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Ponte margem BRASIL

No presente mês, em lado brasileiro, ocorreu 
o posicionamento da aduela metálica 6.05 no 
vão livre da ponte, posicionamento das lajes 
pré-moldadas e concretagem de interligação 
das mesmas sobre a unidade metálica, bem 
como o tensionamento do 5º par de estais em 
direção ao vão central da ponte (avante) e 3º 
par de estais de retaguarda. A pré-montagem 
das Aduelas Metálicas no canteiro de obras 
brasileiro continuam em andamento.

RODOVIA DE ACESSO

Durante o período de dezembro, no Viaduto 
da Avenida General Meira foram finalizadas 
as 88 estacas e iniciada a montagem de arma-
ção dos blocos de ancoragem. No viaduto da 
Ponte Tancredo Neves foi feito o lançamento 
das vigas longarinas e iniciada a armação da 
viga travessa de ligação. No viaduto da BR-469 
foram executados os pilares de 1 a 6 sobre os 
blocos de fundação e finalizadas as estacas 
dos blocos 7, 8 e 9.

Na aduana Brasil – Argentina iniciou-se o 
aterro necessário para instalação das estru-
turas, o qual estão sendo feitos em conjunto 
com o sistema de gestão da qualidade para 
garantia da compactação necessária e aten-
dimento as normativas e projeto executivo.

Ponte Margem PARAGUAI

Na margem paraguaia, em dezembro, houve 
o posicionamento da aduela metálica 5.04 
no vão livre da ponte, com previsão de até o 
final do presente mês, ocorrer o posiciona-
mento das lajes pré-moldadas e concretagem 
de interligação das mesmas, assim como o 
tensionamento do 4º par de estais em dire-
ção ao vão central da ponte (avante) e 3º par 
de estais de retaguarda. A pré-montagem das 
Aduelas Metálicas no canteiro de obras para-
guaio continuam em andamento.

ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO
Até o momento, 6,11% da obra foi executada, com investimento 
de aproximadamente 6,36 milhões de reais.

ANDAMENTO DA PONTE
Até o momento 74,5% da obra foi executada, com investimento 
de aproximadamente 174 milhões de reais.
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MEIO AMBIENTE

Em dezembro, o Programa de Educação 
Ambiental realizou, junto a Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente, uma blitz educativa 

em celebração à campanha Dezembro Verde, 
de combate ao abandono e maus tratos aos 
animais.

A atividade foi realizada em parceria com 
a Diretoria de Bem-estar Animal de Foz do 
Iguaçu. De acordo com a diretoria, o mês de 
dezembro foi escolhido para a campanha 
devido ao aumento nos registros de abando 
no de animais neste período, principalmente 
devido às férias, quando muitos tutores 
abandonam seus animais antes de viajarem, 
e devido às adoções por impulso, que resul-
tam em maus tratos e posterior abandono dos 
animais.

Foram dois dias de blitz, em dois cruzamen-
tos movimentados da cidade. Os motoristas 
que passaram pelos locais foram informados 
sobre as leis federal e municipal que preveem 

punição para os tutores e foram orientados a 
realizar denúncia à Diretoria de Bem-estar 
Animal, caso confirmada a situação de maus 
tratos ou abandono.

A realização desta atividade é uma medida 
compensatória, prevista pelo licenciamento 
ambiental executado pelo IBAMA.
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