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BRASIL. A GENTE ACREDITA

A PRESSÃO DOS DIAS

2020, 2021, 2022. Uma sequência numérica simples. Três algarismos jogados em 
uma folha, mas que trazem consigo um significado particular para cada qual. Uma 
passagem sentida, em descompasso, de forma desigual. Para a Central de Jornalismo 
da Rodovias&Vias, algo exprimido pelo trio canadense Rush em volume razoável (à 
horas mortas), em uma das ilhas de trabalho – “Time and motion, wind and sun and rain: 
days connect, like boxcars in a train” – Tempo e movimento, vento, sol e chuva: os dias 
conectam-se como vagões em um trem. Num fechar e abrir de janelas, 2022, o último do 
trio de anos citados, começou.

Com ele, um certo cansaço, herdado dos outros dois. Um cansaço de vistas coladas em 
telas, entrevistas feitas por elas, e ausências, enclausuradas aos sabores da circulação 
livre de variantes virais com nomes gregos e seus subtipos. Mas se por um lado 2022 é 
um caminho ao qual se chegou rápido, este permanece ainda uma estrada a ser trilhada. 
E nela, já muitas possibilidades e veredas se anunciam, como é típico em anos eleitorais. 
E mais do que nunca, uma miríade de iniciativas há muito contempladas, têm seu curso, 
e se não o foram, veem sendo anunciadas. Ações de grande monta, como a que ilustra, 
justificadamente esta capa.

Uma programação tocada pelo DER-SP, gestada para ser a maior, a melhor, mais 
robusta e abrangente do que suas congêneres de anos, décadas atrás, igualmente 
registradas pelas lentes e letras deste periódico, em seu tempo. O novo nome, “Novas 
Estradas Vicinais”, ainda que traga em seu bojo a ideia de renovação pretendida, esconde 
complexidade, escala e dimensões jamais arquitetadas antes. Mais de 6 mil Km. Perto 
de R$ 7 bilhões. Parte da estratégia do governo do estado, que pretende induzir uma 
retomada econômica consistente e sustentada, ao interiorizar e integrar, mais uma vez, o 
estado e suas riquezas. 

Boa leitura!
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Os investimentos do Governo de Alagoas em infraestrutura viária continuam rendendo ao 
estado o primeiro lugar no ranking das melhores rodovias públicas do país, conforme revelou o 
estudo publicado recentemente pela Confederação Nacional de Transporte (CNT). 

Desde 2016, com a chegada do Pró-Estrada e com o investimento massivo em infraestrutura 
viária, o governo de Alagoas já recuperou mais de 700 quilômetros de rodovias, implantou mais 
de 500 quilômetros de novas rodovias e, até o final de 2022, serão mais de 400 quilômetros de 
rodovias duplicadas, como a duplicação da AL-220, estrada que liga o estado de Leste a Oeste, de 
Maceió a Delmiro Gouveia. 

“Investir em elevar o padrão da malha viária significa investir em mais desenvolvimento 
econômico para o estado, facilitar o escoamento da produção, atrair novos empreendimentos, 
oferecer condição de ir e vir para a população de povoados que viviam isolados. Significa mais 
facilidade para prestar socorro, redução do tempo de viagem e a garantia, acima de tudo, de mais 
segurança viária num país onde ainda se tem índices altíssimos de acidentes estradais. É muito 
gratificante ser referência nacional em uma temática onde costumávamos estar entre os piores 
colocados. Isso tudo é fruto de um trabalho incessante com a única finalidade de garantir mais 
qualidade de vida a todos os cidadãos alagoanos”, concluiu.

ALAGOAS MANTÉM A LIDERANÇA NO 
RANKING DAS MELHORES RODOVIAS 

NA MEDIDA

 Fonte: ASCOM GOV-AL

Nova publicação da Confederação Nacional de Transporte (CNT) apresentou que mais 
de 70% das rodovias alagoanas são consideradas boas ou ótimas; lançado em 2016, 
programa Pró-Estrada já recuperou mais de 80% das rodovias em todas as regiões 

 

 

A BONIN Engenharia e Consultoria Sócio Ambiental Ltda. atua desde 2003 na prestação 
de serviços técnicos especializados nas áreas de Engenharia, Meio Ambiente e Social. 

Destacam-se atividades de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras e 
projetos, além de trabalhos sociais e ambientais, nas áreas de Infraestrutura, 
Edificações, Regularização Fundiária e Habitação Social. 

Nossa missão é elevar a qualidade dos serviços técnicos de engenharia, buscando a 
excelência nos serviços e a satisfação de nossos clientes. 
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Possíveis novas descobertas minerais na região do 
Vale do Paramirim, considerada a nova fronteira mineral 
do país, prometem revolucionar o segmento mineral 
do estado da Bahia coma exploração de grafeno, cobre 
e minério de ferro. A notícia foi dada em primeira mão ao vice-governador João Leão, secretário 
do Planejamento pelo CEO da Companhia Vale do Paramirim (CVP), o geólogo João Cavalcanti. O 
governo do Estado está prospectando novas jazidas minerais na extensão da Fiol e essa descoberta , 
de acordo com Leão, pode dinamizar a atração de investidores.

“Não canso de ressaltar a força do setor mineral e da sua extrema importância para o 
desenvolvimento econômico da Bahia, que encerrou 2021 como 3º maior produtor mineral do país. 
Ano passado, a produção mineral baiana comercializada foi de R$ 9,6 bilhões, gerou R$ 175 milhões de 
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) e arrecadou R$ 234 milhões de 
ICMS”, destaca Leão.

Segundo Cavalcanti, os estudos apontam que a exploração dessas jazidas no estado dentro 
em breve deverá abrir frente em diversas minas na região de Caetité. As jazidas em Ibipitanga são 
equivalentes às reservas de Kiruna, que abastecem o parque siderúrgico europeu. Com exemplo a 
reserva de rocha fosfática que tem 30% de P5O2, enquanto a média mundial é 5%. 

NOVAS DESCOBERTAS MINERAIS 
PODEM POTENCIALIZAR SEGMENTO 
DE MINERAÇÃO NA BAHIA

Fonte: Ascom/Seplan Bahia
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maquinário, entre outras plataformas úteis 
como direcionamento à assistência técnica, 
peças de reposição e contatos dos distribuidores 
credenciados Komatsu em todo Brasil. Com uma 
interface bastante simples, intuitiva, sem alegorias 
desnecessárias (mas ainda assim esteticamente 
agradável), o espaço não deixa de ser uma visita 
válida, tanto para quem é profissional, quanto para 
quem é entusiasta de equipamentos, uma vez 
que não deixa nada a desejar, cobrindo de forma 
bastante abrangente e completa as principais 
dúvidas e curiosidades que possam surgir a 
respeito da fabricante. Um verdadeiro “hub de 
conteúdos”, conforme explicado precisamente na 
apresentação à qual Rodovias&Vias foi convidada 
a participar em primeira mão. Não deixe de visitar: 
https://www.komatsushowroom.com.br/ ou 
acesse o QR Code com um rápido cadastramento 
de login e senha, eis portanto a porta de entrada 
para o “multiverso” Komatsu.

SEM
PARALELOS

Coroando o trabalho que, ao longo do 
tempo a associou em definitivo à valores 
como confiabilidade e excelência (em 
seus multiníveis de atuação, é claro), a 
companhia orgulhosamente lançou seu 
“Show Room” virtual, uma plataforma 
completa com diversos canais de 
interação. Rodovias&Vias, convidada à 
“Avant Première”, pôde conferir esta e 
outras novidades, que a empresa tem 
para o Brasil país que, por sinal, sedia 
a primeira planta projetada fora do 
arquipélago (e que por sua vez, alcançou 
em 2020 outra marca difícil de bater, em 
plena pandemia: 45 anos de produção 
“verde e amarela”).

1920 não deve ter sido um ano fácil 
para o empreendedor Meitaro Takeuchi. 
Proprietário de uma mina de cobre 
em Yusenji, até então a principal fonte 
de renda das populações da região 
(incluindo, naturalmente a vizinha cidade 
de Komatsu), ele se viu em uma situação 
desafiadora: ao que tudo indicava, todas 
as reservas ali tinham se esvaído. Sem 
alternativa a não ser fechar as portas, o 
Sr. Takeuchi contudo, em pleno uso de 
um dos valores mais caros à fabricante 
japonesa de equipamentos pesados – a 
perspicácia – optou por partir para uma 
nova abordagem de negócios. Com 

Presente nos canteiros de obras pesadas, empreendimentos florestais e mesmo em funções 
agrícolas no Brasil e no mundo, a gigante da “Terra do Sol Nascente”, Komatsu, dona de 
uma filosofia de trabalho ímpar, comemorou em 2021 (de forma discreta, como é seu típico 
perfil), uma marca que poucas empresas sequer sonham cogitar em cumprir: 100 anos de sua 
fundação, na sua nativa e homônima cidade japonesa, e – ao que parece – absolutamente 
distante de observar qualquer indício crepuscular em seu caminho.

base na experiência industrial adquirida 
como sócio em uma empresa que seria o 
embrião da Datsun (que depois originaria 
a Nissan) ainda na década passada, ele 
compreendeu que era necessário investir 
em tecnologia e em qualificação de 
pessoal para evitar o desastre iminente 
que tinha em mãos. E foi assim que 
em maio do ano seguinte, iniciavam 
as operações da Komatsu Seisakusho 
(depois efetivamente, Komatsu Ltd), 
a princípio, produzindo máquinas e 
equipamentos para a mineração, depois 
expandindo para o ramo florestal e, 
consequentemente, a vertente mais 
famosa entre os brasileiros, as máquinas 
de construção civil pesada “linha 
amarela”. Um humanista, um industrial e 
um visionário. Nada exagerado, portanto, 
o absoluto respeito que a marca tem 
por seu fundador, evocando-o e a seus 
princípios, amalgamados suas atividades, 
e cujos contornos são firmemente 
definidos pelo Dantotsu, que assim como 
muitas palavras no idioma nipônico, 
possuem uma tridimensionalidade 
de significados, entre eles, algo 
excepcionalmente bom, sem paralelos 
(como expresso já no título desta 
matéria), excelente, na acepção mais 
pinacular do termo.

TRADIÇÃO COMO BASE,
MODERNIDADE COMO OBJETIVO

As velozes areias do tempo 
jamais param de dançar, e um Japão 
fortemente rural viu a industrialização, 
o pesadelo atômico e o renascimento 
de sua indústria, baseado, não por 
acaso, no aprendizado em um primeiro 
momento, e logo que possível, 
firmemente calcado na tecnologia e 
inovação, parte intrínseca do share 
of mind que o país hoje detém nas 
mentes ocidentais. Como exemplar 
clássico desta linhagem invejável, a 

Komatsu pode facilmente ser apontada como 
uma ponteira contemporânea de sua era, tendo 
sido bem-sucedida em consolidar sua cultura e 
seus produtos como elemento simbólico desse 
avanço nacional. Hoje, a empresa é referência em 
sua área de atuação, tendo sido capaz mesmo, de 
expandir a linha de negócios, até mesmo criando 
uma instituição fomentadora para compra de 
suas máquinas, o Banco Komatsu, que certamente 
constitui um bom exemplo, da ideia inicial de 
permitir aos que querem (e precisam) produzir, 
trabalhar. 

2021: A EXPERIÊNCIA KOMATSU
Esta é uma história que tem início 

no ano de 2006, com a implantação 
exitosa de mais um conceito 
incremental à marca: o Komatsu Way 
(algo como "o modo de ser Komatsu"), 
uma série de ações e atitudes que 
caracterizam a “personalidade” da 
fabricante e garantem uma maneira 
homogênea, clara e bastante própria 
às interações com clientes, parceiros e 
demais stakeholders. Paralelamente, 
esta “experiência” passa a ser 
amplificada a um novo patamar, dentro 
de uma proposta de interação on 
line à altura do que se espera de um 
gigante como esta centenária empresa 
nipônica: o “Show Room Virtual”, 
espaço que possui a prerrogativa de 
abarcar todos os aspectos, produtos 
e serviços da marca em um único 
endereço eletrônico, onde é possível 
acessar, desde informações detalhadas 
a respeito das máquinas oferecidas do 
território nacional, suas capacidades e 
funcionalidades, e até mesmo, espiar 
o catálogo disponível de produtos 
de lifestyle, como bonés, camisetas e 
botas – com a indelével logotipia – no 
que, segundo informações, também 
deve evoluir em um futuro breve, para 
uma loja propriamente dita, onde será 
possível realizar pedidos. Totalmente 
completo, o ambiente ainda oferece 
mensagens institucionais, além de 
permitir um primeiro contato com 
os serviços financeiros do “Banco 
Komatsu”, com orientações sobre 
as possibilidades de aquisição de 
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RODRIGO GARCIA
VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
 E SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO

Retoma São Paulo
Engrenagem essencial no contexto de seu diligente governo, o homem de 

fala calma por trás de lentes capazes de enxergar os vários prismas de um mesmo 
assunto de forma ponderada, acumula funções na mesma proporção com que 
consegue resolver desafios. Entrevistado por Rodovias&Vias em uma situação onde 
ainda não se tinha dimensão da Pandemia e seus devastadores efeitos colaterais e 
econômicos, o jovem vice-governador Rodrigo Garcia já tinha diante de si, um plano 
de aceleração para o estado. Um plano que mirava, justamente na flexão muscular e 
capacidade de força da máquina pública, associada à utilização estratégica, cirúrgica, 
de recursos capazes de induzir nova dinâmica à atividade paulista. Revista, “turbinada” 
e mais possante, a nova abordagem foca também, nos elos mais frágeis da corrente 
produtiva, atuando diretamente “de dentro para fora”, ao priorizar a competitividade, 
por meio de maior integração, ao apoiar-se, entre outras ações importantes, no 
abrangente Programa de Novas Estradas Vicinais.

exclUSIVa
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R&V: O senhor, como muitos sabem, conhece com propriedade as dificuldades enfrentadas 
pelas regiões produtoras de riquezas do estado, especialmente as mais distantes dos grandes 
centros. Em que momento, surge a ideia, portanto, de montar uma intensa programação 
como a que está sendo tocada pelo DER-SP, em relação não apenas às vicinais, mas também às 
estaduais sob jurisdição da autarquia?

E como falar de São Paulo, é falar do Brasil...

Sem dúvida alguma. Considerando o estado 
como o grande e verdadeiro hub logístico que é, 
tanto para passageiros, quanto para as diversas 
cargas de todo o país, que nos acessam e nos 
procuram para poder escoar seus produtos e 
serviços para outros estados e mesmo o exterior, 
garantir a segurança viária – e aqui é preciso 
ressaltar a contribuição das novas programações 
de concessões como a PiPa e mesmo o cuidado 
que o DER-SP tem com os eixos estaduais - 
traduz-se em redução de custos logísticos, 
desenvolvimento econômico e bem-estar social 
para todos os brasileiros que trafegam pelas 
nossas estradas. 

“Mas a maior parte das 
conexões não pode dispensar 
o transporte sobre pneus. A 
ideia surge justamente da 
observação, da disposição 
de nosso governo em ir aos 4 
cantos do estado. De vivenciar 
essa realidade. Uma realidade 
que, como vocês sabem, fez e 
faz parte da minha vida.”

  Rodrigo Garcia: O Estado de São 
Paulo, assim como parte maciça do Brasil é 
primordialmente rodoviário. Temos destaque 
em outros modais, sem dúvida. Mas a maior 
parte das conexões não pode dispensar 
o transporte sobre pneus. A ideia surge 
justamente da observação, da disposição de 
nosso governo em ir aos 4 cantos do estado. 
De vivenciar essa realidade. Uma realidade 
que, como vocês sabem, fez e faz parte da 
minha vida, como filho de uma pequena 
cidade do interior. Como disse reiteradas 
vezes, em diversas oportunidades, as vicinais 
democratizam o acesso a diversos serviços 
imprescindíveis, com forte presença e 
prestação por parte do estado, nas áreas de 
educação e saúde, bem para além da primeira 
função que ocorre à maioria das pessoas, 
que é de fato um melhor fluxo de produtos. 
Ganha o produtor, independentemente de 
sua escala? Certamente. Porém ganham 
também os alunos que precisam se deslocar 
às suas escolas, diariamente, especialmente 
agora com a retomada das aulas presenciais. 
Ganham as pessoas que carecem de 
celeridade em assistência médica, ao 
conseguirem chegar com segurança, rapidez e 
conforto, aos hospitais de referência para seus 
tratamentos. Por si só, já seriam estes, motivos 

suficientes para empreender em ações desta 
natureza. Porém, é preciso compreender 
que melhorar acessibilidade, melhorar a 
integração, melhorar consequentemente 
o comércio regional, são elementos que 
resgatam uma dignidade que restou ferida 
pela pandemia. No governo, então, a ideia, que 
já havia nascido forte, ganhou premência para 
prosperar enquanto uma verdadeira vacina, 
senão um antídoto para reestruturar e fazer 
São Paulo voltar a funcionar a contento para 
todos.

EXCLUSIVA EXCLUSIVA

Uma iniciativa assim também impacta 
em outro ponto nevrálgico atingido na 
pandemia, que foi uma drástica redução 
na ocupação da população, correto?

Exato. Estamos aqui, para fazer a vida 
das pessoas acontecerem. A gente planeja, 
organiza e executa para que os paulistas 
possam recuperar o emprego, a renda, 
os estudos, a saúde, enfim, a vida normal 
de volta. E neste sentido, o programa 
coordenado pelo DER – Departamento 
de Estradas de Rodagem terá mais de 640 
obras, gerando mais de 40 mil empregos, 
entre vagas diretas e indiretas. Nada mais 
importante que, neste momento de 
retomada para superar os efeitos de mais 
um ano de pandemia, criarmos canteiros de 
empregos pulverizados em todo o Estado de 
São Paulo. 

Tudo isso, dentro de um pacote bem 
maior, não?

Sim. O investimento previsto faz parte 
do programa Pró SP, um amplo pacote de 
obras estruturantes do Governo do Estado 
para auxiliar na retomada do crescimento 
econômico, oferta de emprego e geração 
de renda em 2021 e 2022. A iniciativa prevê 
recursos que totalizam R$ 50 bilhões para 
obras nas áreas de infraestrutura, transportes, 
educação e saneamento. Mas voltando 
um pouco ao Novas Estradas Vicinais e 
avançando em sua concepção, nós focamos 
muito nas demandas regionais, com intensa 
troca de ideias e muitas reuniões com os 
representantes locais. Nos esforçamos 
para ouvir e procurar atender ao máximo. A 
escolha das vicinais foi fruto da integração 
técnica do DER e das prefeituras ao identificar 
os gargalos logísticos das regiões, focando 
nas ligações entre polos produtores e 
geradores de serviços às rodovias estaduais 
e àquelas vicinais que impactam diretamente 
no cotidiano dos cidadãos. As prefeituras têm 
enorme dificuldade em manter quilômetros 
de estradas. Com diálogo, organizamos lote 
por lote. 
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Falando um pouco agora sobre a gestão. A visão que herda de seus tempos de 
empreendedor permanece uma prioridade, como vimos na primeira oportunidade que 
tivemos de conversar? Ela pode ser considerada uma vantagem para vencer o hiato entre 
planejar e fazer?

Eu não diria que é uma vantagem, mas é o 
caminho para se fazer as coisas, dentro de um 
ambiente de escassez de recursos e escassez 
de tempo. Tanto eu quanto o governador 
João Doria possuímos uma experiência 
importante enquanto gestores, seja no setor 
público quanto na iniciativa privada. Encarar 
a prestação pública, como um serviço que 
precisa fiar-se em eficiência e dinamismo, com 
uma burocracia simplificada e ágil está no 
cerne de nossas convicções. De forma geral, 
vejo que os governos são pouco eficazes, por 
diversos motivos. Entre eles, um tímido uso 
das tecnologias já disponíveis e amplamente 
utilizadas pela sua própria população. E isso 
vai desde canais de comunicação à solução de 
questões ao cidadão. Mais que isto, nós vemos, 
enquanto governo, que é possível oferecer 
mais, mais rápido e com mais qualidade em 
contrapartida ao que se desembolsa em 
impostos. Esta também é uma percepção que 
nos faz acreditar muito na desoneração do 
estado, por meio de instrumentos validados 
pelo mundo todo, como as PPP’s, liberando-o 
para intervir em situações onde o privado não 
tem condições ou francamente ainda não tem 
interesse em atuar. Então, posso dizer que neste 
sentido, sim, permanece esta visão, que o estado 
não pode em hipótese alguma descolar-se de 
sua principal atribuição que é a promoção social, 

por meio de políticas públicas. Porém, para que 
isto aconteça, é necessário responsabilidade 
e equilíbrio nas contas, ações de saneamento 
financeiro como a que fizemos, nem sempre 
simples de serem postas em prática. E claro, 
este olhar simples, mais direto sobre a 
administração, facilita tanto o entendimento 
quanto à adequação das alternativas para 
incrementar esta prestação pública de serviços, 
com qualidade e agilidade. Neste ponto, a 
intenção é trazer o governo do estado de forma 
aderente ao ritmo em que o nosso cidadão vive, 
produz. O governo, mais que representar, não 
pode estar descolado desse processo, sob pena 
de simplesmente perder sua relevância. Por 
princípio, logo, conservamos esta determinação, 
de buscar um aprimoramento constante, de ver 
onde é mais viável aportar recursos para obter 
os melhores resultados. E isto não mudou, nem 
nunca vai mudar no nosso perfil.

“É o caminho para se fazer as 
coisas, dentro de um ambiente 

de escassez de recursos e 
escassez de tempo. Tanto eu 

quanto o governador João Doria 
possuímos uma experiência 

importante enquanto gestores, 
seja no setor público quanto 

na iniciativa privada.”

EXCLUSIVA
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A NOVA
BANDEIRA 
PAULISTA

É difícil abrir caminho em meio às letras 
necessárias para uma reportagem 
como esta, sem revisitar o passado. 

Talvez, não o passado longínquo, a descascar 
tintas por serem ainda repintadas de forma 
adequada, como a das bandeiras que ilustram 
este preâmbulo. Mas a de um passado moderno, 
que representou, este sim o surgimento de 
uma marcha desenvolvimentista, por meio do 
rodoviarismo, no começo da década dos anos 
1930, com o ímpeto de governar e abrir estradas, 
no contexto do surgimento da casa de todas as 
casas das estradas paulistas: a gênese do DER-
SP, não apenas como símbolo do progresso 
sobre rodas, mas como face da integração do 
Estado de São Paulo. Na velocidade de seus 
tempos, um departamento que ao construir um 
ponderável patrimônio, sob sol, chuva e garoa, 
com asfalto concreto, planejamento e trabalho, 
tornou-se a presença de administrações variadas, 
nos mais recônditos lugares, atravessando 
décadas como uma companhia silenciosa, 
que coabitava com o ruído dos motores nas 
autoestradas do mais pujante integrante 
da federação brasileira. Dentro das diversas 
etapas por si vencidas, o órgão que passou 
por tudo, mesmo por momentos de dúvida 
quanto ao seu mais adequado papel, se 
reinventou, alinhando-se aos novos tempos e 
exigindo o devido reconhecimento pela sua 
trajetória. Inegavelmente relevante, o DER-SP, 
mostrou seu valor ao ser capaz de apontar ao 
governo do Estado, o caminho do interior, mais 
uma vez, como um movimento estratégico 
para a produtividade e o custo logístico, 
oferecendo assim uma contribuição relevante à 
competitividade paulista, cuja capilaridade tem 
nome: estradas vicinais.

E estabelece-se a inteligência. Ao invés da doutrina, o conhecimento. 
Silenciado o bacamarte, há muito, posta-se a ouvidoria. A força, deu 
lugar ao serviço. Trocadas as lanchas e barcos, por viaturas. Trocadas 
trilhas e picadas, por rotas seguras. Ainda que a direção permaneça 
a mesma, o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo 
(DER-SP), lança-se – mais uma vez - para os caminhos do interior, 
bem adentro do século XXI, em uma outra aventura. A nova bandeira 
paulista, contudo, nada tem da rudeza e incultura do passado. Está 
munida de engenharia e técnica, com um objetivo bem afixado: ampliar 
as possibilidades de progresso, de dentro para fora e de fora para dentro 
do estado. 

CAPA • DER/SP
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MAIOR, MELHOR, COM MAIS RITMO
E MAIS INVESTIMENTOS

A reedição de um grande sucesso, 
sem dúvida, como foi o Pró-Vicinais 
(acompanhado amiúde em sua 
imensa abrangência pelas equipes de 
Rodovias&Vias desde seu start), implica em 
uma remasterização. E ela veio pelas mãos 
de um criterioso e extenso levantamento, 
com vistas à eficiência, promovido pelo 
DER-SP, que culminou em um dos grandes 
lançamentos da gestão Doria em 2021: 
o programa “Novas Estradas Vicinais”, 
dotado de grande robustez de aplicação de 
recursos, em uma repaginação completa, 
que transformou a iniciativa, mais do que 
em uma boa notícia. Devolveu a esperança 
à potência agricultural entranhada em São 

Paulo, configurando-se no maior pacote 
de ações desta natureza, tocado pela 
gestão pública estadual nos últimos 10 
anos: “É o maior programa de recuperação 
de estradas vicinais do Brasil, com mais 
de 6,6 mil quilômetros de rodovias no 
Estado de São Paulo, e está acontecendo 
agora com muitas obras já iniciadas”, 
afirmou o governador João Doria, que 
acrescentou ainda “O efeito não é só a 
recuperação física das vicinais, e sim o 
que elas representam de fato para a vida 
dos municípios no campo e na cidade. É 
uma grande transformação”, afirmou o 
governador. “Iniciamos (recentemente) 
8ª fase do programa Novas Vicinais. 

CAPA • DER/SP
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Nesta etapa, faremos melhorias em  
822 km de estradas vicinais em diversos 
municípios do interior e litoral de SP. No 
total, estamos recuperando 6.623 km de 
estradas vicinais. Investimento recorde 
de R$ 7 bilhões - Quem é do interior 
sabe a importância de uma estrada com 
asfalto de qualidade e bem sinalizada. Isso 
muda a realidade de um município. Onde 
chega estrada, chega progresso. Melhora 
o escoamento da produção, fomenta o 
turismo e o desenvolvimento” anunciou 
no começo deste ano. Vale lembrar que 
Rodovias&Vias já havia registrado em suas 
páginas um “furo” relativo ao programa, 
na ocasião da entrevista exclusiva com 
o vice-governador Rodrigo Garcia, em 
2020, que havia sinalizado: “Fizemos 
levantamentos extensos em todo o 
Estado. (...) O fato é que o programa 

de vicinais sairá, porque é prioridade a 
recuperação e modernização das estradas 
que são consideradas a nossa rede 
de escoamento da produção agrícola 
do Interior”. Parte do “Pro SP”, que, de 
acordo com o Palácio dos Bandeirantes, 
constitui “um amplo pacote de obras 
estruturantes do Governo para auxiliar 
na retomada do crescimento econômico, 
oferta de emprego e geração de renda 
em 2021 e 2022, a iniciativa prevê 
recursos que totalizam R$ 50 bilhões 
para obras nas áreas de infraestrutura, 
transportes, educação e saneamento”. 
Se fosse anunciado sozinho, somente 
o “Novas Estradas Vicinais”, entretanto, 
já promoveria um desfile de números 
invejáveis (até mesmo, impensáveis), 
para quaisquer administrações, sob 
quaisquer esferas: Investimentos totais de  
R$ 6,2 Bilhões, em 546 obras (e contando, 
entre as etapas que atualmente se 
encontram na sétima) que propiciarão a 
criação de 40 mil postos de trabalho direta 
e indiretamente. 

João Doria, governador de SP

“É o maior programa de 
recuperação de estradas 
vicinais do Brasil, com mais 
de 6,6 mil quilômetros de 
rodovias no Estado de 
São Paulo, e está
acontecendo agora com 
muitas obras já iniciadas” 
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Rodrigo Garcia, vice-governador de SP

“É por isso que tenho 
tanto carinho por esse 
projeto, que é o maior 

projeto de investimentos 
em estradas do Brasil. São 

Paulo faz um investimento 
histórico na recuperação e 
modernização das nossas 

estradas” 

LUTA PESSOAL, ENGAJAMENTO TOTAL 
Essas estradas são fundamentais para 
que os estudantes possam ir de um 
lugar ao outro com tranquilidade, e para 
que as ambulâncias possam circular 
com segurança também. É por isso que 
tenho tanto carinho por esse projeto, 
que é o maior projeto de investimentos 
em estradas do Brasil. São Paulo faz um 
investimento histórico na recuperação 
e modernização das nossas estradas”, 
registrou o vice-governador, em um 
tipo de declaração que reiteradas vezes 
costuma oferecer aos seus interlocutores 

Não há segredo algum no fato de 
que o vice-governador, Rodrigo Garcia, 
possui suas origens bem enraizadas na 
vida simples, na vastidão dos campos 
do estado, desde a sua pequena Tanabi, 
na região de São José do Rio Preto, o que 
traz um elemento preponderante extra 
às variáveis que fizeram – em definitivo 
– o programa decolar como conceito 
e efetivamente, tornar-se a imensa 
iniciativa que é: “Quem é do interior, 
do campo, como eu e minha família, 
sabe da importância de ter as estradas 
vicinais bem conservadas. Elas facilitam 
a vida do produtor e, mais importante, 
facilitam a integração entre as diferentes 
cidades e diferentes regiões do estado. 
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“O Novas Estradas Vicinais é 
um grande programa para 
melhorar a qualidade de vida 
das pessoas e criar empregos 
em todo o Estado. Não basta 
termos as melhores rodovias 
do país, nossa proposta 
é melhorar toda a malha 
estadual. ” 

“O Novas Estradas Vicinais é um marco 
para os municípios, que têm dificuldade 
de manter quilômetros de estradas 
importantes para no dia a dia das pessoas 
e para o desenvolvimento econômico das 
regiões”, finalizou. Também exprimindo 
alinhamento à esta sensibilidade, 
o secretário estadual de Logística e 
Transportes, João Octaviano Machado 
Neto disse: “As rodovias de São Paulo 
estão em obras por todos os cantos 
do nosso Estado. Estamos garantindo 
recursos históricos em programas como 
o Novas Estradas Vicinais e o Estrada 
Asfaltada. São investimentos importantes 
para a população, que garantem mais 

conforto, segurança e agilidade na 
movimentação.  Além disso, promovem 
o desenvolvimento econômico com 
a melhora no escoamento da nossa 
produção”, afirmou. Em especial sobre o 
programa Novas Estradas Vicinais, João 
Octaviano traduziu com precisão, mais de 
uma vez, a concepção literal do plano em 
bom português: “O Novas Estradas Vicinais 
é um grande programa para melhorar 
a qualidade de vida das pessoas e criar 
empregos em todo o Estado. Não basta 
termos as melhores rodovias do país, 
nossa proposta é melhorar toda a malha 
estadual. Quem vive no interior sabe a 
importância de ter uma vicinal asfaltada 
e bem sinalizada. Isso traz segurança aos 
usuários e também agiliza o escoamento 
da produção, dentro da nossa nova matriz 
de logística”, concluiu.

“As vicinais têm papel 
relevante para a logística 

do Estado, elas colaboram 
para o escoamento 

agrícola e industrial e 
dão acesso às regiões 

turísticas. O transporte 
ganhará agilidade e 

segurança em todas as 
regiões, desenvolvendo as 

economias regionais.” 

Uma visão também compartilhada 
com o secretário de Desenvolvimento 
Regional - Marco Vinholi, que indo um 
pouco além, vê benefícios em toda a 
cadeia produtiva em mesmo em outras 
áreas não necessariamente associadas à 
produção, mas também à prestação de 
serviços, caracterizada pela hospitalidade 
do bom povo paulista do interior: “As 
vicinais têm papel relevante para a 
logística do Estado, elas colaboram para 
o escoamento agrícola e industrial e dão 
acesso às regiões turísticas. O transporte 
ganhará agilidade e segurança em todas 
as regiões, desenvolvendo as economias 
regionais”.

Marco Vinholi,
Sec. de Desenvolvimento Regional

João Octaviano Machado Neto,
Sec. estadual de Logística e Transportes
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CONCEITUAÇÃO 
Com um histórico que remonta 

às implantações nas décadas de 70 
e 80, as rodovias vicinais, algumas já 
chegando à cerca de meio século de 
serviço, de acordo com o escopo original 
do programa, a que Rodovias&Vias 
teve acesso, "apresentam uma série de 
patologias, defeitos e particularidades 
em função das características geológicas 
e geotécnicas, bem como do atual 
tráfego local", com os "principais 
defeitos" são "associados principalmente 
a falta de manutenção" e "excesso de 
carga", algo que pode ser facilmente 
percebido especialmente nas áreas rurais, 
que, com aumento de produtividade 
e avanços técnicos e de manejo nas 
culturas, "puxaram" uma modificação 
radical de tamanho quanto ao material 
rodante para o transporte de safras, 
que comumente batem recordes sobre 
recordes,  verdadeiras composições sobre 
pneus, cada vez mais capazes e maiores 
em dimensões, inexistentes quando da 
concepção original de nível de serviço nas 
estradas em que hoje trafegam, em um 
contexto (ao menos à época) impossível 

de prever. Originalmente, as rodovias 
vicinais, reuniam algumas características 
técnicas muito diversas do restante 
da malha estadual, com “plataforma 
reduzida”; baixo Volume Diário Médio 
(VDM) de veículos comerciais; reduzida 
espessura de revestimento (oscilando 
entre 3 e 5 cm da CAP aplicado), enfim, 
um perfil de “pavimento econômico”, 
com o agravante de ainda não preverem 
a circulação maciça de veículos com 
excesso de carga ou com 3 ou mais eixos. 
Daí a premente necessidade de, como 
destacou o vice-governador Rodrigo 
Garcia, de promover e avançar na 
recuperação funcional das estradas: “As 
obras de recuperação e modernização 
das estradas vicinais estão a todo vapor 
em mais da metade dos municípios de 
São Paulo. O anúncio (em uma das fases 
mais recentes), foca na pavimentação de 
vicinais estratégicas para o escoamento 
da produção, transporte escolar 
e, principalmente, na melhoria da 
qualidade de vida das pessoas que vivem 
e trabalham nas cidades do interior do 
nosso Estado”, frisou.

AGILIDADE E INOVAÇÃO 
EM RODOVIAS

Serviços especializados

 Projetos funcional, básico e executivo, com opção de modelagem BIM
 Estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental
 Manuais, diagnósticos e laudos técnicos
 Gerenciamento, �scalização, supervisão e controle tecnológico de obras
 Gerenciamento e gestão de programas de investimento
 Planejamento operacional para otimização de recursos e 
    consultoria em CAPEX e OPEX
 Consultoria para melhorias na gestão operacional de rodovias
 Inspeções técnicas especiais ou rotineiras em 
    estruturas de concreto, metálicas ou mistas
 Testes dinâmicos, estáticos (provas de carga), 
    destrutivos e não destrutivos em estruturas, 
    fundações e sistemas
 Cadastro de estruturas
 Monitoramento com instrumentação 
    de estruturas
 Diagnósticos estruturais
 Projetos de recuperação 
    estrutural
 Operação de rodovias 
    com atendimento 
    ao usuário
 Instalação e 

egis-latam.com 
Siga-nos nas redes sociais:

    operação de 
    Centro de 
    Controle 
    Operacional (CCO)
 Aplicação de 
    ferramentas de ITS 
    (Intelligent Transport 
    System) no transporte 
    rodoviário
 Controle do transporte rodoviário 
    de cargas utilizando equipamentos 
    HS-WIM (High Speed Weigh-in-Motion)
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CHOQUE DE REALIDADE
“Vítimas do próprio desenvolvimento 

que ajudaram a fomentar” as vicinais 
encontradas pelo DER-SP no século 
XXI estão inseridas e estavam 
sendo obliteradas por um contexto 
diametralmente diverso ao de 
suas capacidades iniciais: “Devido 
ao crescimento populacional de 
algumas regiões do estado” houve 
um “Significativo aumento do VDM de 
veículos comerciais”; a instalação de 
“Áreas industriais e Canavieiras lindeiras” 
e a utilização de materiais inadequados 
por parte de terceiros para manutenções, 
o que acentuou diversas patologias 
preexistentes. Dentre os defeitos mais 
comuns apontados no documento, estão 
além do aparente desgaste, motivado 
pelas razões acima especificadas, a 
degradação e consequente desagregação 
do ligante por oxidação (um elemento 
presente pela passagem do tempo); 
ondulações no pavimento, (o arquivo cita 
grande número de remendos, porém é 
fácil presumir o impacto de frenagens e a 
formação de trilhas de rodas); a presença 
de "panelas" (buracos); erosões e ruptura 
de bordas e drenagens insuficientes, 
com presença de umidade nas laterais. 

Desta forma, chega-se à questão da 
jurisdição municipal destas rodovias, cuja 
conservação originalmente é facultada 
às prefeituras, porém registrando que, 
este patrimônio sabidamente representa 
um ônus para o combalido caixa de 
munícipios (que muitas vezes sequer 
possuem residências especializadas, 
quando muito, maquinário apropriado 
para efetuar esse trabalho) "a maioria 
deles, com dificuldades financeiras". Daí a 
justificativa do "Governo de SP" em trazer 
uma programação de recuperação e 
melhoria como forma de apoio às gestões 
municipais, independente de coloração 
partidária, mediante a simples formação 
de convênios com o DER-SP, vencendo 
uma burocracia ágil (e necessária) com 
a emissão de um CRMC - Certificado de 
Regularidade do Município para Celebrar 
Convênios. “Essas obras têm um impacto 
enorme na população e na economia 
de todas as regiões neste momento de 
retomada, além de proporcionar melhores 
condições para o escoamento da 
produção agroindustrial dos municípios”, 
avaliou em uma de suas visitas às áreas 
beneficiadas pelo programa, o vice-
governador Rodrigo Garcia.

CAPA • DER/SP

ABORDAGEM

1.390
VICINAIS

De acordo com documentos do DER, 
além do VDM, foram levadas em conta o 
tipo do material de base da rodovia, bem 
como a avaliação funcional do pavimento, 
em um conjunto de informações 
cruzadas com um “Catálogo de Soluções 
com Matriz de Intervenções, com itens 
principais como Drenagem; Reconstrução; 

Reparos Localizados e Recapeamento ou 
Reforço no pavimento, tudo isso dentro 
de uma categorização estrita. A partir 
daí, junto às prefeituras (que tiveram 
a chance de levantar igualmente seus 
“pleitos locais”, o grande mapa do estado, 
foi avaliado amiúde pelas 14 divisões 
regionais em um extenso catálogo.

CATALOGADAS
PELAS DIVISÕES 
REGIONAIS DO

DER
 EM CONJUNTO COM 

AS PREFEITURAS

RODOVIAS&VIAS 33RODOVIAS&VIAS32

Antes

Depois
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OS PASSOS PARA O SUCESSO
Iniciado a partir de “um estudo técnico 

do DER, Realizado em conjunto com 
as prefeituras a partir de 2019”,  foram 
avaliados os principais entraves para o 
desenvolvimento do plano. Com este 
levantamento, houve a categorização 
das rodovias: “estradas que ligam polos 
geradores de produtos (como fazendas) 
e serviços (empresas) e rodovias 
estaduais, além das vias que dão acesso 
a municípios vizinhos”, dentro das 
premissas de conexões que “permitem o 
deslocamento da população de cidades 
menores a grandes centros urbanos, 
garantindo acesso a serviços mais 
amplos de saúde e educação oferecidos 
em polos regionais”. Todo este esforço, 
teve uma abordagem muito cuidadosa, 

em uma visão de objetivos que dividiu 
a extensa programação em diferentes 
fases (chegando agora a oitava fase, 
de acordo com informações, mas com 
perspectiva de serem acrescentadas 
ainda mais), cada qual procurando 
atacar pontos onde havia maior carência 
em uma abrangência geográfica pré-
determinada, porém, mirando atender 
todas as regiões do estado. Tecnicamente 
falando, informações da secretaria de 
Logística e Transportes explicitaram: “A 
prioridade do programa, que abrange 
obras para recuperação e modernização 
de pistas, pavimentação dos leitos em terra 
e melhorias em sinalização e sistema de 
drenagem, será para vias que ligam polos 
geradores de serviços e rodovias estaduais”.

PROJETANDO
O FUTURO

DESDE 1972

RODOVIAS&VIAS36
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AS FASES DO PROGRAMA
NOVAS ESTRADAS VICINAIS 

FASE
1 53

LOTES

54
LOTES

48
LOTES

94
LOTES

52
LOTES

59
LOTES

90
LOTES

95
LOTES

82
MUNICÍPIOS

68
MUNICÍPIOS

60
MUNICÍPIOS

123
MUNICÍPIOS

63
MUNICÍPIOS

80
MUNICÍPIOS

125
MUNICÍPIOS

745,7
QUILÔMETROS

722,9
QUILÔMETROS

461,3
QUILÔMETROS

1210
QUILÔMETROS

642,9
QUILÔMETROS

812
QUILÔMETROS

1051
QUILÔMETROS

822
QUILÔMETROS

R$576
MILHÕES

DE INVESTIMENTO

R$480
MILHÕES

DE INVESTIMENTO

R$1.087
BILHÃO

DE INVESTIMENTO

R$1.838
BILHÃO

DE INVESTIMENTO

R$634
MILHÕES

DE INVESTIMENTO

R$480
MILHÕES

DE INVESTIMENTO

R$1.009
BILHÃO

DE INVESTIMENTO

R$788
MILHÕES

DE INVESTIMENTO

FASE
5

FASE
3

FASE
7

FASE
2

FASE
6

FASE
4

FASE
8

Empréstimo BID

*Anunciada em 2022

Empréstimo BID
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OPERACIONALIZANDO
AS NOVAS VICINAIS

Naturalmente, uma ação de grande 
monta, com tal espraiamento, envolve, 
obrigatoriamente toda a fisiologia do 
DER-SP, para bem além de sua sede na 
Avenida do Estado 777, atualmente sob 
o comando do superintendente Edson 
Caram: “É uma ação completa, que 
promove uma integração absolutamente 
importante, pois ajuda sensivelmente 
a democratizar o acesso à saúde, à 
educação, uma vez que permite a 
interligação entre municípios que 
dispõem de estruturas de atendimento 
e serviços públicos com distritos, 
comunidades e outras municipalidades 
que não as possuem ainda”, frisou. 

“Também é um passo importante quanto 
à segurança pública pois garante maior 
agilidade de acesso às equipes de agentes 
das forças, além é claro de constituir uma 
alternativa viável para os produtores 
rurais, de todas as escalas, que desta 
forma podem acessar com tranquilidade 
as grandes conexões estaduais, que 
os colocam em condições de entregar 
seus produtos diretamente aos seus 
clientes. Isto aumenta a competitividade 
da nossa produção local, que é de alta 
qualidade”. Indo para além do lado 
econômico, contudo, o superintendente 
Caram, percebe o DER do século XXI 
com um ímpeto renovado: “Eu vejo este 
grande programa de Novas Estradas 
Vicinais, mais do que como um trabalho 

“É uma ação completa, que 
promove uma integração 
absolutamente importante, 
pois ajuda sensivelmente a 
democratizar o acesso à saúde, à 
educação, uma vez que permite 
a interligação entre municípios 
que dispõem de estruturas de 
atendimento e serviços públicos 
com distritos, comunidades e 
outras municipalidades que não 
as possuem ainda. ” 

Edson Caram,
Superintendente  DER-SP
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de características essenciais, apoiado 
no que o DER sabe fazer de melhor, no 
conhecimento que a instituição acumulou 
ao longo das suas quase 9 décadas de 
bons serviços prestados à população 
do estado. É um resgate da dignidade 
rodoviária, que restitui o respeito ao 
legado que o Departamento foi capaz 
de construir, que acena com enorme 
gratidão à dedicação de gerações sobre 
gerações de técnicos e profissionais 
que dedicaram suas vidas às estradas e 
rodovias paulistas, alguns destes, que 
ainda temos a felicidade de ver ativos, 
motivados e integrando nossos quadros. 
O Programa ‘Novas Estradas Vicinais’ são 
páginas novas, um novo e importante 
capítulo acrescentado, com muito afinco 
e muita paixão, à orgulhosa história do 
DER-SP”, avaliou o superintendente, com 

“O DER se empenhou em 
aplicar adequadamente 

os recursos disponíveis, 
almejando atender o 

maior número possível de 
municípios com o Programa 

“NOVAS VICINAIS” com 
qualidade, além de fazer as 

intervenções na malha no DER 
para que essa fique cada vez 

melhor. ” Jorge Eloy,
diretor de Operações do DER-SP

exclusividade para Rodovias&Vias. Uma 
ação que passa por uma “curadoria”, em 
seus braços executivos, as nacionalmente 
famosas “Divisões Regionais”, que 
segregam o estado, curiosamente, para 
poder uni-lo em uma plataforma lógica, 
que funciona tão bem a ponto de ser 
emulada em formatações diversas em 
autarquias análogas país à fora. Pois a 
tarefa de prover as informações e apontar 
caminhos para o sucesso da estratégia, 
desencadeou ações que tiveram início 
nas 14 “DR’s”, como são chamadas 
sucintamente pelo acrônimo, mesmo 
as que por muitas razões, acabaram por 
não integrar o esforço, seja pelo bom 
estado de conservação, seja pela ausência 
de estruturas contempladas na malha. 
Nunca é demais lembrar que as estradas 
vicinais, de fato, a priori seriam vias sob 

as responsabilidades dos municípios que 
atendem e não do governo estadual. 
Ainda que muitas prefeituras possuam 
residências e capacidade técnica, 
também por razões de uma aplicação 
de padrão técnico mais homogêneo, a 
iniciativa acabou sendo abraçada, mais 
uma vez pelo DER-SP, cujas divisões 
invariavelmente são atuantes nas cidades, 
comunidades e povoados que estão 
em sua área geográfica. Também este 
conhecimento das particularidades das 
administrações, das dinâmicas locais, 
além é claro da grande familiaridade 
com as peculiaridades destas regiões, o 
montante de informações reunido – e 
entregue dentro do prazo – por todas 
elas, foi capaz de assegurar a precisão 
necessária nas intervenções, apontando 

com clareza que tipo de atitude deveria 
ser assumida para cada estrada. “O DER se 
empenhou em aplicar adequadamente os 
recursos disponíveis, almejando atender 
o maior número possível de municípios 
com o Programa “NOVAS VICINAIS” com 
qualidade, além de fazer as intervenções na 
malha no DER para que essa fique cada vez 
melhor. Tais providências foram adotadas 
em prol de toda a população do Estado 
de São Paulo, seguindo o programa do 
governo João Doria e Rodrigo Garcia, pois, 
como é amplamente sabido, o transporte 
terrestre é o mais utilizado no Brasil”, 
resumiu o diretor de Operações do DER-SP, 
Jorge Eloy. Sob o ponto de vista do esforço 
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“Nós fizemos coordenações 
e gestões para realizar as 

assinaturas de convênios com 
as prefeituras. Somente nas 
fases 1 a 4,  já formalizados, 

foram cerca de 384 convênios.” 

“Todas as obras, 
levantamentos e ensaios 
começam na diretoria de 
Engenharia. É uma reunião 
de dados, para que o projeto 
possa ser concebido, e nasça, 
da melhor forma possível, 
tornando-se uma rodovia que 
atenda todas as necessidades 
das localidades.”  

Antônio Carlos Rodrigues ,
Diretor de Planejamento do DER-SP

Adevilson Maia,
Diretor de Engenharia do DER-SP

de engenharia, também houve muito 
critério já desde muito antes dos primeiros 
motores roncarem para o início das 
obras da primeira etapa: "Todas as obras, 
levantamentos e ensaios começam na 
diretoria de Engenharia. É uma reunião 
de dados, para que o projeto possa ser 
concebido, e nasça, da melhor forma 
possível, tornando-se uma rodovia 
que atenda todas as necessidades das 
localidades que ela conecta, em estruturas 
capazes aí de suportar e permanecerem 
efetivas em pelo menos 10 anos sem 
intervenções sérias. Então, é esse cuidado 
que temos quando olhamos também 
para o Novas Estradas Vicinais",  afirmou  
Adevilson Maia, diretor de Engenharia 
do DER-SP. Objetivamente, também 
todas as demandas, antes de serem 
traduzidas em projetos na linguagem das 

engenharias, tiveram que ser acessadas, 
dentro de um protocolo bastante 
específico: "Nós fizemos coordenações 
e gestões para realizar as assinaturas de 
convênios com as prefeituras. Somente 
nas fases 1 a 4, já formalizados, foram 
cerca de 384 convênios. Até que sejam 
atingidas as fases 9 e 10, mais os que 
estão sendo formalizados, estimamos 
aí que ultrapassaremos a marca de 800 
convênios efetivos. É uma satisfação 
fazer este trabalho. Estamos com esta 
questão pacificada, atuando para deixar 
estas formalizações em ordem", afirmou 
o diretor de Planejamento do DER-SP, 
Antônio Carlos Rodrigues. 
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DER-SP : PARTE IMPORTANTE DA
PRÓPRIA HISTÓRIA BRASILEIRA

1934     O Departamento de Estradas e 
Rodagem do Estado de São Paulo DER-SP é 
criado. No mesmo ano acontece a Fundação 
da Universidade de São Paulo, ambas sob 
o governo do Engenheiro Armando Sales, 
interventor do Estado Novo.

1939   Adhemar de Barros cria a  “Comissão 
Especial para a Construção de Estradas de 
Rodagem de Alta Classe” dentro do DER-SP, 
que resultou no inicio da construção das 
icônicas rodovias Anchieta e Anhanguera.

1940    Departamento de Estradas de 
Rodagem de São Paulo (DER-SP), seu 
primeiro grande contrato de empreitada: 
a terraplanagem de um trecho de 12 
quilômetros da estrada Banhado Grande–
Mina da Pescaria–Mina do Espírito Santo, 
em Apiaí (SP). Para executar a obra, de março 
daquele ano a agosto de 1941, a empresa 
adquire seu primeiro trator.

1941   Criado por Adhemar de Barros a 
“Comissão para Obras Especiais”  do DER-SP,  
que apresentou os estudos para a construção 
da Rodovia dos Bandeirantes, entre São Paulo 
e Campinas, e para a construção de uma auto-
estrada que ligava a capital à Mogi das Cruzes 
(a atual Ayrton Senna).

1942    O Brasil entra na Segunda Guerra 
Mundial do lado dos Aliados

1952    Inauguração da Rodovia Raposo 
Tavares

1955    Com a promessa de modenizar a 
economia brasileira, Juscelino Kubitschek 
ganha as eleições presidenciais. JK abriu a 
economia trazendo capital internacional com 
as multinacionais que por aqui se instalariam, 
como as montadoras Volkswagen, Ford, 
Willys e General Motors, dando uma imensa 
força de crescimento ao ABC paulista.

1960    Inauguração de Brasília, mas a 
cidade de São Paulo continua como centro 
econômico do país, e nesta década que 
iniciava torna-se a maior a maior cidade da 
América Latina.

1969    A Dersa passa a controlar a Rodovia 
Anchieta.

1973    O presidente Emílio Médici lança o 
primeiro Plano Viário Nacional, e dá nova 
importância às rodovias como forma de levar 
o desenvolvimento ao interior brasileiro, no 
entanto lança duas obras que permanecem 
inacabadas por décadas: a Transamazônica 
(BR-230) e a Cuiabá-Santarém (BR-163).

1974    É lançada a pedra fundamental da 
Rodovia Imigrantes.

1978     DER-SP duplica segmentos da SP-310 
"Washington Luís".

1983    Começa o movimento "Diretas Já", 
pela redemocratização.

1988    Promulgada a Constituição de 1988.

1994    Lançamento do Plano Real, Brasil Tetra 
Campeão Mundial de Futebol.

1998   DER finaliza a implantação das 
terceiras faixas na SP-255 "Comandante João 
Ribeiro de Barros", de Araraquara ao Rio Mogi 
Guaçu. 

1999   Em sua primeira edição a 
Rodovias&Vias faz matérias sobre obras do 
DER-SP.

2002   Inaugurado o trecho Oeste do 
Rodoanel Mário Covas (SP-021)
 
2009    DER-SP completa 75 anos e 
recebe uma série de homenagens de 
reconhecimento da sua importância na 
construção do moderno Estado de São Paulo. 

2010    Abertura do trecho Sul do Rodoanel 
(SP-021), com ampla cobertura de mídia 
geral e veículos especializados como a 
Rodovias&Vias.

2011    O Brasil está entre as seis maiores 
economias do planeta. Um terço dessa 
riqueza é gerada no  Estado de São Paulo,que  
se fosse um país, estaria entre os 20 países 
com economias mais fortes do globo.

2020    Mesmo com a pandemia no auge, 
DER-SP entrega obras importantes e tem seu 
reconhecimento na Etapa nacional do World 
Summit Awards (WSA 2020) na categoria 
Governo e Engajamento do Cidadão, pela 
criação do DER Online.

CAPA • DER/SP
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“Na minha avaliação é notório 
o impacto positivo que as 

intervenções têm trazido à toda 
população da nossa Regional, 

considerando que a melhoria na 
infraestrutura e especialmente 

nas estradas beneficia toda a 
sociedade. Melhorias relevantes: 

Na condição do escoamento das 
safras, maior rapidez, melhores 

acessos aos centros de saúde, 
conforto e segurança no transporte 

escolar e intermunicipal de forma 
geral, além de gerar empregos 

diretos e indiretos.” Cesar Sancinetti Neto 
Diretor Regional DR.2

ITAPETININGACAMPINAS

DR.1

"Temos muitas obras, como eu 
nunca tive em todos os meus 18 
anos na Regional. Muito serviço, 
algo muito bom, trabalhoso, 
mas extremamente gratificante, 
prazeroso. De forma geral, 
estamos conseguindo melhorar 
muito, não só as vicinais, mas 
especialmente as SPs, que vão 
ficar novas, com um rol completo 
de dispositivos como viadutos e 
pontes. O governador João Doria e 
o vice-governador Rodrigo Garcia 
estão de parabéns, pois o Novas 
Estradas Vicinais é maravilhoso 
para o estado como um todo." 

Cleiton Luiz de Souza
Diretor Regional DR.1

CAPA • DER/SP

DR.2

42
MUNICÍPIOS

ATENDIDOS ATÉ FASE4

RECUPERAÇÃO
FUNCIONAL

 PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

630 KM
ABRANGIDOS

NA MINHA REGIONAL:
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BAURU

DR.3

CAPA • DER/SP

23
MUNICÍPIOS

ATENDIDOS

57KM
CONSERVAÇÃO

ESPECIAL

350KM
CONSERVAÇÃO

DE VICINAIS 

“O Programa de Recuperação 
de Vicinais, para todos nós do 

interior é de suma importância, 
pois permite aos produtores 
rurais o escoamento de seus 

produtos até os grandes centros 
consumidores com maior 

economia e mais segurança, 
além de propiciar a todos os 
moradores das áreas rurais 

uma viagem mais rápida e mais 
segura as grandes cidades, para 
se beneficiarem de serviços tais 

como escolas, hospitais, etc” 

ARARAQUARA

DR.4

Marcos Antonio Mantoanelli 
Diretor Regional DR.3 e DR.4

NA MINHA REGIONAL:

CAPA • DER/SP
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BREVE QUALIFICAÇÃO DE INTERVENÇÕES NA DR;

 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO E REABILITAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

 PAVIMENTAÇÃO DE DUAS ESTRADAS VICINAIS, SENDO UMA EM ILHA COMPRIDA
COM 18,810 KM DE EXTENSÃO E OUTRA EM IGUAPE COM 9,700 KM DE EXTENSÃO.

NA MINHA REGIONAL:

 “O Programa ‘Novas Vicinais’ 
vem alavancar a economia 
local dos Municípios 
contemplados com as 
obras de melhorias nas 
Estradas Vicinais, que além 
de serem utilizadas como 
ligações entre Municípios 
e Bairros, também fazem o 
escoamento da produção 
agropecuária, industrial e 
polo turístico”

CUBATÃO

DR.5

Orlando Arantes 
Diretor Regional DR.5

CAPA • DER/SP
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A relevância do Programa ‘Novas 
Estradas Vicinais’ é indiscutível. A 
melhoria dos acessos a Distritos 
Industriais e a bairros de zonas rurais 
revela, com essas obras, o grande 
impacto positivo do caráter social do 
Programa. O reflexo se faz sentir, nas 
indústrias dos distritos, inclusive na 
produtividade das mesmas. 

O fácil acesso diminui a ausência 
de colaboradores, o que garante fluxos 
normais de produção. Para as populações 
de zonas rurais, o melhor acesso traz 
segurança àqueles que precisam chegar 
com rapidez e segurança a hospitais e 
postos de saúde na zona urbana. 

Também propicia facilidade nos 
acessos a serviços públicos, ao comércio 
varejista, templos religiosos e lazer nas 
diversas áreas urbanas. Tudo isso e 
mais ainda quando consideramos que 
é por essas “Novas Vicinais” que se dá o 
escoamento das produções agrícolas de 
pequenos e médios produtores instalados 
ao longo dos seus traçados. 

A Performance Geral do programa 
também é muito positiva e satisfatória. 
Especialmente porque as parcerias 
consubstanciadas nos convênios 
celebrados com as Prefeituras, soma aos 
interesses da municipalidade o interesse 
geral do bem comum.

NOVAS VICINAIS NA REGIONAL 
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO

RODOVIAS&VIAS60

26
MUNICÍPIOS

ATENDIDOS

RECUPERAÇÃO
FUNCIONAL

 PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS ATÉ O MOMENTO 8 FASES, SENDO 
AS FASES 1, 2, 3, 6, 7 E 8 SÃO DE JURISDIÇÕES 

DESTA REGIONAL

277,9 KM
ABRANGIDOS

ARARAQUARA

NA MINHA REGIONAL:
DR.6

CAPA • DER/SP

Antonio Moreira Junior 
Diretor Regional DR.6

TAUBATÉ

"A melhoria dos acessos 
a Distritos Industriais e 

a bairros de zonas rurais 
revela, com essas obras, o 

grande impacto positivo do 
caráter social do Programa. 

O reflexo se faz sentir, nas 
indústrias dos distritos, 

inclusive na produtividade 
das mesmas"
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O Governo do Estado de São Paulo, 
através do DER, começa a concretizar sua 
obra de maior investimento – PROGRAMA 
NOVAS VICINAIS – consciente da grande 
importância que as rodovias exercem no 
desenvolvimento socioeconômico da região. 

Foi de forma brilhante, uma maneira 
excelente de o Governo incentivar a 
produção, fomentar o turismo, desenvolver 
o agronegócio e gerar novos empregos, 
culminando com o crescimento perene e 
sustentável da nossa economia. 

A pavimentação de novas vicinais muda 
completamente as características da região 
e tem o poder mágico de encurtar distâncias, 
trazendo desenvolvimento e novas 
perspectivas para a população em geral.  

A recuperação funcional das vicinais 
pavimentadas devolve à vicinal a estrutura 
necessária para suportar o pesado trânsito, 
muitas vezes gerado devido à nova realidade, 
ou seja, rota alternativa e crescente aumento 
das vias canavieiras. 

Todos esses melhoramentos, servindo 
esse plano governamental, estão deixando 
as vicinais em condições adequadas de 
segurança e conforto, com a modernização 
da sinalização, fatores primordiais para o 
escoamento da produção. 

Todos os usuários, portanto, terão a 
partir deste momento vicinais com camada 
asfáltica sem irregularidade, a sinalização 
com a quantidade técnica garantida, 
otimizando os recursos públicos investidos.

NOVAS VICINAIS NA REGIONAL 
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO

74
MUNICÍPIOS

ATENDIDOS

725,7 KM
ABRANGIDOS

ATÉ O MOMENTO NAS 8 FASES

NA MINHA REGIONAL:

RECUPERAÇÃO
FUNCIONAL

 PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

RODOVIAS&VIAS62

ARARAQUARA

DR.7

CAPA • DER/SP

Jorge Masataka Mori 
Diretor Regional DR.7

ASSIS

"A pavimentação de 
novas vicinais muda 

completamente as 
características da região 

e tem o poder mágico 
de encurtar distâncias, 

trazendo desenvolvimento 
e novas perspectivas para a 

população em geral."
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 “O Programa Novas 
Estradas Vicinais 
é de fundamental 
importância para 
os municípios na 
segurança para 
escoamento 
da produção 
agropecuária, 
transporte escolar, 
entre outros.”

RIBEIRÃO
PRETO

DR.8

José Carlos de M. Rodrigues Alves
Diretor Regional DR.8

CAPA • DER/SP

33
MUNICÍPIOS

ATENDIDOS

370,25 KM
ABRANGIDOS

RECUPERAÇÃO
FUNCIONAL

 PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
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UMA INDÚSTRIA DE IDEIAS 
A SERVIÇO DO PROGRESSO.
DESDE 1954

Rio de Janeiro

São Paulo

Rua Voluntários da Pátria, 45 - 8º e 9º andares

Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

CEP 22.270-900 | F. +55 21 2102-7100

Avenida Rouxinol, 55 - 10º andar

Moema - São Paulo - SP - Brasil

CEP 04.516-000 | F. +55 11 3054-6030 www.sondotecnica.com.br
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"A garantia de se contar 
com meios de transportes 

para alcançar centros 
culturais, financeiros, de 

saúde e de lazer, mantém a 
comunidade confiante na 

possibilidade de sempre ter 
às mãos esses benefícios."

ARARAQUARA

DR.9

CAPA • DER/SP

Everson Guilherme Grigoleto 
Diretor Regional DR.9

SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

“A política de governo adotada pelo 
executivo estadual no sentido de colaborar 
com os municípios na restauração e 
manutenção da malha viária municipal, 
é medida de extrema importância para o 
desenvolvimento econômico e social das 
respectivas regiões do Estado.

As dificuldades enfrentadas pelos 
municípios para conseguir com os seus 

próprios recursos, manter em condições 
de tráfego as suas estradas era uma 
constatação evidente.

A garantia de se contar com meios 
de transportes para alcançar centros 
culturais, financeiros, de saúde e de lazer, 
mantém a comunidade confiante na 
possibilidade de sempre ter às mãos esses 
benefícios."

NOVAS VICINAIS NA REGIONAL 
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO
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ARARAQUARA

DR.10

CAPA • DER/SP

Mauro Flávio Cardoso 
Diretor Regional DR.10

SÃO PAULO

"As estradas vicinais (municipais) 
são importantes indutoras 

de desenvolvimento, sendo 
verdadeiras vias capilares do 

sistema rodoviário, que embora 
de jurisdição e responsabilidade 
dos municípios, devido a outras 

necessidades nem sempre 
dispõe de capacidade financeira 
e orçamentária para investir nas 

mesmas, no entanto, devido 
à grande importância para o 
desenvolvimento Regional e 

consequentemente
para o Estado. "

“A pavimentação/recuperação dessas 
estradas garantirá um ganho aos usuários 
como: segurança, conforto, fluidez, economia 
e benefícios sociais, que convergem para a 
melhoria dos usuários, além de promover 
o adensamento da malha rodoviária, em 
conformidade com a atividade fim do DER, 
gerando dessa forma, a redução do custo do 
transporte, do consumo de combustíveis e 
desgaste dos veículos.  

As 8 (oito) fases  totalizam 334,474 km 
de intervenção em rodovias municipais do 
Programa NOVAS VICINAIS, na Região da Grande 
São Paulo – DR.10, sendo que deste total  82,824 
km constitui em pavimentação  e 251,650 km de 
recuperação funcional das estradas municipais”. 

“As estradas vicinais (municipais) são 
importantes indutoras de desenvolvimento, 
sendo verdadeiras vias capilares do sistema 
rodoviário, que embora de jurisdição e 
responsabilidade dos municípios, devido a 
outras necessidades nem sempre dispõe de 
capacidade financeira e orçamentária para 
investir nas mesmas, no entanto, devido à 
grande importância para o desenvolvimento 
Regional e consequentemente para o Estado 
e, merecem a atenção do Governo de São 
Paulo na aplicação de recursos para atender 
as necessidades. Dessa forma, entendemos 
que o Programa “NOVAS VICINAIS”, é de 
grande importância social e econômica ao 
Estado de São Paulo"

NOVAS VICINAIS NA REGIONAL 
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO

31
MUNICÍPIOS

ATENDIDOS

334,4 KM
ABRANGIDOS

ATÉ O MOMENTO NAS 8 FASES

NA MINHA REGIONAL:

CAPA • DER/SP

RECUPERAÇÃO
FUNCIONAL

 PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

RODOVIAS&VIAS68
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38
MUNICÍPIOS

ATENDIDOS
EM 4 FASES (1 A 4)

725,7 KM
ABRANGIDOS

ATÉ O MOMENTO NAS 8 FASES

NA MINHA REGIONAL:
RECUPERAÇÃO

FUNCIONAL
 PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

RECUPERAÇÃO
FUNCIONAL

 PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Carlos Eduardo Sartori Valdiviezo 
Diretor Regional DR.11

"O Programa Novas Vicinais, 
é de grande importância 
para os municípios atendidos 
proporcionando segurança e 
conforto aos usuários, sobretudo 
no transporte das safras agrícolas, 
estudantes, deslocamentos na 
área da saúde e trabalho."

CAPA • DER/SP

DR.11
ARAÇATUBA ARARAQUARA

DR.12

Helena de Souza Aguiar
Diretor Regional DR.12

"O programa vem 
contemplar estradas 

municipais importantes, que 
estavam com o pavimento 

degradado, visando a 
melhorar a segurança e 

conforto dos usuários"

PRESIDENTE 
PRUDENTE 

18
MUNICÍPIOS

ATENDIDOS

257,1 KM
ABRANGIDOS 

NA MINHA REGIONAL:
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A LBR é uma empresa atuante no segmento da engenharia consultiva, com foco principal na 
prestação de servi-ços de gerenciamento de empreendimentos públicos, privados e de 
interesse social. Planejamento, definição de estratégias, análise dos riscos envolvidos, 
incorporação de correspondentes e adequados planos de ação, deter-minam os meios pelos 
quais, todas as atividades desenvolvidas atinjam seus objetivos, agregando valor; processo 
fortemente amparado por um Sistema de Gestão Integrada, no qual a sistematização das 
informações é realizada através de um Sistema de Informações Gerenciais, implementado 
atravésatravés do Sistema BIM - “Building Information Modeling”, modelo de dados integrados e que 
gera informações precisas da situação atual do empreendimento, através de visualizações 
tridimensionais.

Prestação de serviços técnicos 
especializados de apoio a Diretoria de 
Operações do DER/SP no gerenciamento 
e acompanhamento do Programa de 
Obras do Departamento. 

ARARAQUARA

DR.13

CAPA • DER/SP

Danilo Luiz Dezan  
Diretor Regional DR.13

RIO CLARO 

"O Programa de grande 
importância para os municípios, 

haja visto que muitos poucos 
tem condições de manter 

sua malha municipal. Com a 
execução das obras nas rodovias 

municipais, o transporte de 
bens e pessoas se tornará mais 

rápido e seguro, sem contar 
nas melhores condições de 

escoamento da produção 
agrícola, facilitando para os 

pequenos produtores rurais." 

32
MUNICÍPIOS

ATENDIDOS
EM 4 FASES (1 A 4)

387,7 KM
ABRANGIDOS 

NA MINHA REGIONAL:

RECUPERAÇÃO
FUNCIONAL

 PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
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ARARAQUARA

Miguel Pentino Jr. 
Diretor Regional DR.14

"As estradas vicinais (municipais) 
são importantes indutoras 

de desenvolvimento, sendo 
verdadeiras vias capilares do 

sistema rodoviário, que embora 
de jurisdição e responsabilidade 
dos municípios, devido a outras 

necessidades nem sempre 
dispõe de capacidade financeira 
e orçamentária para investir nas 

mesmas, no entanto, devido 
à grande importância para o 
desenvolvimento Regional e 

consequentemente
para o Estado. "

A Divisão Regional de Barretos - DR14, 
possui 25 municípios circunscritos à sua 
malha rodoviária, compondo uma das 
regiões mais importantes do Estado de 
São Paulo, com atividades diversificadas, 
desde a indústria do turismo, que apresenta 
forte tendência de crescimento para os 
próximos anos, passando pela área da saúde, 
referendada no tratamento e prevenção 
de câncer pelo “Hospital de Amor”, até as 
intensas atividades do agronegócio.

Posta neste contexto, a DR14 trabalha 
incessantemente e em consonância com 
as diretrizes estaduais para melhorar a 
qualidade do sistema rodoviário de sua 
jurisdição, visando proporcionar conforto 
e segurança para os usuários das rodovias, 
bem como as condições adequadas para o 
escoamento da produção local.  

Através do programa NOVAS VICINAIS 
o Governo do Estado está investindo em 
melhorias para recuperar a funcionalidade 
das rodovias municipais, proporcionando 
melhores condições ao escoamento da 
produção regional e no transporte de 
pessoas. A DR14 se apoia firmemente na 
capilaridade de suas vicinais e das conexões 
que estas fazem com suas principais rodovias 
estaduais: SP326, SP425 e SP322.

A recuperação funcional do pavimento 
além de serviços de pavimentação e 
sinalização são benefícios aplicados nas 
estradas rurais de 22 municípios num total 
de 26 trechos (lotes), distribuídos nas 8 fases 
já anunciadas do programa, além de outras 

já programadas para os próximos meses. A 
extensão total de vicinais atendidas atinge 
364 km com investimento de mais de R$ 
290.000.000,00. 

Um outro importante programa é o 
ESTRADA ASFALTADA, que já tem iniciado 
melhorias no pavimento das pistas das 
rodovias estaduais em 104 km no valor de 
R$ 83 milhões, com outros projetos em 
andamento para mais 68 Km no valor de R$ 
86 milhões, o que corresponde melhorias 
imediatas diretas em 27% da malha da 
Regional.  

Além desses importantes investimentos, 
a manutenção das rodovias vem recebendo 
mudanças relevantes no seu conceito, 
refletindo no aumento dos investimentos 
nos serviços de conservação de rotina, 
sinalização, e operação rodoviária. 

Aliado a esses investimentos, a DR14 
também vem recebendo melhorias na sua 
estrutura física, com reforma e adaptação 
de dos prédios e espaços para melhor 
atender ao público interno e externo, o 
que se transforma em maior satisfação aos 
servidores e dos usuários. 

Essas atividades intensas confiadas ao 
Departamento de Estradas de Rodagem na 
implementação desses programas estão 
refletindo diretamente em motivação a 
todos os servidores e colaboradores da DR14, 
que tem conseguido atender com qualidade 
todas as demandas apresentadas, e por esse 
motivo é importante deixar registrado meus 
agradecimentos a toda essa equipe.

NOVAS VICINAIS NA REGIONAL 
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO

31
MUNICÍPIOS

ATENDIDOS

334,4 KM
ABRANGIDOS

ATÉ O MOMENTO NAS 8 FASES

NA MINHA REGIONAL:
DR.14

CAPA • DER/SP

BARRETOS  

RECUPERAÇÃO
FUNCIONAL

 PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL



RODOVIAS&VIAS76 RODOVIAS&VIAS 77RODOVIAS&VIAS76 RODOVIAS&VIAS 77

CAPA • DER/SP

E O PROGRAMA 
NOVAS 

VICINAIS?

Deputado Mauro Bragato (PSDB/SP)

Prefeito Canarinho Junior (PODE/SP),
de Indiana, sob jurisdição da DR-12

Prefeito Airton Gomes (PSDB/SP), de 
Guaraçaí, sob jurisdição da DR-11

Pref. Átila Ramiro Dourado (PSDB/SP), de 
Mirante do Paranapanema (DR-12)

"Em relação à nossa vicinal, é de suma 
importância essa atuação do DER. Tivemos 
muita chuva, muita água. E a DR, com certeza 
vai fazer este trabalho pela gente. Vai facilitar 
bastante a vida para os munícipes de Indiana 
que trabalham em Regente Feijó, Presidente 
Prudente, com esta ligação. Então estamos 
muito agradecidos ao Departamento. Esta é 
uma conexão importante para Indiana".

"Essas obras que têm sido direcionadas para 
nossa região, são de suma importância. Por meio 
delas é que vamos conseguir desenvolvê-la. É 
uma região mais distante da capital, que muitas 
vezes tem dificuldade de conseguir crescimento 
econômico. Esta iniciativa está ligando polos 
importantes, produtivos, que anteriormente 
eram de chão batido. Logo, o transporte é 
facilitado, incluindo o escolar, uma vez que temos 
muitos assentamentos por ali. Também o acesso 
à saúde fica melhor. Considero que é um grande 
passo para todo o Pontal do Paranapanema"

"O Novas Estradas Vicinais, lançado pelo governador 
João Doria e pelo vice-governador Rodrigo Garcia, 

que tem sido um grande parceiro, tem obtido 
resultados muito positivos. São Paulo está investindo 

muito na recuperação, também, de suas rodovias 
estaduais não concessionadas. Nas vicinais, 

avançando em trechos que não eram cobertos por 
asfalto, pavimentando-os. É um grande projeto. Que 

tem trazido desenvolvimento para todo o estado.
Particularmente, defendo que as vicinais sejam 

estadualizadas, que sejam repassadas para o DER, 
e que possamos passar as que estejam atualmente 

sob jurisdição desta autarquia para a concessão. A 
qualidade das melhores estradas do país, pela qual 
São Paulo é conhecido, tem que estar presente em 

todos os cantos do Estado. São Paulo tem que ser um 
efetivo exemplo para o Brasil".

"Estamos pleiteando duas vicinais, uma de Guaraçaí 
à Murutinga e outra de Guaraçaí à Mirandópolis. 
Ambas são importantes para a aproximação dos 
Municípios, até por que são rotas do trabalho, do 

desenvolvimento, que as pessoas usam para acessar 
usinas e os frigoríficos instalados na nossa região. É 

melhoria de vida. Encurta o tempo de viagem. Vai 
ser uma maravilha para nossa população, dedicada 

ao agronegócio e empregada nele. É isso que faz o 
país e o estado de São Paulo andar: obra".

"Este projeto do governo do Estado, das Novas 
Estradas Vicinais, é fundamental. Tivemos algumas 
conversas com o vice-governador Rodrigo Garcia 
e o governador João Doria, principalmente, para 
atender à nossa estrada, chamada José Homem de 
Melo, um projeto de  3,6 Km, atualmente em fase de 
gemometria e avaliações. Estamos ainda, esperando 
na fase 9. Com tudo concluído, será um avanço, pois 
estamos em uma região que escoa muita produção, 
ovos, aves e agro em geral. Estrada de terra, sempre 
existiu e sempre vai existir. Mas em época de chuva, 
são muitos problemas com atoleiro. Por outro lado, na 
época seca, há o problema com o pó. Então o asfalto 
traz muita comodidade".

Prefeito João Bosco Borges (DEM/SP)
 de Itatinga - sob jurisdição da DR-3
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DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA 

Um dos vários exemplos de impactos 
positivos e expectativas renovadas com o 
andamento da vasta programação, vem 
da região de Rio Claro, especificamente de 
um polo gerador de posições de trabalho 
importante, representado neste caso 
pela Associação Paulista das Cerâmicas 
de Revestimento (ASPACER), que há 
muito reivindicava a pavimentação de 

trechos tanto em Rio Claro quanto Santa 
Gertrudes: “ASPACER tem um papel ativo 
na resolução de problemas regionais. O 
asfaltamento de estradas vicinais tem 
sido uma pauta constante em nossas 
conversas junto ao Governo do Estado por 
vários anos, como forma de melhoria do 
escoamento da produção e mitigação da 
poluição ocasionadas pelas partículas de 
poeira geradas no transporte de argila e 

“O asfaltamento de estradas 
vicinais tem sido uma pauta 
constante em nossas conversas 
junto ao Governo do Estado 
por vários anos, como forma 
de melhoria do escoamento 
da produção e mitigação da 
poluição ocasionadas pelas 
partículas de poeira geradas no 
transporte de argila e
cana-de-açúcar. ” Luís Fernando Quilici, Diretor de Relações 

Institucionais da ASPACER

CAPA • DER/SP

“A estradas vicinais que serão 
asfaltadas serão feitas a 

pedido da ASPACER que é do 
Polo Ceramista, que fez esse 

pedido entendendo que o 
asfaltamento dessas entradas 

vai melhorar não só o trafego 
de caminhões, que passam por 

esses trechos, mas também a 
qualidade do ar da região.” 

Rodrigo Garcia, vice-governador de SP

cana-de-açúcar. O Vice-governador, 
Rodrigo Garcia tem grande 
responsabilidade sobre essas conquistas”, 
declarou durante evento o diretor de 
Relações Institucionais da Associação, 
Luís Fernando Quilici, uma requisição 
confirmada pelo vice-governador Rodrigo 
Garcia em visita à Santa Gertrudes: “A 
estradas vicinais que serão asfaltadas 
serão feitas a pedido da ASPACER que é 
do Polo Ceramista, que fez esse pedido 

entendendo que o asfaltamento dessas 
entradas vai melhorar não só o tráfego 
de caminhões, que passam por esses 
trechos, mas também a qualidade do ar da 
região”, prova de que, além de melhorar a 
rodagem, com mais segurança, oferecendo 
mais conforto e menos depreciação do 
equipamento rodante, as Novas Vicinais 
contribuem até mesmo para que o estado 
de São Paulo respire melhor. 
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REPRESENTA SP
R&V: Em que pese o Sinicesp represente 

companhias atuantes no estado de São Paulo, 
a entidade possui peso e envergadura mais que 
evidentes para exercer um papel de grande 
visibilidade em escala Nacional. De que forma 
a instituição vem contribuindo, dentro de seu 
conhecido perfil propositivo, com sugestões 
e alternativas para a superação do cenário 
pandêmico e de retração de atividade, não só 
para São Paulo, mas para o País? 

O SINICESP é uma das mais tradicionais e 
atuantes entidades do setor da infraestrutura. É 
evidente, que por conta de nossa abrangência 
territorial, nossos esforços se direcionam 
aos assuntos relacionados com as obras e 
projetos do estado de São Paulo. Apesar das 
situações adversas que tem se apresentado nos 
últimos tempos, como falta de recurso para os 
investimentos públicos, e mais recentemente, os 
impactos causados pela pandemia do Covid-19, 
a nossa entidade sempre busca soluções para 
aumentar a capacidade de realização das obras 
dos órgãos  contratantes. Também mantemos 
estreito diálogo com os agentes públicos, 
relacionados diretamente com o nosso setor, com 
o objetivo de colaborar na solução de problemas 
e apresentar novas propostas na busca da 

manutenção das atuais estruturas já instaladas 
( principalmente no modal rodoviário) e para 
que sejam anunciados novos investimentos em 
infraestrutura.

Um dos recentes efeitos de nossa atuação, em 
nome das empresas associadas ao SINICESP, foi 
importante para o anúncio, por parte do governo 
do estado de São Paulo, do novo pacote de obras 
vicinais, com o investimento de R$ 1,8 bilhão para 
beneficiar 106 vias com 1,2 mil quilômetros de 
melhorias.

Em nível nacional, o SINICESP, juntamente 
com a BRASINFRA, da qual somos das entidades 
fundadoras, compôs o grupo de trabalho 
responsável pela elaboração de estudo 
sobre os impactos da Lei Federal 14.133 de 
1° de abril de 2021, a nova Lei de Licitações 
e Contratos. O resultado deste estudo, que 
analisa a infraestrutura brasileira perante a 
nova lei, foi publicada em forma de tomos no 
site da BRASINFRA e transformada em livro 
impresso de 285 páginas, entregue para todas as 
entidades associadas e distribuída para órgãos 
públicos, tribunais de contas, casas legislativas e 
representantes do poder executivo. 

“Um dos recentes efeitos 
de nossa atuação, em nome 
das empresas associadas ao 

SINICESP, foi importante para o 
anúncio, por parte do governo 

do estado de São Paulo, do novo 
pacote de obras vicinais, com o 
investimento de R$ 1,8 bilhão 

para beneficiar 106 vias com  
1,2 mil quilômetros de 

melhorias.”

“O programa Novas Vicinais está 
entre os mais importantes já 
anunciados em nosso estado. 
Em nossos 54 anos de existência, 
podemos afirmar que a iniciativa 
será o maior agente de geração 
de empregos diretos e indiretos, 
ao mesmo tempo em que irá 
transformar a realidade das 
cidades paulistas.”

 O Sinicesp e particularmente o senhor, costumam ser vocais defensores da capacidade 
indutora positiva dos investimentos públicos, enquanto geradores de um movimento que 
possui características de impulsão econômica. Neste sentido e expectativas, como tem 
sido sua percepção e das associadas quanto aos resultados que vem sendo obtidos com o 
Programa Novas Vicinais, do Governo Estadual?

Para o SINICESP, os investimentos 
públicos sempre serão fundamentais para 
o desenvolvimento da infraestrutura e a 
consequente melhoria de vida da população. O 
Estado, não pode abrir mão da sua capacidade de 
gerir o orçamento público e definir as prioridades 
dos investimentos. 

O programa Novas Vicinais está entre os mais 
importantes já anunciados em nosso estado. Em 
nossos 54 anos de existência, podemos afirmar 
que a iniciativa será o maior agente de geração de 
empregos diretos e indiretos, ao mesmo tempo 
em que irá transformar a realidade das cidades 
paulistas. É o maior programa de recuperação de 
estradas vicinais do Brasil. Sem sombra de dúvida, 
é uma marca da capacidade de mobilização de 
recursos e gestão do governador João Doria, do 
vice-governador   Rodrigo Garcia e dos secretários 
estaduais de Logística e Transportes, João 
Octaviano Machado Neto, e de Desenvolvimento 

Regional, Marco Vinholi, e também do 
superintendente do DER-SP, Edson Caram.

CAPA • DER/SP

Presidente do SINICESP
Entrevista: Luiz Albert Kamilos
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Sabemos que recursos em caixa e equilíbrio nas contas, são fatores essenciais para que 
o cliente público de infraestrutura possa fazer investimentos estratégicos. Neste sentido, 
qual sua percepção acerca das novas modelagens das concessões no estado de São 
Paulo? O modelo permanece viável? Poderia haver outros ajustes capazes de melhorar o 
desempenho?

A expectativa das empresas associadas 
ao SINICESP é a melhor possível, pois 
acreditamos que possa haver  ainda 
mais obras no presente ano de 2022, 
completando o ciclo iniciado em 2021, 
notadamente nos modais de transporte, 
saneamento e zeladoria dos municípios.

Diante desse cenário, é evidente que o 
setor se preocupe com os eventuais riscos 
em atender as demandas estabelecidas, 
no ritmo esperado, mas não por temor 
de que o ente público não cumpra com 
o avençado nos editais, mas pelo fato de 
poder ocorrer uma escassez de insumos 
necessários às obras, como a produção de 
distribuição do material betuminoso, os 
materiais provenientes da siderurgia (aço) 
e das cimenteiras (cimento Portland), entre 
outros.

No momento, não se vislumbra a 
necessidade de um plano de incentivos 
para a retomadas dos investimentos em 
infraestrutura, bastando que os atuais 
investimentos continuem no mesmo 
patamar, por um tempo maior.

“Entendemos que as novas 
modelagens das concessões no 
estado de São Paulo, procuram 

aperfeiçoar e melhorar o 
sucesso do Programa Estadual 

de Concessões e PPPs  em 
vigor, proporcionando uma 

arrogada participação do setor 
privado, em atendimento ao 

chamamento do Estado.”

Presidente do SINICESP
Entrevista: Luiz Albert Kamilos

Existe uma demanda represada por infra, tanto que o governo prevê uma pluralidade de 
grande intervenções por todo o estado, por diversos tipos de financiamento. Como está a 
expectativa das associadas quanto a um novo ciclo de obras pesadas? Ainda que haja uma 
grande potência instalada, há algum risco da capacidade de atender a estas demandas não 
ocorrer na velocidade esperada? Ou o senhor vê necessidade de um plano de incentivos para 
esta esperada retomada? 

CAPA • DER/SP

Sem dúvida,  fatores como ausência 
de dívidas, recursos em caixa e equilíbrio 
nas contas são essenciais para que o 
ente público de infraestrutura faça 
investimentos estratégicos. Como já 
ressaltado, não existe desenvolvimento 
da infraestrutura de nenhum país sem a 
participação do poder público, sempre 
respaldado e complementado pela 
participação da iniciativa privada.

Nesse sentido, entendemos que 
as novas modelagens das concessões 
no estado de São Paulo, procuram 
aperfeiçoar e melhorar o sucesso do 
Programa Estadual de Concessões e 
PPPs  em vigor, proporcionando uma 
arrogada participação do setor privado, em 
atendimento ao chamamento do Estado.

Como sugestão para melhorar 
o desempenho, podemos sugerir, 
notadamente no setor rodoviário, 
a formatação de modelagens com  
tamanhos e aportes de investimentos 
menores, permitindo a participação de  
um número maios de players, o que com 
certeza significaria uma expectativa ainda 
mais favorável ao sucesso já alcançado pelo 
estado de São Paulo com o atual modelo.





"
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Gigante como o Estado que visa atender, o “Pacote de obras vitais para a 
infraestrutura” de São Paulo, consiste de um verdadeiro “guarda chuvas” que 
visa não apenas a retomada econômica (já em curso por lá) como também 
incrementos na oferta de postos de trabalho, geração de renda e ainda, uma 
sensível melhoria na qualidade dos serviços prestados à população. Atuando 
direta e estrategicamente em áreas como transporte, mobilidade, saneamento, 
e habitação, a gestão Doria lança mão de recursos próprios e dispositivos 
consagrados, como concessões e Parcerias Público Privadas, dentro de uma 
abordagem de alocação de recursos racional e concatenada às áreas onde há 
potencial de crescimento para quem deseja empreender.

DECENTRALIZADOR 
E MUNICIPALISTA

"É o maior programa de 
obras da história do Estado 

de São Paulo. O Pró SP nasce 
grande, do tamanho de São 

Paulo e do Brasil, gerando 
oportunidades, empregos, 

benefícios e melhor 
qualidade de vida. Isso é fazer 

política pública e social."
João Doria, Governador de SP

É o maior programa de obras 
da história do Estado de São 
Paulo. O Pró SP nasce grande, 

do tamanho de São Paulo e do Brasil, 
gerando oportunidades, empregos, 
benefícios e melhor qualidade de vida. 
(...) Isso é fazer política pública e social. 
Gerar benefícios e oportunidades para 
que todos os municípios de São Paulo 
tenham desenvolvimento e prosperidade”, 
afirmou o governador João Doria, quando 
do anúncio do Pró São Paulo, junto ao 
vice-governador Rodrigo Garcia, ao 
lançar a versão redesenhada de uma 
ideia dentro do governo paulista, que 
iniciou sob o codinome “retomada 21/22”, 
disparado ainda em 2019 (portanto antes 
da pandemia), não só conservando as 
proporções audaciosas anteriormente 
vislumbradas, como ampliando-as para 
a realidade de um cenário desafiador. 
Não obstante a nova programação 
compreende mais de 8 mil obras, com 
investimentos perto de R$ 50 Bilhões, 
dentro do “maior conjunto de obras 
pós-pandemia no Brasil, entre iniciativas 
públicas e privadas, que preveem cerca de 
11 projetos entre concessões e Parcerias 
Público Privadas (PPPs), com participação de 
empreendedores privados.

INVESTIMENTO • PRÓ SÃO PAULO
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ESTRADA ASFALTADA

Como veremos no decorrer deste 
número, a iniciativa “Novas Estradas 
Vicinais”, apesar de encerrar um verdadeiro 
universo em si mesma, constitui apenas 
uma entre pelo menos outras 7 elencadas 
como prioridade pelo governo estadual. 
Somente para permanecer na mesma 
disciplina rodoviária, e ainda sob a 
mesma batuta da autarquia DER-SP, é 
possível elencar o “Estrada Asfaltada”: 
obras tecnicamente denominadas de 
“conservação especial, manutenção de 
vias que consiste em recape e implantação 
de nova sinalização das rodovias. No 
total, são mais de 150 obras que levarão 
melhorias a 2.300 kms de rodovias em 
196 cidades do interior e do litoral do 
estado”, de acordo com informações do 

governo. Inserido no plano da Secretaria 
de Logística e Transportes, liderada 
por João Octaviano Neto, o “Estrada 
Asfaltada” atende ao raciocínio de dotar 
São Paulo “de uma nova Matriz Logística”, 
compreendendo investimentos totais de 
R$ 1,7 bilhão, visando atacar não apenas 
uma sensível redução no número de 
acidentes, como também estabelecer 
uma melhor distribuição das cargas, com 
reflexos diretos no PIB, algo esperado 
que se alcance à reboque da qualidade, 
com um olhar especial para adequação 
da capacidade das vias às condições de 
tráfego, e sua “consequente diminuição 
no custo de transportes”. Um dos efeitos 
“colaterais” positivos da redução dos 
tempos de percurso. 

NOVO RIO PINHEIROS
Importante corpo hídrico desde a 

origem da cidade de São Paulo, ao lado 
do Tietê, o Rio Pinheiros, durante muito 
tempo, e da mesma forma que este último, 
era mais lembrado por despertar sensações 
olfativas do que pela natureza líquida de 
sua existência em si. Para revitalizar um 
rio em que, muitos moradores antigos da 
capital ainda se recordam, era possível 
pescar, nadar e mesmo consumir água e 
praticar esportes náuticos, a gestão Doria 
está promovendo um intenso trabalho 
de saneamento por meio de novas 
conexões domiciliares à rede de esgoto, 
evitando o despejo direto no rio, sendo 
esta uma etapa fundamental para que 
ele possa ter uma “melhor integração” 
com a cidade. Ainda que sua água, com 
o projeto concluído não passem a ser 
potável, estima-se que ele possa voltar a 
abrigar vida aquática, o que não deixa de 
ser uma “ressureição” para um rio que até 
há pouco estava não apenas estéril, como 
morto. Até o final deste ano, a Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo (SABESP) estima conectar mais 
de 500 mil imóveis à rede de captação 
adequada de esgoto, beneficiando com 
a expansão, mais de 3 milhões de pessoas 
diretamente, e que até a iniciativa não 
possuíam acesso a este sistema. Mesmo 
áreas lindeiras informais, contarão com 
Unidades de Recuperação de Qualidade 
(URQs), que recolherá a água contaminada 
dos córregos e afluentes, fará o tratamento 
e finalmente a devolverá para o curso do 
rio. Paralelamente, está sendo promovido 

o desassoreamento da calha do rio, com 
operações de limpeza sendo performadas 
ao longo dos 25 km do canal. Até o 
momento do fechamento desta edição, 
quase 60 mil t de detritos e lixo (desde as 
mais comezinhas garrafas pet a bicicletas, 
sofás, geladeiras e entulhos sortidos) 
haviam sido retirados do Pinheiros, 
com 538.545 unidades residenciais já 
conectadas à rede. Já nos projetos de 
revitalização das áreas do entorno, para 
uso público e lazer, tocado em conjunto 
com investimentos privados, há previsão 
de segmentos com pista de caminhada, 
ciclovia, pontos de alimentação, banheiros, 
além de novos acessos para interligação 
com o transporte público. De fato, um 
verdadeiro e abrangente projeto, de 
requalificação urbana, que se estenderá 
até a área da antiga Usina da Traição assim 
nomeada pelo afluente do Pinheiros, hoje 
canalizado e sobre o qual foi construída 
a Av. dos Bandeirantes e que inclui além 
de espaços de convivência previstos, uma 
reforma completa da usina, que passou a 
se chamar “Usina São Paulo” e já fornece 
energia de forma mais confiável, em um 
espaço menor, devido à sua modernização, 
o que permite a utilização da área pela 
população. Somados todos estes, entre 
outros investimentos deste ciclo de 
programação, os aportes podem chegar 
à R$ 4 Bilhões, neste que constituirá um 
conjunto “moderno” de instalações, de 
acordo com o governador Doria, e que 
ainda contará com o maior cinema ao ar 
livre da América Latina, também.

INVESTIMENTO • PRÓ SÃO PAULO
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SANEAMENTO SP

Com a autorização concedida por parte 
do governo à SABESP para captar um total 
de US$ 500 milhões, em financiamentos 
internacionais, além do programa de 
despoluição e revitalização do Rio Pinheiros 
(como visto, denominado “Novo Rio 
Pinheiros”), o estado concebeu ainda 
outros 3 grandes projetos: o Projeto Tietê, 
o Pró Billings (para melhoria de qualidade 
da água na represa) e o Programa Córrego 
Limpo. Além destes, a operação financiará 
uma iniciativa da Sabesp, que visa a 

utilização dos subprodutos gerados nas 
ETEs – Estações de Tratamento de Esgoto 
– em sua maioria matéria orgânica e em 
decomposição, como por exemplo o lodo, 
para aproveitamento do biogás resultante 
neste processo, em um programa 
chamado ETEs Sustentáveis. Parte dos R$ 
4,2 bilhões investidos pela Sabesp, também 
integram parte do “Onda Limpa”, outra 
iniciativa da companhia que é considerada 
o maior programa de saneamento 
ambiental da costa brasileira.

HABITAÇÃO
O governo estadual também está 

atuando fortemente para oferecer 
respostas ao déficit habitacional (que 
não é apenas um problema de grandes 
proporções somente para São Paulo, 
mas todo o País), com investimentos de 
R$ 919,9 milhões em 28.091. A Secretaria 
de Habitação também tem buscado 

alternativas neste sentido, não apenas 
construindo novas unidades habitacionais 
populares, como também trabalhando na 
recuperação de domicílios inadequados, 
estabelecendo parcerias para a produção 
de unidades em imóveis públicos, 
reformas, ampliações e um novo plano de 
regularização fundiária.

INVESTIMENTO ESCOLAR

Nenhum tipo de ação de estado 
estruturante e profundamente 
transformadora pode prosperar sem 
investimentos em educação e nas 
infraestruturas de suporte ao ensino. 
Com obras concluídas em 1.156 escolas e 
mirando em um grande aporte de R$ 1,4 
bilhão que prevê um total de 2.571 escolas 
atendidas o “Escola Mais Bonita” melhora 
o ambiente de ensino por meio de 
reformas de grande porte nas instituições 
da rede estadual. Também pelo Programa 
Dinheiro Direto na Escola Paulista (PDDE-
Paulista), instituído na gestão Doria a 
partir de 2019, foram realizados reparos 
e manutenção em 5 mil escolas, com 

investimentos de R$ 922 milhões no 
biênio 21/22 está previsto mais um 
aporte de recursos pelo PDDE-Paulista de  
R$ 1,2 bilhão, metade deste valor mirando 
em melhorias e mais de R$ 275 milhões 
aplicados em climatização, para maior 
conforto térmico em sala de aula. Com 
as transferências de recursos realizadas 
pela Secretaria de Educação, a inovadora 
proposta prevê a aplicação destes 
sob demanda, com mais autonomia e 
menos burocracia, uma vez que a gestão 
destes valores é responsabilidade das 
Associações de Pais e Mestres (APMs), com 
grande transparência, uma vez que todas 
as informações estão disponíveis on line.

MOBILIDADE
O maior sistema metroviário do 

Brasil, continua em expansão. Com obras 
nas linhas 2-Verde, 6-Laranja, 15-Prata 
e 17-Ouro entre outras promovidas 
tanto pela Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) e pela Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos 
(EMTU), o objetivo de ampliar o leque de 
opções de locomoção e “seguir atendendo 
com excelência a população”, está sendo 

atingido, com destaque para o Monotrilho 
(15-Prata, já mencionado) que atualmente 
cobre 12,8 km e 10 estações entre a Vila 
Prudente e São Mateus. Com as obras 
civis concluídas e testes realizados estão 
em final de curso obras de acabamento 
e paisagismo. Tanto sobre trilhos quanto 
sobre pneus, cabe registrar que os sistemas 
da capital transportam diariamente 10 
milhões de pessoas. 

INVESTIMENTO • PRÓ SÃO PAULO
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CONCESSÕES E PPPS

Sem medo de apontar caminhos, 
São Paulo apoia-se no instrumento das 
concessões e PPPs para seguir com seu 
compromisso de avançar em infraestrutura 
ao mesmo tempo em que procura maior 
eficiência na administração com menos 
burocracia. Do estrondoso êxito obtido 
pela Eixo SP, na maior concessão da história 
do País, o chamado lote PiPa (Piracicaba 
– Panorama), à exploração por parte da 
iniciativa privada de empreendimentos 
como parques (como por exemplo o 
Horto Florestal de Campos do Jordão, o 
parque Estadual de Capivari, os Parques 
da Cantareira e o Horto Florestal), o leque 
de opções se expande por mais 7 outros 
projetos, totalizando 11 Concessões e PPPs 
realizadas: as concessões linhas 8 e 9 da 
CPTM; a Linha 6-Laranja; a Usina São Paulo 
(no âmbito do Novo Rio Pinheiro, como 
vimos); o Caminhos do Mar; o Zoológico, 

Zoo Safári e Jardim Botânico; a Eletromídia 
das Estações da CPTM e por fim, os 
Aeroportos Regionais. Somente para 
se ter dimensão das melhorias no setor 
aeroviário, que já chegou a movimentar 
2,5 milhões de passageiros, é estimado 
um potencial de crescimento em cerca de 
230% durante o período das concessões. 
Ainda durante a oferta que resultou 
na batida do martelo que aportará em 
investimentos diretos R$ 447 milhões em 
22 aeroportos espalhados pelo estado de 
São Paulo, o vice-governador e secretário 
de governo e presidente do Conselho 
Gestor de PPPs Rodrigo Garcia, afirmou, 
sobre a extensa programação: “Isso reforça 
o compromisso de um Estado menor, 
mais enxuto e eficiente, voltado para o 
atendimento das prioridades do serviço 
público nas áreas da saúde, educação e 
segurança”.  
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de oferecer contribuições importantes, 
como por exemplo, o extenso levantamento 
situacional que levou à concepção e 
efetiva operacionalização do que hoje nós 
chamamos de Programa Novas Estradas 
Vicinais, um chamado feito por diversas 
regiões no interior do estado, que não 
escapou ao olhar atento do vice-governador 
Rodrigo Garcia, ele mesmo, originário de 
uma pequena cidade e portanto, profundo 
sabedor da realidade destes pequenos 
municípios.

Superintendente do DER-SP
Edson CaramARTIGO

“MÁQUINA DE FAZER OBRAS”

O DER, Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São Paulo, sempre 
foi, e permanece sendo um grande celeiro 
de talentos. Uma autarquia que atravessou 
décadas, permanecendo relevante, ao 
exercer um papel pioneiro, em uma atividade 
– a construção rodoviária - que, posta a 
contexto, era uma atividade relativamente 
nova quando ele foi concebido, no início dos 
anos 1930. Algo especialmente inquietante, 
instigante, se formos considerar que São 
Paulo, assim como o Brasil, no tocante aos 
transportes terrestres, possuía uma forte 
e consolidada vocação ferroviária. Em 
termos de visão e em termos de “abraçar” 
a inovação, o DER, portanto, nasce já com 
esta característica entranhada. Por sinal, 
o Departamento em si, tomado somente 
pelo que realizou até hoje, é um caso 
inequívoco de sucesso. Mais impressionante, 
é sua evolução, em simultâneo à aplicação 
de novos métodos, que coincidem com 
diversos pontos de sua própria história. 
Tecnologias foram avançando na linha 
do tempo. E o Departamento as foi 
incorporando com grande desenvoltura. 
Mais do que isso, foi ajudando a aperfeiçoá-
las e em alguns casos, até mesmo criando 
novos meios de se realizar esse trabalho. 
Não creio que seja exagero, afinal, dizer 
que o DER-SP, ao construir sua trajetória, 
pavimentou os princípios do caminho do 
modal rodoviário no país. Ensinou ou país a 
construir estradas. Também, o departamento 
alçou ao protagonismo, em um contexto 
de riqueza. E está no fulcro de uma opção 
histórica feita pelo estado de São Paulo que, 
afinal de contas, se mostrou acertada. O 

momento da autarquia hoje, é um pouco 
diferente. Mas já deixa vislumbrar muito 
sobre como serão seus próximos anos: um 
centro de inteligência estratégico, capaz 
de subsidiar o auxílio à tomada de boas 
decisões e de políticas de estado, com base 
em todo o construto de conhecimento 
reunido, e do conhecimento que tem das 
particularidades deste verdadeiro país 
que é São Paulo, dos fatores e elementos 
logísticos que, mesmo com o crescimento 
de outros modais, permanecerão ainda 
por muito tempo, preponderantes para 
o pleno fluxo da capacidade econômica 
e produtiva. Também acredito em um 
DER com grande capacidade de controle 
e ostensiva fiscalização, elementos já 
presentes na instituição, mas que devem 
ficar ainda mais evidentes. O departamento 
continuará fornecendo base para ações 
de infraestrutura, sim. Mas incorporará 
também, cada vez mais, uma visão atenta 
à conformidade operacional. Cada vez 
mais orientada, afinal, à segurança, que 
é um dos pilares de sua atuação. Outro 
fato que é preciso registrar, é com relação 
à uma intransigente busca por melhoria 
de processos, com foco total em uma 
prestação mais eficiente e ágil, condizente 
com a linha adotada pela gestão do 
governo estadual. Mas a história do DER-SP 
de hoje, é uma de determinação, trabalho 
e vontade de fazer parte das soluções. 
Quando no início da pandemia, o DER, 
junto com outros elementos de governo, 
movimentou-se de maneira muito ágil, 
no sentido de buscar respostas e adotar 
protocolos para permanecer funcionando. 

O Departamento foi instrumental e 
continua sendo muito presente no 
suporte aos usuários, o que também é uma 
característica intrínseca da entidade. Claro, o 
DER também está na vanguarda de diversas 
ações importantes quanto ao seu métier, 
sendo capaz de assistir adequadamente 
na conservação e manutenção da malha 
sob sua jurisdição e até mesmo, assumindo 
algumas tarefas que originalmente não têm 
uma relação direta com suas atribuições, 
mas nas quais, historicamente, ele foi capaz 

• Engenheiro Civil Edson Caram, superintendente do DER-SP e entusiasta do desenvolvimento.

Um olhar sobre a mobilidade de praticamente metade dos cerca de 
44 milhões de pessoas em todo o Estado, dispersos na imensidão de 
seu mapa, e a essencial atuação do DER-SP, com a tarefa de uni-los sob 
a intrincada trama do manto asfáltico constituído por suas estradas 
municipais, renovadas por meio do programa Novas Estradas Vicinais.

NOVAS E MELHORES VICINAIS
Tal como já foi dito pelo governador 

Doria, um belo exemplo da atuação da 
autarquia e seu grau de especialidade e 
conhecimento, é justamente o Programa 
“Novas Estradas Vicinais”, o maior programa 
do tipo levado a cabo nos últimos 10 anos. 
Uma ação extensa, que está injetando as 
condições e o ânimo onde eles são mais 
necessários, em uma versão robustamente 
constituída quanto ao contínuo aporte 
de recursos em todas as suas fases, como 
também, adequada à realidade desses 
lugares. Uma realidade que mudou muito 

desde as primeiras edições de iniciativas 
similares. Recuperação de capacidade 
funcional? Sim, quando necessário. Mas 
também há elevação de padrão técnico, 
pois muitos destes mais de 6 mil Km 
sendo tratados, receberão pela primeira 
vez pavimentação asfáltica. E o DER-SP 
está tendo uma performance, muito boa. 
Condizente com o esperado. Em um 
processo cujos resultados são escalonados, 
mas que em algumas situações, já nos 
surpreendem positivamente. Até bem antes 
do que esperávamos. 
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O Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 é a principal referência no país em reconhecer as 
empresas com melhores práticas de ESG.

 A Rumo, maior concessionária de ferrovias do País, foi selecionada para integrar o ISE B3, o 
Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, uma das principais referências de sustentabilidade 
do mercado nacional de capitais. A empresa é a primeira do setor ferroviário brasileiro a figurar 
no índice que é referência em práticas empresariais de sustentabilidade. O índice reconhece as 
companhias que têm comprometimento com a sustentabilidade empresarial e é um fator decisivo 
para a tomada de decisão de investidores que buscam oportunidades em negócios perenes. A 17ª 
carteira do ISE B3 vigorará de 3 de janeiro de 2022 a 30 de dezembro de 2022 e reúne 45 ações, de 45 
empresas de 26 setores. Juntas, as companhias somam mais de R＄ 1,7 trilhão em valor de mercado, 
38,32% do total do valor de mercado das companhias com ações negociadas na B3, com base 
no fechamento de 15 de dezembro de 2021.  Neste ano, os critérios de avaliação da ISE B3 foram 
reformulados e levaram em conta também a transparência e a visibilidade dos dados. 

 Com uma atuação orientada em sua Política de Sustentabilidade que abrange diretrizes gerais 
considerando diversos aspectos que são relevantes ao negócio, em 2019 a Rumo divulgou em seu 
Relatório de Sustentabilidade os seus compromissos para o desenvolvimento sustentável, alinhados 
com os valores da empresa e com o DNA Rumo. 

RUMO É A PRIMEIRA EMPRESA DO SETOR
FERROVIÁRIO A ENTRAR NO ISE B3

Foto: Divulgação

Com uma audiência de mais de 40.000 profissionais 
nos produtos da Paving ao longo desses anos, e nomes 
relevantes na programação do evento, a Paving Expo 
mostra a força do mercado de infraestrutura e vem este 
ano com foco total na retomada do encontro presencial.

Serão mais de 150 marcas expositoras, mais de 50 horas de conteúdo durante os 03 dias de 
Congresso, atrações especiais, destacando a Paving Women, além de mais de 9 mil profissionais 
visitantes esperados no Expo Center Norte em São Paulo durante dos dias 08, 09 e 10 de junho.

Para o setor de Infraestrutura, este é um evento importante, que reúne todo o mercado para um 
debate intenso sobre os temas mais importantes para o planejamento estratégico e as decisões de 
empresas públicas e privadas que atuam na área; e para apresentar as mais modernas tecnologias em 
produtos, equipamentos e serviços, com demonstrações no Expo Center Norte.

Durante os três dias de evento também será realizado paralelamente o Congresso Brasileiro de 
Construção e Infraestrutura, o Paving Conference, que terá como destaque nesta edição a Paving 
Women, um painel com debate dedicado as mulheres que se destacam no setor de construção, em 
um mercado no qual maioria é predominantemente masculino.

De acordo com Guilherme Ramos, diretor da STO Feiras e Eventos, idealizadora e promotora da 
Paving, o evento irá trazer a união e a força do mercado de infraestrutura que, mesmo diante dos 
desafios sanitários e econômicos, tem contribuído para o crescimento do país. “

PAVING IMPULSIONA AINDA MAIS
A EDIÇÃO PRESENCIAL DE 2022

Fonte: Assessoria do RUMO

Fonte: ASCOM STO EVENTOS
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