reposicionamento (este último,
não exatamente proferido, mas detectado
pelas equipes), dentro de uma nova
abordagem que a atual gestão do Governo
do Estado tem sinalizado. Segundo o
diretor de Engenharia, Adevilson Maia, este
redirecionamento do Departamento, mira
um novo approach, voltado à vanguarda,
onde predomina também a utilização
de inovações metodológicas e técnicas:
“Assumimos a Diretoria de Engenharia
com o intuito de utilizar novas tecnologias

para execução de projetos, como o
uso de drones para levantamentos
topográficos e inspeções em obras de
arte, assim tendo agilidade e segurança
para as novas licitações de obras. O
DER/SP sempre foi um órgão que, ao
longo do tempo, soube investir com
consistência e eficiência nas inovações,
avaliando muito de perto os avanços
científicos e tecnológicos. Queremos
retomar esta vocação do Departamento,
que possui um histórico muito positivo,
com estudos, ensaios, experimentos
e mesmo a utilização e incorporação
dessas novidades, sempre com foco em
qualidade”.

"O DER/SP sempre foi um
órgão que, ao longo do
tempo, soube investir com
consistência e eficiência nas
inovações, avaliando muito
de perto os avanços científicos
e tecnológicos. Queremos
retomar esta vocação do
Departamento, que possui
um histórico muito positivo,
com estudos, ensaios,
experimentos ."
Adevilson Maia

Diretor de Engenharia
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NOVA GESTÃO:
CONTROLE E PROCEDIMENTO
Arthur Xavier, diretor administrativo,
explica um pouco sobre os novos
rumos que a gestão enxerga para o
Departamento, os “res” a que esta
reportagem se referiu pouco atrás:
“Nós temos uma proposta centrada
em valorizar o servidor. Queremos
modernização sim, com uma plataforma
que nos propicie uma gestão mais
integrada. Estamos fazendo um termo
de referência diferenciado, com um
rol de profissionais que hoje nós não
temos no DER/SP. É uma relação de
profissionais de áreas como engenheiro
de segurança do trabalho, economistas,
advogados da área ambiental,
veterinários, assistentes sociais, biólogos,
advogados ambientalistas, psicólogos
e jornalistas. Uma série de profissionais
que eu posso colocar aqui para somar.

Temos atualmente um projeto de lei,
que vai passar pela assembleia (ALESP,
Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo)”, sinaliza o diretor. “Estamos
pensando em adequar as DR’s,
estudando as Regiões Metropolitanas de
abrangência dessas DR’s, averiguando
como essa configuração se adapta ao
que o próprio Estado se tornou. É uma
reformulação que abrange a tecnologia
também, uma vez que o governo deve
anunciar até o final do ano 4 aplicativos
online, e até o final do ano, devemos ter
uma aproximação do atendimento do
DER/SP ao padrão “Poupa Tempo”, mais
dinâmico”, prevê o diretor. “Queremos
agregar – por concurso – servidores que
não temos hoje em nossos quadros.
Saímos de 8.780 servidores em 1994
para cerca de 2.700 servidores hoje”,
calcula, continuando: “É preciso uma
reformulação no quadro, não há dúvida.
E é para isso que estamos caminhando”.

"Queremos agregar – por
concurso – servidores que
não temos hoje em nossos
quadros. Saímos de 8.780
servidores em 1994 para
cerca de 2.700 servidores
hoje, é preciso uma
reformulação no quadro,
não há dúvida. E é para isso
que estamos caminhando ."
Arthur Xavier

Diretor Administrativo
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“POTÊNCIA NÃO É NADA SEM CONTROLE”
Além de construir e operar estradas,
o DER/SP, “acumula” a função de
autoridade de Trânsito. Pioneiro no
controle de pesagem, o Departamento
possui uma coordenação específica
para o assunto, e possui uma ligação
estreita com as concessionárias, que
dependem de orientações e autorizações
da autarquia para algumas operações. De
acordo com a engenheira Vânia Torquato
Sobrado, diretora da Coordenação de
Operação (COP) e Pedágio, Balanças
e Autorizações Especiais de Trânsito,
“O órgão tem a responsabilidade pela
fiscalização dos veículos que utilizam
a malha do Estado. Destaco que toda
e qualquer fiscalização somente pode
ocorrer na presença de um agente
da autoridade, que é um servidor
credenciado pela superintendência.
No caso das autorizações especiais, são
avaliadas as solicitações de tráfego para
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os veículos que fogem dos padrões,
os CVC’s, canavieiros, cegonheiros,
guindastes, transporte de máquinas
agrícolas, e cargas superdimensionadas,
que são conjuntos transportadores
para grandes peças, em um trabalho
que soma, por volta de 8 mil licenças
(em média) por mês, via sistema
digital. Por ano, são cerca de 100 mil
autorizações especiais processadas, é
um número comparável ao que o DNIT
registra”, avalia a engenheira. O que
faz completamente sentido, pois São
Paulo é um “entreposto” importante
de cargas, muito por conta da intensa
atividade (tanto de importação quanto
de exportação), no Porto de Santos.
“Tudo é centralizado aqui”, revela a
engenheira. Ao todo, o Departamento
dispõe de 14 balanças fixas que operam
24x7, e mais 11 do modelo estático
“volante”, que podem ser instaladas de
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acordo com a necessidade. Outro pioneirismo do
órgão são balanças operadas remotamente, com
o operador instalado em um CCB, à distância. “É
uma modernidade que estamos implementando no
Estado. Paralelamente, estamos trabalhando com a
fiscalização das cargas superdimensionadas, por meio
de uma balança específica, que além do peso, afere as
dimensões, o que nos permite atestar a adequação do
projeto de montagem dessa carga no veículo”, comentou
a engenheira. É interessante comentar que a sede consegue
monitorar todas as balanças em tempo real, uma vez que o
sistema é informatizado e on line, permitindo rápido acesso
on demand.
Como não poderia deixar de ser, a equipe perguntou
à engenheira, qual o sentimento de fazer parte de um
Departamento histórico que chega à 85 anos de existência:
“Eu tenho orgulho do DER/SP. Sou ‘nascida’ aqui. Para mim, o
DER é respeito, autoridade, é reconhecimento. É um exercício
de constante aprimoramento. Especificamente em nosso
departamento, é uma rotina onde a única constante é a
mudança. A capacidade de buscar soluções de engenharia
para transportes especiais, por exemplo, é um desafio
quase diário. Somos procurados por fabricantes de veículos,
equipamentos, para contribuir no sentido de fazer com que
estes novos aparatos, possam se utilizar das rodovias de
forma segura para si e para todos os usuários. E isso é muito
gratificante”, resume ela.

"Eu tenho orgulho do DER/SP.
Sou ‘nascida’ aqui. Para mim,
o DER é respeito, autoridade, é
reconhecimento. É um exercício
de constante aprimoramento.
Especificamente em nosso
departamento, é uma rotina onde
a única constante é a mudança.
A capacidade de buscar soluções
de engenharia para transportes
especiais, por exemplo, é um
desafio quase diário."
Vânia Torquato Sobrado

Diretora da Coordenação de Operação
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DINHEIRO IMPORTADO
Não é segredo que o estado de São Paulo
possui invejável saúde financeira e extrema
capacidade e atração de investimento
internacionais. De acordo com Raphael do
Amaral Campos Junior, coordenador da
UCP, Unidade Coordenadora de Programas
Rodoviários do DER/SP, ex-superintendente,
ex-diretor de planejamento e ex-diretor
Regional de Itapetininga, no Departamento
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desde 1979, e com ampla experiência na
coordenação de investimentos externos
da autarquia (antes de que esta evoluísse
para a referida UCP), isto se deve, em
boa monta, à boa reputação, não apenas
do estado, como também das suas
“ferramentas”. Para ele, a autarquia está
no limiar de um renovado ciclo: “Estamos
retomando alguns empréstimos para
poder tocar alguns projetos que estavam
parados, especialmente no que tange às
SP´s, incluindo duplicações. Será um
upgrade de rodovias, com duplicações,
OAE’s. Eram U$S 230 milhões que
foram realocados para a Dersa, e que
estamos em vias de reposicionar”, prevê
o coordenador, explicando um pouco
como se dá esta dinâmica: “Todos os
programas que envolvem dinheiro
de empréstimo externo, passam pela
coordenação. Nós iniciamos o processo
de captação, depois fazemos a execução
destes contratos com os bancos. Hoje,
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a maioria das nossas obras são financiadas por
meio deste expediente, quase sem recursos do
tesouro. Trabalhando com financiamentos do
BIRD e do BID. Também é algo que servirá ao novo
Programa de Vicinais, mas ainda precisamos definir
qual instituição financeira será a que irá participar. Será
um programa grande”. Com relação à grandes trabalhos
em andamento que se utilizam deste tipo de empréstimos,
o coordenador enumera: “8 lotes na Raposo Tavares, a SP250 entre Vargem Grande e Ibiúna, com 3 lotes, a SP-088
Mogi - Dutra, a SP-310 de Mirasol à Pereira Barreto, com
8 Lotes e obras menores espalhadas em Ribeirão Preto,
Jardinópolis, Santa Cruz do Rio Pardo. Tem bastante coisa”.
O coordenador Raphael frisa ainda: “O que o Estado de São
Paulo consegue, é mediante a sua capacidade executiva. E
nisto, entra o DER. Os bancos observam que tanto o tomador,
que é o ente Federado, quanto o seu braço executor,
demonstram esse compromisso, de cumprimento de metas
e mesmo antecipação de prazos. Isso dá credibilidade perante
aos agentes financeiros. Há claro um histórico de estrito
cumprimento aos acordos, que coloca o DER em posição de
vantagem quando da eventualidade de apresentar um novo
programa. Você contata as instituições financiadoras, e elas
demonstram um grande interesse em participar. Querem
conhecer os detalhes, têm vontade de fazer parte”.

"Hoje, a maioria das nossas
obras são financiadas por
meio deste expediente,
quase sem recursos do
tesouro. Trabalhando com
financiamentos do BIRD e
do BID. Também é algo que
servirá ao novo Programa
de Vicinais, mas ainda
precisamos definir qual
instituição financeira será a
que irá participar. Será um
programa grande."
Raphael do Amaral Campos Junior

Coordenador da UCP
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TUDO PELO SOCIOAMBIENTAL
O coordenador Raphael também
levanta outro aspecto interessante
acerca do trabalho necessário para
que uma entidade pública possa
considerar-se elegível à conseguir
um financiamento: “Esses órgãos
financiadores externos, possuem um
grau enorme de exigências. Não basta
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apenas ter uma performance na obra.
É preciso ter uma boa performance
no que toca ao meio ambiente, no
que toca à responsabilidade social
a parte institucional. Eles inclusive
financiam programas e produtos
especificamente voltados à isso,
para melhoria de procedimentos,
para justamente provocar o órgão a
adotar essas melhores práticas. Por
sinal, muito das evoluções que o DER
incorporou, e que hoje fazem parte
da nossa rotina de trabalho, nasceram
exatamente dessas exigências. E
naturalmente, eles prestam suporte
para que possamos atender a essas
novas expectativas, o que é bom para
todo mundo”. Coma propriedade de
quem contribuiu para que muitos
dos marcos de engenharia erigidos
pelo DER pudessem tornar-se
realidade, e agora contribui para os
novos caminhos do Departamento, o
coordenador Raphael declara: “Nunca
deixem de acreditar no DER. O DER é
capaz. O DER é composto de pessoas
capazes, que não se intimidam com
trabalho, gente que arregaça as
mangas e vai à luta. Há uma tradição
do Departamento, de atender bem
ao Estado de São Paulo, de ser muito
atuante nos municípios. Acredito que,
com renovadas esperanças, teremos
possibilidade de fazer muito mais”.
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A VIDA É TÃO RARA
O respeito à vida, uma das principais
atribuições do DER/SP, não fica restrito apenas
ao atento atendimento à seus usuários,
serviço pelo qual o Departamento é, com
justiça, conhecido e reconhecido. Também
não se encerra somente no bem estar do seu
quadro funcional. É uma premissa que se
estende desde o zelo no trato com animais
abandonados, ao sortido jardim, tanto da
sede, quanto de belos exemplos em suas
Direções Regionais. Especificamente na
Avenida do Estado nº 777, uma figura calma,
de conversa fácil, caminha observando os
abacateiros, pitangueiras e outros exemplares
da típica flora paulista ornamental e frutífera
(são 182 espécimes que além dos citados,
incluem pés de café, mexerica, acerola,
Jaca, mamão e amoreiras). Oscar Aparecido
dos Santos, o “Seu Oscar”, desde 1987 tem
neste endereço “a sua segunda casa”, como

ele mesmo costuma dizer. Oriundo da
manutenção, se hoje as plantas mostram
viço e saúde tanto para os transeuntes,
quanto para os visitantes que adentram
o estacionamento, é ele o principal
responsável pela exuberância. “Esse
trabalho no DER é que me ajudou a criar
meus filhos. Eu não tenho outra renda
não. Nunca tive. A maior parte da minha
vida eu trabalhei aqui, e sempre gostei
muito. Pessoal trata a gente muito bem,
desde a diretoria aos outros funcionários.
Mesmo com todo esse tempo, para mim é
como se eu tivesse entrado ontem aqui”,
diz. Perguntado se gostaria de deixar uma
mensagem à casa, ele sorri e coça a cabeça,
como que procurando uma palavra, que
ganha, em um átimo, os contornos sonoros
de seu sotaque interiorano: “Carinho”,
verbaliza. “É uma relação de amizade com
todo mundo. É carinho, amor mesmo.
Abraçamos a bandeira do nosso trabalho e
vamos juntos, até onde Deus permitir”.

"Esse trabalho no DER é
que me ajudou a criar meus
filhos. Eu não tenho outra
renda não. Nunca tive. A
maior parte da minha vida
eu trabalhei aqui, e sempre
gostei muito. Pessoal trata
a gente muito bem, desde
a diretoria aos outros
funcionários."
Oscar Aparecido dos Santos
Jardineiro
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O DER QUE TRANSFORMA
Pelas divisões Regionais, um corolário de
história chega aos ouvidos. Basta estar atento
e colocar o microfone com discrição. São os
relatos de gente que possui gana e vontade.
“Cepas” de valor, como Aparecido Donizete,
há 35 anos no DER/SP, encarregado de
Conservação e Obras da DR01, Campinas, que
começou como operário, “na capina”, como
ele mesmo diz: “Hoje estamos na ‘patrulha’,
fazendo pavimento, pegando uma estrada de
terra e entregando em condições de tráfego,
pavimentada e sinalizada. Pegamos o projeto,
a estrada ‘crua’ e transformamos em algo que é
próprio pra trafego normal. O DER já foi o maior
construtor de Estradas de São Paulo. E eu tenho
muita gratidão de ter conseguido construir
também a minha família trabalhando aqui.
Nosso objetivo é oferecer tranquilidade”.

Álvaro Antônio Ferro, diretor Técnico
de serviço de Presidente Prudente
(DR12), por sua vez, há 38 anos no DER,
revela que o conhecimento específico
é fundamental para o serviço prestado:
“O DER mudou muito, e há muito o
que passar aos novos que chegarem.
Há uma experiência, que pode facilitar
esse caminho. O DER é um organismo
complexo, não é fácil pegar o ‘manejo’.
Acho que poderíamos ter mais atenção
à essa questão de transmitir o que
sabemos para quem for assumir. São
detalhes, coisas de quem vive o dia
a dia, que conhece. E tenho certeza
que muitos assim como eu, gostariam
de passar isso pra frente. São coisas
simples, como a base de algumas

"Hoje estamos na ‘patrulha’,
fazendo pavimento, pegando
uma estrada de terra e
entregando ela em condições
de tráfego, pavimentada e
sinalizada. Pegamos o projeto,
a estrada ‘crua’ e transformamos
em algo que é próprio pra
trafego normal. O DER já foi o
maior construtor de Estradas de
São Paulo."
Aparecido Donizete

Encarregado de Conservação e Obras da DR.1
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vicinais, em Solo Arenoso Fino Laterítico
(SAFIL), uma tecnologia brasileira, que
atendeu principalmente ao contexto
do Pró-Álcool. Tivemos uma surpresa,
ao averiguar que 30 anos depois aquilo
que foi feito, teve muito sucesso. Com
tratamento superficial, recuperamos
as boas condições de tráfego, uma
iniciativa do DER”, diz ele, concluindo:
“Eu fiz a minha vida aqui. E tenho certeza
que muitas vidas ficaram melhores pelo
nosso trabalho. Espero que o governo
enxergue este órgão, suas conquistas...
são 85 anos de muito orgulho. Eu tenho
muito orgulho na prestação dos serviços
que fazemos”, finalizou.. Abraçamos a
bandeira do nosso trabalho e vamos
juntos, até onde Deus permitir”.

"Eu fiz a minha vida
aqui. E tenho certeza que
muitas vidas ficaram
melhores pelo nosso
trabalho. Espero que o
governo enxergue este
órgão, suas conquistas...
são 85 anos de muito
orgulho."
Álvaro Antônio Ferro

Diretor Técnico de serviço da DR.12
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JUSTIÇA RODOVIÁRIA
Muito se fala a respeito das mudanças
pelas quais o DER/SP passou ao longo do
tempo. Entretanto, muitas das atribuições
“assumidas”, já eram previstas por lei, inclusive
pelo código de trânsito estadual. “O DER/SP,
na verdade, é o órgão de trânsito rodoviário
do Estado de São Paulo. É ele quem direciona
as matérias, as diretrizes, para todas as demais
funcionalidades. Está previsto em artigo, é
ele, desde o princípio, quem fiscaliza e presta
assistência ao usuário, sempre esteve previsto”,
avalia Gloria Maria Teixeira, procuradora
jurídica chefe do DER/SP, e responsável pelos
contenciosos do Departamento. “É preciso
olhar com carinho para o Departamento,
entender que é preciso fazer um ‘mix’ em seu
funcionalismo, buscar harmonização entre
o patrimônio funcional que existe hoje e as
habilidades que é preciso trazer para cá”,
pondera a chefe. “Não é pelo ‘choque de
gestão’ que se formará um DER melhor. É pela
sincronização que este contexto surgirá”,
sintetiza a procuradora, que possui uma visão
para além dos pesos e medidas da “Dama
Cega”, acerca do papel desempenhado pela
autarquia: “O DER/SP nasceu com a função
primordial de construir rodovias. Está lá no
decreto Lei. E hoje nós vemos o papel que

o órgão exerce como operador. Mas a princípio,
o DER foi indutor de um crescimento onde ele
simplesmente não era viável. Lembro quando foi
feita a duplicação para Campinas, e muitas pessoas
questionavam ‘mas é muito longe’, ou então
falavam ‘pra quê?’ e hoje nós vemos que a mancha
urbana se adensou de tal sorte que seria impensável
uma ligação da forma como era. A rodovia foi aonde
era preciso, ou foi a atividade, a produção que se
aproximou dela? Ao certo, não é possível saber.
O que sabemos é que houve o DER/SP para abrir
essa interrogação. Mesmo nos rincões, no interior,
foi o DER que viabilizou muitas vicinais, abriu e
pavimentou muitas delas, coisa que as prefeituras
não teriam condições de fazer. Eu vi isso acontecer.
O que posso dizer, que o DER/SP é a minha vida,
meu sustento, minha paixão. Naturalmente
entendemos que são necessárias modernizações e
tenho certeza, elas virão para o melhor. E no meio
disso, também tenho certeza que o DER continuará
a servir com galhardia ao propósito de atender ao
Estado de São Paulo”, vaticinou a procuradora chefe.

"O DER/SP nasceu com a função
primordial de construir rodovias.
Está lá no decreto Lei. E hoje
nós vemos o papel que o órgão
exerce como operador. Mas
a princípio, o DER foi indutor
de um crescimento onde ele
simplesmente não era viável."
Gloria Maria Teixeira

Procuradora jurídica chefe do DER/SP
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ABERTURA

COMUNICAÇÃO:
NAS PISTAS DA INFORMAÇÃO
Se por um lado o DER/SP tem se mostrado
sempre um “porto seguro” aos seus usuários,
e ainda que haja a máxima de que “as ações
valem mais do que as palavras”, é inegável a
desenvoltura que o departamento demonstra
em se comunicar com o grande público. Seja
por meio de sua página, com informações
constantemente atualizadas de tráfego e outros
dados – preciosos até mesmo para as pesquisas
que a Central de Jornalismo da Rodovias&Vias
buscou paralelamente às conversas aqui
registradas – a autarquia possui a capacidade
de fazer-se compreender entre o heterogêneo
e diverso perfil de usuários que se utiliza de
seus serviços. Cláudia Pedroso, chefe II de

Serviço de divulgação e relações públicas,
afirma que “Sempre houve esse propósito
final, de atender bem ao cidadão, afinal
somos todos usuários das rodovias.
O objetivo é prestar esse serviço de
maneira eficiente, focando em melhorias
constantes, com bom treinamento e
acesso à informação. Neste contexto vejo
que estamos no início de um processo
de renovação e inovação da autarquia. É
sempre possível renovar”, conjecturou a
chefe, deixando um recado, no mínimo
interessante: Esta pode ser a edição que
marca, não apenas os 85 anos do DER/SP,
mas talvez seja o registro de uma nova
era, com mais 85 anos de boa engenharia
e excelência nos serviços prestados.
Temos certeza de que este é um cenário
perfeitamente possível.

"Sempre houve esse
propósito final, de atender
bem ao cidadão, afinal
somos todos usuários das
rodovias. O objetivo é prestar
esse serviço de maneira
eficiente, focando em
melhorias constantes, com
bom treinamento e acesso à
informação."
Cláudia Pedroso

Chefe II de serviço de divulgação
e relações públicas
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“CIDADE DAS ANDORINHAS,
PRINCESA D’OESTE”
Fundada em 14 de julho de 1774, Campinas é conhecida por ser a maior
cidade do interior paulista. Uma região cheia de atrações turísticas,
sendo naturais, culturais ou esportivas, interesse gerado em boa parte
pelo chamado “Circuito das águas”. Atualmente a regional abrange 43
municípios, em um lugar que também possui a maior concentração de
empresas de telecomunicações do País, que é responsável por um terço
da carga aérea do Brasil e é também um dos mais importantes pólos
tecnológicos e de pesquisa científica do País.
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DR.1

CAMPINAS

COM A PALAVRA O
DIRETOR REGIONAL:
“Temos esperança. Uma expectativa
que se renova com o novo governo,
com novas ideias. Estamos otimistas,
quanto às melhorias. Imagino que o
DER terá um ‘upgrade’ – algo necessário
frente aos novos desafios que começam
a se avizinhar – e mesmo por que aqui
temos uma característica diferente, pois a
nossa ‘patrulha’ está em plena operação,
tocando duas vicinais por convênio
com pessoal nosso. Então, há um
sentimento positivo, de que junto com
a modernização venha a possibilidade
de renovação dos quadros, para que
possamos tocar a contento o volume de
obras pretendidos, não só em vicinais,
mas também nas SP’s. Daqui fizemos
todo o levantamento, nos 43 municípios,
ouvimos as demandas dos prefeitos e

vemos que há metodologias e novas
perspectivas para muitas rodovias que
atendemos. É preciso lembrar sempre
que, se hoje temos as melhores rodovias
do país, em boa parte, elas foram
possíveis pela própria existência do DER.
Mas vejo que é preciso trazer o DER a
um patamar diferente, contemporâneo.
O Departamento foi o responsável pelo
embrião desta malha de alta qualidade, e
certamente, continuará sendo muito útil
à São Paulo, em sua nova roupagem, mais
dinâmica e voltada à alta performance.
Tecnicamente, existe o potencial e o
departamento consegue exercer a
engenharia a um nível aonde a iniciativa
privada não tem como chegar”.

"Há um sentimento
positivo, de que junto
com a modernização
venha a possibilidade de
renovação dos quadros,
para que possamos tocar
a contento o volume
de obras pretendidos,
não só em vicinais, mas
também nas SP’s"
Cleiton Luiz de Souza

Diretor Regional DR.1
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“TERRA DAS ESCOLAS,
ANTENAS DO SUL”
Fundada no dia 5 de novembro de 1770, Itapetininga possui como
economia principal a agricultura. Parte da região metropolitana de Sorocaba,
“Itapê”, como é também conhecida, faz parte de uma região de abrangência
de governo que inclui ainda outros 12 municípios: Alambari, Angatuba,
Boituva, Campina do Monte Alegre, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange,
Guareí, Quadra, São Miguel Arcanjo, Sarapuí e Tatuí. Atualmente, a regional
de número dois do Estado é dotada de 8 RC’s (Regionais de Conservação),
para cuidar de Caminhos importantes como a SP-270 Raposo Tavares e a
SP-127 Romano Schincariol/Professor Francisco da Silva Pontes.
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DR.2

ITAPETININGA

COM A PALAVRA O
DIRETOR REGIONAL:
"Eu vejo com muita alegria a
comemoração de 85 anos do DER/SP, e
me sinto muito orgulhoso de há quase
4 décadas fazer parte desta história.
Órgão rodoviário ‘oficial’ por excelência
do Estado, desejo registrar que, esta é
uma data que pontua uma história que
é feita todos os dias, com a dedicação de
colaboradores que se doam, oferecem
suas habilidades e buscam aprender
constantemente, além de possuirem
um único grande objetivo, que é servir à
população de São Paulo com caminhos
cada vez mais seguros e de qualidade.
Fazemos hoje, o que muitos poderão
desfrutar amanhã. Assim como hoje

podemos dispor de uma malha que foi
construída e aprimorada por nossos
antecessores. Construindo, conservando ou
operando, o DER/SP consiste em um apoio
importante ao usuário, que compartilha
conosco a vida na estrada, devendo também
fazer a sua parte, respeitando os limites
de velocidade e mantendo-se atento à
condução de seu veículo. Parabéns ao
DER/SP, com votos para que a busca pela
excelência continue sendo um instrumento
balizador do departamento, e que dentro
desta expectativa positiva, possamos
continuar a contribuir para que São Paulo
continue figurando com suas rodovias entre
as melhores do país."

"Órgão rodoviário ‘oficial’ por
excelência do Estado, desejo
registrar que, esta é uma data
que pontua uma história que
é feita todos os dias, com a
dedicação de colaboradores
que se doam, oferecem
suas habilidades e buscam
aprender constantemente,
e possuem um único grande
objetivo, que é servir à
população de São Paulo com
caminhos cada vez mais
seguros e de qualidade"
Alfredo M. de Souza Neto

Diretor Regional DR.2
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“CIDADE SEM LIMITES”
Fundada em 1º de agosto de 1896, Bauru é mais que uma referência
em gastronomia de rua (ainda que o famoso sanduíche que leva seu
nome tenha sido criado sob as orientações de um esfomeado estudante
da cidade em São Paulo, capital, por volta de 1922 e invariavelmente
tenha sua receita alterada da original, executada pela primeira vez no
“Ponto Chic”).
O Turismo é potencialmente rico
em todos os sentidos e, se levarmos em
consideração a posição geográfica do
município no estado paulista, várias são as
atrações rurais e urbanas em uma ampla
e rica região, com opções do setor que se
completam (a poucos quilômetros entre
si). Bauru oferece ótimas redes, franquias,
hotéis, restaurantes, museus, bares de
qualidade, cinemas, shopping centers e
um pitoresco calçadão com dezenas de
lojas e centros de compras na região sul e
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central, além de um zoológico de primeiro
mundo, condizente com uma cidade que
figura entre as primeiras do país quando a
temática é preservação do meio ambiente.
Há na cidade também uma atividade
cultural intensa, com destaque ao Teatro
Municipal. Para os amantes do vôo à vela
(planadores), Bauru é também um destino
especial, uma vez que possui um dos mais
antigos aeroclubes do Brasil e do Estado,
fundado em 1939 e situado praticamente
no centro da cidade.

DR.3

BAURU

COM A PALAVRA
O DIRETOR:
“O DER/SP é uma instituição
importante para o desenvolvimento
do Estado de São Paulo, e a DR.3 é
estratégica dentro do entendimento
do Departamento, pois encontra-se
em uma posição central no mapa do
Estado, além do que sua sede, Bauru, está
se transformando em um importante
hub logístico. Então, estamos atentos,
junto à SLT (Secrertaria de Logística e
Transportes), observando os planos
para incrementar ainda mais esta
característica, que somente tem a trazer

resultados positivos para todo o Estado.
Naturalmente, o DER/SP, dentro desse
planejamento é fundamental. De fato,
para os próximos anos na região, o
Departamento deverá desempenhar um
importante papel na intermodalidade,
com a Hidrovia Tietê Paraná através do
Porto de Pederneiras, com o Aeroporto
Internacional de Carga de Bauru – em
construção e as ferrovias FERROBAN e
Novoeste, lembrando que ainda há um
Porto Seco. Sem dúvida, prevemos em
Bauru um importante pólo exportador”.

“O DER/SP é uma
instituição importante
para o desenvolvimento do
Estado de São Paulo, e a
DR.3 é estratégica dentro
do entendimento do
Departamento, pois
encontra-se em uma
posição central no mapa do
Estado, além do
que sua sede, Bauru, está
se transformando em um
importante hub logístico."
Vander Pedro Rodrigues

Diretor DR.3
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“ALTIOR ALTISSIMO SEMPER:
SEMPRE MAIS ALTO”
Fundada em 22 de agosto de 1817, Araraquara é hoje uma
cidade de economia variada, comércio forte, elevado nível de ensino
e grande vocação para o turismo. Aqui, a modernidade anda ao
lado da natureza e do meio ambiente. O resultado é uma cidade de
clima agradável, com 100% de água e esgoto tratados e inúmeros
patrimônios históricos e culturais totalmente preservados. Um
verdadeiro exemplo de qualidade de vida.
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DR.4

ARARAQUARA

COM A PALAVRA O
DIRETOR REGIONAL:
“O DER aqui tem exercido um papel
de ‘linha de frente’, fundamental para
a assistência ao usuário. Recebemos
muitas manifestações positivas neste
sentido. Nossas UBA’s (Unidade Básica
de Atendimento), trabalham 24x7,
com muito empenho, com tempo
médio de atendiemnto que gira em
torno de 20 minutos. Com 34 anos de
janela, 4 deles como diretor Regional,
eu agradeço muito a oportunidade
de fazer parte do Departamento, em
uma vivência que nos faz enxergar
o quão é importante esta autarquia
para as estradas do interior do estado.
O DER construiu mais de 20 mil Km
de rodovias, tem um legado para a
engenharia. A ponto de haver mesmo

um laboratório de solos ‘escola’ da USP
(Universidade de São Paulo) em Araraquara.
Então, mesmo que o engenheiro não seja
da casa, o departamento certamente foi
capaz de exercer sua influência, de forma
positiva, em inúmeras carreiras. Sem dúvida
uma referência. Sabemos que São Paulo –
a exemplo do Brasil – é primordialmente
rodoviário. Portanto é preciso que um
órgão com a qualidade técnica do DER
normatize, balize os avanços que devem
ocorrer na malha, para que esta esteja
em paridade com o que se espera em
termos de serviço e qualidade. Eu tenho a
convicção de que o DER é capaz de cumprir
com essa expectativa social”.

"O DER construiu mais de
20 mil Km de rodovias, tem
um legado para a engenharia.
A ponto de haver mesmo um
laboratório de solos ‘escola’
da USP em Araraquara.
Então, mesmo que o
engenheiro não seja da casa,
o departamento certamente
foi capaz de exercer sua
influência, de forma positiva,
em inúmeras carreiras."
Marco Antônio Mantonelli

Diretor Regional DR.4
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“VALE DA VIDA, RAINHA DA SERRA”
Instituída município em 17 de abril de 1833, Cubatão sempre foi um
entreposto importante, com grande vocação industrial. Atualmente, é
o Ecoturismo, um dos pontos fortes de atração, como por exemplo o
famoso “Caminhos do Mar”, um empreendimento localizado no Parque
Estadual da Serra do Mar, que abriga inestimável patrimônio natural
caracterizado por Mata Atlântica além de um importante acervo
cultural que marca períodos da história do desenvolvimento do Estado
de São Paulo.
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DR.5

CUBATÃO

COM A PALAVRA O
DIRETOR REGIONAL:
“Há quarenta anos eu iniciei no DER
como auxiliar de engenheiro, cheguei
à direção Regional há 5 anos. Vejo
com bastante entusiasmo essa nova
direção que o governo do Estado tem
assumido. Vejo com bons olhos essa
retomada pretendida para as obras em
vicinais e estaduais, uma vez que temos
15 municípios no Vale do Ribeira que
realmente precisam desta atenção nas
estradas que os servem. É certo que
nós precisaremos de uma estrutura
mais adequada, para preencher alguns

‘vazios’, assim como é inegável que, junto
com as novas atribuições, são necessárias
novas dimensões, tanto a nível de força de
trabalho, quanto de suporte para as novas
obras. Vejo o usuário cada vez mais exigente,
e isso demanda um esforço redobrado
do DER, que irá precisar se reinventar.
Passamos momentos difíceis, mas acho
que a história daqui para a frente será outra,
muito mais favorável, com uma retomada
do protagonismo que o órgão, na verdade,
nunca deixou de exercer. Acho que veremos
uma revalorização do DER”.

"Vejo com bons
olhos essa retomada
pretendida para as
obras em vicinais e
estaduais, uma
vez que temos
15 municípios no
Vale do Ribeira que
realmente precisam
desta atenção, nas
estradas que
os servem."
Orlando Arantes

Diretor Regional DR.5
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“CAPITAL NACIONAL DA
LITERATURA INFANTIL”
Predominantemente voltada à atividade agropecuária, Taubaté
começou a ser povoada em 13 de outubro de 1639, sendo efetivamente
fundada em 5 de Dezembro de 1645, figurando atualmente na décima
posição entre os municípios mais populosos do Estado de São Paulo. Terra
natal do famoso escritor Monteiro Lobato, ganhou de fato o epíteto que
intitula este pequeno excerto em 2011, por conta do filho ilustre, que,
entre diversas outras atividades na vida política, também foi pioneiro na
exploração de petróleo. Atualmente, a sua direção regional é composta por
mais 3 Residências de conservação, além da sede: São José dos Campos,
Cachoeira Paulista e Caraguatatuba.
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DR.6

TAUBATÉ

COM A PALAVRA O
DIRETOR REGIONAL:
“Eu acompanho a história do DER
há 32 anos, com períodos de chuva, de
sol, e há 6 como diretor. Foram muitos
desafios ao longo dessas estradas, e
acredito que estivemos à altura de todos
eles, com as respostas possíveis, dentro
do que cada etapa percorrida pelo
órgão permitiu. Temos uma orientação
voltada para o bem-estar do usuário,
compatível com o que se espera de
uma boa rodovia de São Paulo. Assim
como eu, muitos nasceram, cresceram e
estão envelhecendo de forma saudável,
com esta instituição rodoviária, famosa
não só aqui, como em todo o Brasil.

Observando estes 85 anos, eu renovo a
minha crença na capacidade que o órgão
tem, de baseado no respeito aos seus
usuários, permanecer importante. Eu
vejo respeito, eu vejo boas comparações
que ocorrem por parte dos motoristas,
com concessionárias – que normalmente
trabalham dentro de um cenário de
recursos diferente dos disponíveis em um
órgão público - e eu vejo o empenho de
cada um dos servidores em oferecer o seu
melhor. A nossa intenção é exatamente
esta, servir. Servir com excelência, fazendo
jus à história do DER e ajudando a preparar
os próximos passos do departamento”.

"Foram muitos desafios ao
longo dessas estradas, e
acredito que estivemos à
altura de todos eles, com as
respostas possíveis, dentro
do que cada etapa percorrida
pelo órgão permitiu. Temos
uma orientação voltada
para o bem-estar do usuário,
compatível com o que se
espera de uma boa rodovia de
São Paulo."
Antônio Moreira Junior

Diretor Regional DR.6
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“CAPITAL DO PARANAPANEMA,
CIDADE FRATERNAL”
Fundada em 1885 e localizado no Sudoeste Paulista, o município de
Assis tem como principal via de acesso a Rodovia Raposo Tavares. Situada
a 448 Km da Capital, é um entroncamento rodoviário importante entre
os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, e viabiliza um
acesso estratégico para o Mercosul. Município Sede da Região de Governo
do Estado e do Consórcio Intermunicipal Vale do Paranapanema, o CIVAP,
a região congrega 21 municípios, somando aproximadamente 400 mil
habitantes. Sua posição geográfica privilegiada contribui para um perfil
econômico diversificado na agricultura, comércio e prestação de serviços,
e desponta como grande centro educacional e tecnológico, tendo instalado
em seu território, o pioneiro curso de Biotecnologia da América Latina.
Dividida em 4 Residências de Conservação, junto à sede da DR, figuram
Tupã, Marília e Piraju.
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DR.7

ASSIS

COM A PALAVRA O
DIRETOR REGIONAL:
“Estamos vivendo uma expectativa
muito grande com a possibilidade da
chegada de sangue novo. Sabemos
que são pessoas com capacidade
rápida de assimilação. Eu entendo
que o DER precisará de programas
‘macro’. Vejo especialmente com bons
olhos a movimentação do governo
em direção a uma abordagem para
as vicinais, ou ao menos as principais
rodovias com essas características.
Desde 1974, eu acompanho a história
do DER/SP, especificamente desde 1995,
como diretor Regional, e vejo que há
necessidade de pensarmos também
na transferência do ‘legado DER’. É
preciso pensar em uma sequência, e eu

creio que com esta reestruturação há boas
possibilidades de que essa renovação nos
quadros, que nos ofereça a oportunidade de
transferir todo o conhecimento que temos –
e que não é pouco – a nossa vivência, aos
que por ventura venham a integrar nossos
quadros. O DER é um caso ímpar, pois
detém uma memória construtiva, possui
experiência na operação e é sem dúvida
um braço fiscalizador importante para o
Estado. Torço muito para que dê certo essa
revitalização, pois trata-se de um órgão
que tem tudo a oferecer, e já mostrou que,
ao longo do tempo, soube se adaptar. O
mundo mudou e o DER/SP tem vontade
e força para acompanhar as mudanças,
inclusive do ponto de vista tecnológico”.

"Vejo especialmente com
bons olhos a movimentação
do governo em direção a
uma abordagem para as
vicinais, ou ao menos as
principais rodovias com essas
características. Desde 1974,
eu acompanho a história
do DER/SP, especificamente
desde 1995, como diretor
Regional, e vejo que há
necessidade de pensarmos
também na transferência
do legado DER."
Jorge Masataka Mor
Diretor Regional DR.7
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“CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO,
CALIFÓRNIA BRASILEIRA”
Fundada em 19 de junho de 1856, predominantemente por mineiros
que buscavam reposicionar-se na criação de gado, a Região de Ribeirão
Preto possui atualmente forte vulto econômico orientado à indústria
sucro-alcooleira, com grandes extensões de plantações de Cana-deAçúcar e intenso tráfego de veículos canavieiros. Para além desta
poderosa atividade, Ribeirão é dotada de vários atrativos turísticos,
como sua famosa praça XV de Novembro. Ao todo, além da sede da
direção, a DR08 possui ainda 3 outras Residências de Conservação: São
Simão, Franca e São Joaquim da Barra.

92

RODOVIAS&VIAS

DR.8

RIBEIRÃO PRETO

COM A PALAVRA O
DIRETOR REGIONAL:
“Nossa Direção Regional foi instalada
em 1970, e eu faço parte desta história
há 47 anos. Mesmo com o processo de
concessões, esta é uma regional que
ainda possui cerca de 950 Km de rodovias
sob seus cuidados. Particularmente, vejo
com muito bons olhos esta retomada do
programa de Vicinais, para o qual fizemos
um levantamento, selecionando duas
vicinais por município, de acordo com
as indicações dos prefeitos. Então, posso
dizer que estamos bastante esperançosos,
pois temos ainda muitos outros projetos,
como a SP-328, de Santa Rita do Passa

Quatro até Igarapava, uma ponte no Rio
Sapucaí, entre outros. Então vejo com
entusiasmo, que há muito trabalho por fazer.
Com a reformulação, creio que poderemos
fazer ainda mais, agilizando e modernizando
a administração com novas contratações.
São Paulo e mesmo o Brasil ainda são muito
apoiados no modal rodoviário, sendo o
DER/SP uma entidade essencial para o trato
adequado deste patrimônio. Eu registro
meus parabéns a todos os que participaram
desta jornada até aqui, e acima de tudo,
as boas vindas aos que participarão desta
história daqui para a frente.”

"Então vejo com entusiasmo,
que há muito trabalho por
fazer. Com a reformulação,
creio que poderemos fazer
ainda mais, agilizando
e modernizando a
administração com novas
contratações. São Paulo e
mesmo o Brasil ainda são
muito apoiados no modal
rodoviário, sendo o
DER/SP uma entidade
essencial para o trato
adequado deste patrimônio. "
Domingos Lascala

Diretor Regional DR.8
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“DAS SEMENTES DA LUTA E TRABALHO
BROTAM FLORES DE PURO IDEAL
E A CIDADE AO COMPASSO DO MALHO
VAI SEGUINDO NA MARCHA TRIUNFAL”
Cidade sede de uma região intermediária composta por cem outros
municípios, uma das mais desenvolvidas do Estado e até mesmo do
Brasil, São José do Rio Preto foi fundada em 19 de março de 1852.
Possui vocação econômica no comércio, prestação de serviços, indústrias
diversas e agricultura. Abrigando a Direção Regional de número nove
do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, ainda é servida
por mais 3 Residências de Conserva, constituídas por Catanduva,
Votuporanga e Jales.
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DR.9

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

COM A PALAVRA O
DIRETOR REGIONAL:
“Somos uma das maiores regionais
do DER/SP, com cerca de 1.600 Km de
rodovias sob nossa guarda. São mais de
100 funcionários em diferentes escalas.
Especificamente nesta Regional, eu
estou há 8 anos, mas de Departamento
eu tenho 40, sempre acompanhando
as obras maiores de perto. Em todo este
tempo, a autarquia pôde trazer muitas
inovações, como a primeira Balança do
Brasil, para pesagem de veículos pesados,
instalada aqui, e a primeira delas com
atuação remota. Preciso registrar que há
um bom relacionamento com a Polícia
Rodoviária Estadual, que muito nos
auxilia nas operações. Espero que ocorra
de fato essa renovação nos quadros,

tendo em vista serem os colaboradores
do DER-SP verdadeiros guerreiros,
uma vez que não é fácil manter o alto
nível de serviços, ao longo de tanto
tempo, com tantas idas e vindas no
cenário político. É preciso transferir
o conhecimento, pois temos um
patrimônio enorme, tanto em termos
de experiências dos nossos profissionais
e técnicos, quanto de engenharia,
de obras que foram realizadas. Eu
realmente tenho esperança que o
Departamento avance e continue seu
caminho pioneiro, de estar à frente das
grandes transformações que o Estado
precisa implantar no que diz respeito às
rodovias”.

"Espero que ocorra de
fato essa renovação nos
quadros, tendo em vista
serem os colaboradores
do DER-SP verdadeiros
guerreiros, uma vez que
não é fácil manter o alto
nível de serviços, ao
longo de tanto tempo,
com tantas idas e vindas
no cenário político. "
Everson Guilherme Grigoleto

Diretor Regional DR.9
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NON DVCOR DVCO:
“NÃO SOU CONDUZIDO, CONDUZO”
Detentora do 10º maior Produto Interno Bruto do Mundo, representando
cerca de 11% de todo o PIB brasileiro, São Paulo é uma megalópole que
dispensa maiores apresentações. Fundada em 25 de Janeiro de 1554, a
“Terra da Garoa” é uma potência em amplo sentido, sendo ainda a 8ª cidade
mais populosa do mundo, com seus cerca de 21 milhões de habitantes.
Somada sua Região Metropolitana, a capital paulista figura como décimo
maior aglomerado urbano do mundo. Instalada sob o número 10, a direção
Regional de “Sampa”, dispõe ainda de mais 4 Residências de Conservação:
São Bernardo do Campo, Cotia, Cajamar e Mogi das Cruzes.
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SÃO PAULO

COM A PALAVRA O
DIRETOR REGIONAL:
“Esta é uma regional que possui
alguns desafios específicos, de
conservação rodoviária em um centro
urbano da monta de São Paulo. Temos
algumas perspectivas com o novo
governo, sabemos que eles estão
trabalhando em projetos, e estamos
cientes do novo programa de vicinais,
que nos deixa animados. Eu faço parte
do Departamento há 39 anos, passei
com ele por várias etapas. É uma história
de grandeza, que passa pelas melhores
rodovias do país, no mais rico Estado

do país, na mais rica cidade do país. É
inquestionável o papel de protagonismo
que o DER/SP exerceu para viabilizar todo
o imenso fluxo de riquezas e pujança
econômica. Neste contexto, eu tenho
certeza que o órgão poderá renovar-se
e continuar a exercer essa posição de
destaque, no cuidado com seus usuários,
que afinal de contas são o objetivo fim de
todo o esforço de gerações de profissionais
que passaram pelo Departamento,
envidaram”.

"É uma história de
grandeza, que passa
pelas melhores rodovias
do país, no mais rico
Estado do país, na mais
rica cidade do país. É
inquestionável o papel
de protagonismo que
o DER/SP exerceu para
viabilizar todo o imenso
fluxo de riquezas e
pujança econômica."
Mauro Flávio Cardoso

Diretor Regional DR.10
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“ESTA BELA NATUREZA
DESPERTOU PARA UM MUNDO NOVO:
O GADO, A AGRICULTURA
CONSTROEM A RIQUEZA DESTE POVO”
Conhecida como “capital do boi gordo” devido à atividade pecuária,
que teve seu auge principalmente nas décadas de 50 e 60, Araçatuba
atualmente desponta no cenário nacional como pólo atrativo para
investimentos energéticos. Banhada pelo rio Tietê, com águas limpas e
belas paisagens, alem das águas termais em seu subsolo, o município
apresenta uma grande potencialidade para o turismo náutico e de pesca
com seus condomínios de lazer, ranchos e clubes às margens do rio.
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ARAÇATUBA

COM A PALAVRA O
DIRETOR REGIONAL:

“O DER soube se transformar ao
longo do tempo, priorizando algo
que posteriormente vimos outras
empresas fazendo, que é a atenção ao
usuário. Esta é uma cultura, algo que
eu acompanho há 27 anos, voltada à
segurança das pessoas. Nós vemos que
o usuário se sente mais seguro com a
nossa presença na rodovia. São 85 anos
de desenvolvimento da infraestrutura
rodoviária do Estado e do país. A nossa
expectativa é sempre de melhora, de que

possamos sempre evoluir, com emprego
de novas tecnologias, aperfeiçoando a
gestão administrativa. De forma geral,
acredito que todos nós estamos de
parabéns. Há uma perspectiva positiva,
com novo Governo do Estado, que sinaliza
uma forte retomada de investimentos,
dispondo de toda a capacidade técnica
que o DER/SP possui. Minha opinião, é a
de que o Departamento, está diante de
um novo ciclo, que será benéfico à toda
sociedade”.

"Nós vemos que o usuário
se sente mais seguro
com a nossa presença
na rodovia. São 85 anos
de desenvolvimento da
infraestrutura rodoviária
do Estado e do país. A nossa
expectativa é sempre de
melhora, de que possamos
sempre evoluir, com emprego
de novas tecnologias,
aperfeiçoando a gestão
administrativa."
Carlos Eduardo Sartori Valdiviezo

Diretor Regional DR.11
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“LABOR OMNIA VINCIT:
O TRABALHO À TUDO VENCE”
Fundada em 14 de setembro de 1917, Presidente Prudente é considerada
uma das melhores cidades para se viver e investir. Possui uma infraestrutura
em condições de abrigar investimentos de qualquer porte, com uma
vocação para o turismo de negócios e para a agropecuária. A cidade é o
berço do cavalo quarto de milha e a capital do gado nelore mocho. Mesmo
tendo no setor primário um forte indutor econômico, Presidente Prudente
(assim nomeada em homenagem ao ex-presidente brasileiro Prudente
de Morais), é considerada uma das mais inovadoras quanto à ciência e
tecnologia no Estado de São Paulo.
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DR.12

PRESIDENTE PRUDENTE

COM A PALAVRA A
DIRETORA REGIONAL:
“Na minha carreira tive oportunidade
de atuar tanto no DER/SP, quanto em
uma empresa de sinalização que prestava
serviços ao Departamento. Tendo visto os
dois lados, o que posso dizer é que o DER
é uma grande escola, uma escola do bem.
Todo dia se aprende algo diferente, além
de ser uma missão nobre zelar pela vida das
pessoas. Priorizamos muito essa questão,
pois as vezes são pequenas coisas que
fazem a diferença. Também é importante
falar que o DER/SP é um ambiente onde
há sempre espaço para novas ideias. Pro
exemplo, uma UBA piloto, inédita, que
além de possuir guinchos, a unidade
também está preparada para fazem a
inspeção na via, o que é interessante, pois o
mesmo veículo pode atender os dois tipos
de ocorrência. Como estes veículos são
rastreados podemos também monitorar
as situações em tempo real. Também
fomos pioneiros em realizar reuniões

semanais com apresentações, relatórios e
discussões sobre o que foi realizado e como
implementar melhorias. Então, trata-se de
uma casa que permite essa busca por novas
ideias. Temos nos nossos funcionários, gente
que veste a camisa e se esforça para fazer o
melhor. Daqui para a frente, eu espero que o
DER possa compartilhar esse conhecimento
tão rico, que nasce exatamente desse corpo
funcional dedicado que está se aposentando,
e em muitos dos casos não está deixando
sucessor. Por isso, temos a expectativa que
o novo governo, dentro de seus planos para
a autarquia, contemple essa transmissão de
experiências, algo que certamente contribuiu
para sedimentar a marca do Departamento
nesses 85 anos”.

"Trata-se de uma casa que
permite essa busca por novas
ideias. Temos nos nossos
funcionários, gente que veste
a camisa e se esforça para
fazer o melhor. Daqui para a
frente, eu espero que o DER
possa compartilhar esse
conhecimento tão rico, que
nasce exatamente desse corpo
funcional dedicado."
Helena de Souza Aguiar

Diretora Regional DR.12
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“CIDADE AZUL, TERRA DOS INDAIÁS”
Surgido em 1845, quando ganhou a sua autonomia administrativa,
com a denominação de São João do Rio Claro, o município teve seu nome
simplificado para Rio Claro já em 1905. Apresentando posição de destaque
no quadro de municípios brasileiros, seu Indice de Desenvolvimento Humano
- IDH é um dos mais altos do Estado. Uma série de fatores socio-enonômicos
leva a cidade a manter este índice, uma vez que ela é reconhecida por ter
qualidade de ensino; qualificação profissional; abundância de recursos
naturais; e um bom nível de produção industrial.
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DR.13

RIO CLARO

COM A PALAVRA O
DIRETOR REGIONAL:
"Quero parabenizar todos os
dirigentes e corpo técnico, do passado
e do presente, por dedicarem-se com
afinco à tarefa de criar e aperfeiçoar
os caminhos do Estado de São Paulo,
transformando o Departamento de
Estradas de Rodagem em uma referência
para a engenharia nacional. Creio que
a palavra gratidão expressa a minha
trajetória nesta autarquia, a qual
orgulhosamente integro os quadros há
dezesseis anos, em um ambiente não
apenas de construção de obras, mas
de construção de conhecimento e de
pessoas. Ao mesmo tempo pioneiro
e vanguardista nas suas abordagens
técnicas, é evidente que o DER/SP foi uma

ferramenta essencial para a boa exploração
dos potenciais de inúmeros municípios e
localidades. As oito décadas e meia de sua
existência, são a prova de que o trabalho
disciplinado, feito com profissionalismo
e paixão, são elementos transformadores
capazes de vencer quaisquer desafios.
Foi-se o século XX, iniciou-se o século
XXI, e vemos com grande satisfação que
o departamento, tanto quanto antes,
permanece relevante. Poucas instituições,
mesmo a nível mundial, foram capazes de
tornarem-se resistentes ao tempo, com
tanta propriedade. É por isso que hoje o
DER/SP olha para o futuro com entusiasmo,
com grande disposição para as próximas
missões”.

"Creio que a palavra
gratidão expressa a minha
trajetória nesta autarquia,
a qual orgulhosamente
integro os quadros há
dezesseis anos, em um
ambiente não apenas
de construção de obras,
mas de construção de
conhecimento e de
pessoas."
Danilo Luiz Dezan

Diretor Regional DR.13
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“CAPITAL NACIONAL DO RODEIO”
O marco da fundação de Barretos data de 25 de agosto de 1854, tendo, ao
longo dos anos se tornado uma referência turística importante, por sediar a
famosa e disputada “Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos”, maior festival
de rodeio e música sertaneja do país. A agricultura e a pecuária também
são músculos que mostram sua força na economia do município, sendo
responsáveis em grande parte pelos altos volumes de tráfego apresentados
na região, que além da Direção Regional, conta com mais duas Residências
de Conservação, uma em Bebedouro e outra em Olímpia.
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DR.14

BARRETOS

COM A PALAVRA A
DIRETORA REGIONAL:

“Eu quero parabenizar o DER/SP pelos
seus 85 anos de existência. Um órgão
muito importante pro Estado de São
Paulo, que se hoje detém as melhores
rodovias do país, em boa monta, foi por
esforço e trabalho dos engenheiros desta
instituição pioneira no rodoviarismo
do país, e que até a atualidade exerce
uma grande influência. Vemos com
entusiasmo a disposição do novo
governo em retomar as vicinais, até por

que, além dos 640 Km de SP’s que temos
nesta direção, há muitas estradas rurais.
Na verdade, somos uma das divisões que
mais avalia autorizações de transporte para
trabalhadores da lavoura, pois é uma região
com mais de 15 usinas canavieiras. Então,
será um programa que vem em boa hora,
pois há todo um setor produtivo bastante
pujante, que depende umbilicalmente
destes caminhos”.

"Um órgão muito
importante pro Estado
de São Paulo, que se
hoje detém as melhores
rodovias do país, em boa
monta, foi por esforço e
trabalho dos engenheiros
desta instituição pioneira
no rodoviarismo do país, e
que até a atualidade exerce
uma grande influência. "

Heliane Rodrigues Borges

Diretora Regional DR.14
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Imagens da fábrica em Palhoça SC.

DEPOIMENTOS

REACENDER,
A RETOMADA DO CRESCIMENTO:
PARABÉNS AO DER/SP
Nosso País busca reacender a retomada
do crescimento através de investimentos
na Infraestrutura para que possamos
reencontrar o caminho que tanto esperamos.
Haveremos sim de reencontrar a trilha do
crescimento econômico e do futuro que há
muito nos espera.
Sabemos da capacidade técnica e
operacional que o Governo Federal possui
através do Ministério de Infraestrutura,
do DNIT e outros organismos capazes e
competêntes para tal.
Sabemos também da ânsia dos
Estados e de suas capacidades técnicas dos
Departamentos Rodoviários e Secretarias
voltadas às Infraestruturas Estaduais, como
exemplo o Departamento de Estradas
de Rodagem de São Paulo - DER-SP que
completa 85 anos de existência e de sucesso
naquilo que realizou e empreendeu em São
Paulo.
Foram milhares de obras e serviços feitas
com carinho e dedicação, com técnica e
engenharia, com precisão e qualidade. Obras
tantas, e comparáveis até mesmo àquelas do
primeiro mundo.
Assim, meus cumprimentos ao
DER referência do Brasil, aos seus atuais e
ex-servidores que dedicaram suas vidas às
Estradas e Rodovias, e à todos os parceiros
que participaram deste grande sonho
realizado por todos e especialmente pelo
DER/SP.
DER/SP, parabéns pelos 85 anos !!!

Engº Riumar dos Santos

Presidente da ABDER
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REFERÊNCIA EM
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
O transporte rodoviário é de extrema importância
para o Brasil. Responsável pelo escoamento de 75%
da produção do país e pela movimentação de 95%
dos passageiros, a malha precisa contar com uma
infraestrutura eficiente, que atenda as demandas
logísticas, a fim de garantir a competitividade dos
produtos nacionais.
Nesse sentido, São Paulo vem fazendo sua parte,
há pelo menos quinze anos, ao concentrar dezoito das
vinte estradas mais bem avaliadas no Brasil, segundo a
22ª edição da Pesquisa CNT Rodovias, elaborada pela
Confederação Nacional dos Transportes (CNT), que
analisou 107,1 mil quilômetros de estradas. A Rodovia dos
Bandeirantes (SP-348) está em primeiro lugar no ranking,
seguidas pelas Rodovias D. Pedro I e a SP-340 que formam
a ligação Campinas – Jacareí, e pela SP-225, no trecho que
liga o município de Bauru à Itirapina.
Além da boa colocação das rodovias paulistas no
ranking geral da pesquisa, o estudo da CNT apontou
ainda que a malha rodoviária que passa por São Paulo é
a melhor do Brasil, com 78% de sua extensão classificada

como ótima ou boa. Foram avaliados 9.983
quilômetros de estradas paulistas, sendo 34,6%
de extensão pública e 65,4% de extensão
concedida à iniciativa privada.
Entre os trabalhos realizados pelo Governo
Estadual destaca-se o Programa Estadual de
Concessões Rodoviárias do Estado, que tem se
mostrado efetivo para a manutenção, duplicação
e melhorias nas estradas concedidas bem como
a construção de novas pistas, faixas adicionais,
implantação de passarelas e de acostamentos.
Desde seu início, em 1998, já foram investidos
R$ 101,8 bilhões, considerando a execução das
obras e a manutenção. Atualmente, são 8,4 mil
quilômetros de rodovias sob concessão. Ao se
investir em duplicação, por exemplo, há uma
maior segurança tanto para os motoristas de
transporte de carga como os de passageiros,
uma vez que se evita as ultrapassagens utilizando
a faixa no sentido contrário, diminuindo o risco
de colisões frontais ou laterais.
No caso do DER, que administra 14 mil km
de estradas paulistas, seu trabalho vem sendo
exemplar para a manutenção e aperfeiçoamento
da malha rodoviária estadual, garantindo
mais segurança a todos os cidadãos que
trafegam pelas estradas. Ao longo de seus 85
anos, a autarquia vinculada à Secretaria de
Logística e Transportes tem implementado
tecnologias para melhorar as nossas rodovias,
sendo pioneira na aplicação de sistemas
construtivos rodoviários no Brasil. Um exemplo
foi a construção das Vias Anchieta e Anhanguera,
ambas pavimentadas em placa de concreto, e
inauguradas, respectivamente, em 1947 e 1948.
Por esse motivo, o órgão estadual é, certamente,
uma importante referência quando se fala de
infraestrutura rodoviária no mundo.

Guilherme Ramos

Engenheiro e Diretor da STO Feiras e Eventos
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ENTREVISTA

“DE NOITE OU DE DIA, FIRME NO VOLANTE,
VAI PELA RODOVIA, BRAVO VIGILANTE”
PARCERIA INICIADA COM O DER/SP HÁ 71 ANOS, E ALÇADA DEFINITIVAMENTE AO ESTRELATO E À
MEMÓRIA POPULAR HÁ QUASE 60 PELO TELEVISIVO “O VIGILANTE RODOVIÁRIO” (CUJA ESTROFE DA MÚSICA
DE ABERTURA INTITULA ESTE PREÂMBULO), A ATUAÇÃO DO COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, É UM DOS FATORES DETERMINANTES PARA A SEGURANÇA DAS “MELHORES RODOVIAS
DO PAÍS”. SEU ATUAL COMANDANTE, O CORONEL PM LOURIVAL DA SILVA JUNIOR, FALOU À RODOVIAS&VIAS
NÃO APENAS SOBRE ESTES ASPECTOS, MAS ACERCA DE OUTROS TEMAS DO DIA A DIA DA CÉLEBRE
AUTORIDADE DO RODOVIARISMO BRASILEIRO.
R&V: Estamos no final da década do trânsito, um acordo com a ONU, assinado pelos governos
do Brasil e seus entes Federados, para a redução de acidentes nas rodovias:
Como a Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo tem trabalhado nessa questão?
Lourival da Silva Júnior: Desde 2011,
em parceria com o DER, ARTESP e as
concessionárias de rodovias, alinhado
ao Movimento Paulista de Segurança no
Trânsito (MPST) e ao Programa de Redução
de Acidentes de Trânsito e Segurança Viária
2011-2020 (ONU), realiza diuturnamente
operações de fiscalização com foco em 7 ações
prioritárias e em consonância com outros
empenhos operacionais, a fim de corroborar
todos os esforços com o objetivo de estabilizar
e reduzir os resultados danosos da violência
no trânsito: uso do cinto de segurança e
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dispositivos de retenção; controle dos
limites de velocidade; condução de
veículos por condutores sob efeito de
álcool e outras substâncias psicoativas;
ultrapassagens proibidas; motociclistas;
uso do telefone celular (smartphone)
na condução de veículos; programas/
campanhas educativas de trânsito voltadas
a pedestres. Com relação ao período de
2011 a 2018, houve diminuição de quase
32% no número de mortos, 33% no total de
feridos e 45% no número total de acidentes
de trânsito nas rodovias estaduais.

Lourival da Silva Júnior

Coronel Policia Militar de São Paulo

Como se dá a parceria da Polícia Rodoviária
com o DER/SP?
Se dá por meio de convênio firmado entre
tais órgãos em consonância com o art. 23, inc.
III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), cujo
instrumento estabelece que ao Comando de
Policiamento Rodoviário, da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, cabe a exclusividade
na fiscalização do trânsito em toda a malha
rodoviária estadual, seja de trechos sob a
responsabilidade do DER, seja de empresas
concessionárias de rodovias.
Além disso, o policiamento rodoviário
executa ações de polícia ostensiva e preservação
da ordem pública no sistema viário, consoante
as missões insculpidas no art. 144, §§ 4º e 10º
da Constituição Federal.

“Antes de viajar, planeje com
antecedência, verificando
os pontos de parada e
abastecimento, bem como as
condições e documentação do veículo.”
Quais os cuidados recomendados pela
corporação aos usuários das estradas?
O que preocupa o governo e as autoridades
responsáveis pelo trânsito e transporte é o
desenvolvimento de políticas públicas que
tornem o nosso trânsito mais seguro, consciente
e humanizado. Muito já se evoluiu em fiscalização,
educação e engenharia (de tráfego e automotiva),
mas há ainda muito por conquistar.
No que concerne ao policiamento rodoviário,
as recomendações são as de praxe e que se
seguidas, salvarão vidas:
Antes de viajar, planeje com antecedência,
verificando os pontos de parada e abastecimento,
bem como as condições e documentação do
veículo;
·
Mantenha distância segura do veículo à
frente e nunca efetue ultrapassagem em locais
proibidos;
·
Em razão do reflexo causado pelas
gotículas d’água, NUNCA use o farol alto em locais
com neblina, pois a reflexão da luz vai ofuscar sua
visão, reduzindo a visibilidade;
·
Nunca use o pisca alerta com o veículo em
movimento. O motorista de trás poderá pensar
que o veículo à frente está parado, tentará desviar,
gerando risco de acidente;
·
Não pare na pista, bem como deve ser
evitado o acostamento. Procure um ponto de
apoio (postos de combustíveis, casa do usuário
ou Base Policial). Se for inevitável parar, ligue o
pisca-alerta, sinalize com uso do triângulo há 100
metros e não permaneça no interior do veículo.
Procure um local seguro para permanecer junto
aos demais ocupantes do veículo;
·
Verifique, antecipadamente, os pneus, sua
calibragem, alinhamento e balanceamento;
·
Em casos de emergência ligue 190.
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ENTREVISTA

Lourival da Silva Júnior

Coronel Policia Militar de São Paulo

Como a polícia rodoviária avalia a sinalização nas
estradas do estado de São Paulo e o que poderia ser
feito para diminuir o impacto aos usuários num possível
acidente?
Conforme já apontado, a sinalização segue o disposto
na legislação de trânsito, em especial ao previsto no
Manual Brasileiro de Sinalização Viária (Resolução
CONTRAN nº 160/2004, já com as alterações produzidas
pelas Resoluções nº 195/06 e 704/17).
Quanto à diminuição dos impactos resultantes de
acidentes de trânsito isso só se dará de maneira efetiva se
houver uma conscientização dos usuários das vias sobre a
importância da observância à legislação e sinalização de
trânsito, bem como o acatamento e respeito aos agentes
de trânsito. Três fatores ainda são fortemente associados
para que um trânsito seja seguro: educação, engenharia
(de tráfego e veicular) e fiscalização.
Que mensagem o Comando Policial Rodoviário deixa
ao DER/SP pelos seus 85 anos?

“Três fatores ainda são fortemente
associados para que um trânsito
seja seguro: educação,
engenharia(de tráfego e
veicular) e fiscalização.”

112

RODOVIAS&VIAS

Que o Comando de Policiamento Rodoviário, da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, por intermédio
de seus homens e mulheres policiais-militares há 71
anos atuam nas rodovias paulistas zelando pela paz
nas estradas e contribuindo incessantemente para
que o trânsito seja cada vez mais seguro, consciente e
humanizado. Além disso, há uma atuação constante
no combate à criminalidade de forma com que os
brasileiros de São Paulo possam viajar com tranquilidade
e segurança.

+ 1ª EXPOENACOR

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA MAIS PERTO DE VOCÊ

BRASÍLIA - DF

26-28
NOVEMBRO

2019

CENTRO DE EVENTOS E
CONVENÇÕES BRASIL 21

11ª EDIÇÃO

O MAIOR EVENTO DE INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES DO BRASIL

2020

12ª EDIÇÃO

26-27
AGOSTO
TRANSAMERICA
EXPO CENTER - HALL E
SÃO PAULO - SP

CONTEÚDO | PALCO DE INOVAÇÕES

EXPERIÊNCIA | RODOVIAS DO FUTURO

Evento simultâneo:

Juntamente à TranspoQuip, a Expo Parking completa a plataforma de soluções de
mobilidade urbana, onde os principais fornecedores da indústria apresentam seus
produtos, serviços e toda tecnologia de ponta do setor de estacionamentos.

www.transpoquip.com.br
/transpoquip

feiratranspoquip

transpoquip
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