
                                                
 

Nº 113/2021                                  Vale do Taquari (RS), 23 de agosto de 2021. 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 

Onyx Lorenzoni 

DD Ministro de Estado do Trabalho e Previdência 

Brasília – DF 

 

 

ASSUNTO: Programa de Concessões de Rodovias Estaduais no Rio Grande do 
Sul / Região do Vale do Taquari – pedido de apoio do Governo Federal para: 
 

 A inserção de ponte estratégica sobre o Rio Taquari; 

 A adoção da cobrança eletrônica dos pedágios (free flow).  

 

 
Senhor Ministro, 
 

 
O Vale do Taquari, formado por 36 municípios, com 360.000 habitantes, possui 

economia diversificada e de destaque no contexto estadual: somos o principal polo de 
alimentos (derivados de frango, suíno e leite - balas, pirulitos e chocolates – bebidas – erva-
mate, condimentos, dentre outros), segundo polo calçadista e moveleiro, merecendo 
citação, também, a produção vitivinícola, de fármacos, metalmecânica, suplementos 
automotivos e os setores primário e terciário, com destaque para a área da saúde. A cidade 
polo, Lajeado, dista 120 km de Porto Alegre/RS. 

 
A Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari – CIC Vale do 

Taquari, constitui-se em entidade representativa empresarial, filiada à FEDERASUL, que 
congrega 20 entidades empresariais singulares as quais, em conjunto, possuem cerca de 
3.500 empresas associadas. Já a Associação Comercial e Industrial de Lajeado (ACIL), 
também signatária desta, é entidade que neste ano completa 100 anos e que congrega 330 
empresas associadas, de Lajeado/RS. 

 
Imprescindível à nossa Região uma infraestrutura logística condizente e com 

visão de futuro, para apoiar a manutenção de um nível de atividade econômica crescente, 
que vá ao encontro das suas necessidades e das do Estado.  

 
O Programa de Concessão de Rodovias Estaduais – Bloco 2, além de impactar 

estruturalmente o futuro do Vale do Taquari, nos conecta com o Vale do Rio Pardo, a Serra  



                                                
 
(micro região de Bento Gonçalves) e o Planalto Médio (região de Passo Fundo). Também 
interage, em Lajeado, Estrela e Fazenda Vila Nova, com a BR 386 e, através desta, com o 
Porto de Rio Grande, a BR 290 e o resto do País, além do noroeste do Estado e o oeste 
catarinense. São, por isto, importantes corredores rodoviários. 
 

A viabilidade das empresas e o bem-estar social da população dependem da 
eficiência e do baixo custo logístico. Contudo, não se alcançará este resultado com a 
proposta e as obras até agora vistos naquele Programa, no tocante ao nosso Grupo, o G-2. 
Por isto o assunto é objeto de debates e preocupações em nosso meio, sob a coordenação 
da CIC Vale do Taquari, conjuntamente com a Associação dos Municípios do Vale do 
Taquari (AMVAT), a Associação dos Vereadores do Vale do Taquari (AVAT) e o Conselho 
Regional de Desenvolvimento do Vale do Taquari (CODEVAT). 

 
Pagamos pedágio há 23 anos, sem o mínimo de reciprocidade, além da 

manutenção das rodovias (às vezes incipiente). Pelo Programa agora apresentado pelo 
Governo do Estado permaneceremos mais 30 anos sendo onerados, sem uma 
reciprocidade condizente em obras e, nem mesmo, no timing previsto para as mesmas.  

 
Os pontos a serem melhorados são objeto de conversação junto aos Órgãos 

estaduais competentes, que nos têm dado toda a atenção, mas sem nos passar a convicção 
quanto ao atendimento, num nível mínimo que pensamos deva ser implementado, sopesado 
o longo prazo de 30 anos da concessão a ser licitada. 

 
Há, contudo, dois pontos – adiante detalhados -  em que o Governo Federal 

poderá nos dar apoio decisivo: 
 

a) a inserção, no Projeto Básico do trecho a ser concedido, de ponte estratégica sobre 
o Rio Taquari, entre os Municípios de Cruzeiro do Sul/RS e Estrela/RS – com sua 
possível execução com verbas federais; 
 

b) a adoção da cobrança eletrônica dos pedágios (free flow). 
 

 
Por isso, vimos a presença de Vossa Excelência, conhecedor, como 

poucos, da realidade e das necessidades do nosso Estado, aliado à sua posição 
estratégica no Governo Federal, pedir que apoie e dê a necessária tramitação nos 
Órgãos competentes dos nossos pedidos, como detalhamos a seguir: 
 
a) a inserção, no Projeto Básico do trecho a ser concedido, de ponte estratégica 

sobre o Rio Taquari entre Cruzeiro do Sul/RS e Estrela/RS – com sua possível 
execução com verbas federais: 

 
 a construção da ponte sobre o Rio Taquari dar-se-ia na altura da localidade de São 

Rafael, no município de Cruzeiro do Sul/RS; 
 
 



                                                
 

 interligará os Municípios de Cruzeiro do Sul/RS (numa extensão da RSC 453) e de 
Estrela/RS, onde, já aproveitando a rodovia existente (RS 129), conectaria com a BR 
386. Tiraria, do perímetro urbano de Lajeado, todo um fluxo de caminhões e veículos 
em geral, que demandam a BR 386 e dali, ou a região metropolitana de Porto Alegre, 
Centro/Norte do País via BR-290, ou a Região Sul e o Porto de Rio Grande, além da 
expressiva economia no custo logístico; 
 

 proporcionaria mais uma ligação rodoviária entre os lados Norte e Sul do Rio 
Taquari, hoje possível apenas pelas pontes da BR 386, passíveis de interrupção, 
como aconteceu em março último, quando um caminhão carregado de combustíveis 
explodiu sobre uma delas, causando transtornos onerosos. De lembrar que a BR 386 
é a principal rodovia do Estado, interligando a região metropolitana com o noroeste 
gaúcho e o oeste catarinense; 
 

 constituir-se-á no lado sul de anel viário que concebemos, para gestionar sua 
inserção no Projeto Básico de Concessão de Rodovias – Grupo 2, em estudo no 
Governo do Estado. O lado norte utilizaria ponte já existente entre os municípios de 
Encantado/RS e Roca Sales/RS 

 

Quanto a este item “a”, pedimos ao Governo Federal estudar os seguintes 
apoios: 
 
a.1) elaborar o Projeto necessário, a fim de que se tenha noção do custo total e, assim, 

oportunizar a avaliação quanto à sua inserção no Programa de Concessão de 
Rodovias do RS. 

 
Tal procedimento teria que acontecer até fins de setembro, dado o açodamento do 
Governo do Estado em licitar a concessão do trecho. 

 
a.2) custear a construção da ponte de que tratamos, a fim de não impossibilitar sua 

inserção no referido Programa – Grupo 2, porque o oneraria demais. 

 
 

b) cobrança eletrônica dos pedágios (free flow): 
 

Não se concebe nas concessões de rodovias do Vale do Taquari, o uso de cancelas de 
cobrança de pedágio. Onde existentes as de hoje, os pontos não abrangem o maior fluxo. 
Para ter-se uma idéia, em leitura feita em 2020, no posto de pedágio em Encantado/RS 
passaram 6 mil veículos dia, enquanto que, no mesmo eixo rodoviário, em Arroio do Meio 
registrou-se 13 mil (duas vezes mais) e, entre Lajeado e Arroio do Meio, 28 mil, cinco 
vezes mais do que naquele posto físico existente e que permaneceria como local de 
cobrança. Todos os veículos excedentes a 6 mil deixariam de pagar pedágio, enquanto 
que no sistema free flow o fariam. Da mesma forma, os do trecho entre Estrela/Teutônia 
(RSC 453), onde, estima-se, trafegam não menos de 20 mil veículos dia.  
 
 



                                                
 
A adoção da cobrança eletrônica proporcionaria uma arrecadação mais justa, redução 
das tarifas e maior possibilidade de contrapartida em obras. Além disto, substancial 
redução dos custos de operação das praças físicas (não inferior a 15%). 
 
Já existe o suporte legal, com a sanção da Lei Federal nº 14.157, de 1º de junho de 
2021, que “altera as Leis nºs 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro), e 10.233, de 5 de junho de 2001, para estabelecer condições para a 
implementação da cobrança pelo uso de rodovias por meio de sistemas de livre 
passagem”.  
 
A regulamentação, segundo apuramos, está em fase adiantada na Secretaria Nacional 
dos Transportes Terrestres, do Ministério de Infraestrutura, ocupada pelo Sr. Marcelo da 
Costa, a ponto de a ANTT, na reunião de Diretoria do último dia 17, ter aprovado a 
publicação do Edital de concessão referente ao sistema rodoviário composto pelas BR-
116/101/RJ/SP – via Dutra, incluindo o sistema de cobrança free flow. 

 
Com portais colocados a determinados intervalos de quilômetros, os veículos pagariam 
pelo real uso, permitindo uma cobrança mais efetiva e justa, inclusive possibilitando 
menores tarifas.  
 
Para nós, a adoção do free flow trata-se de ponto inquestionável, pela configuração 
geográfica da Região. Os pedágios físicos nos submetem a verdadeiro anel de 
cobranças, nos tirando, gradativamente, competitividade logística. 

 
Quanto a este item “b”, pedimos ao Governo Federal estudar os seguintes apoios: 
 
b.1) gestionar junto ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul que adote, como Projeto 

Piloto estadual, a cobrança pelo sistema free flow no Grupo 2 (onde estamos 
incluídos) no Programa de concessão de rodovias estaduais em elaboração; 

. 
b.2) o Ministério de Infraestrutura proporcione ao Governo do RS o apoio técnico e 

operacional necessário para tal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                
 
 
Sendo o que tínhamos, agradecemos pela atenção que Vossa Excelência 

dispensar aos assuntos, manifestando nossos sentimentos de respeito e de consideração. 
 
 
 

Atenciosamente 
 
 
 

Câmara da Indústria, Comércio e 
Serviços do Vale do Taquari – CIC Vale 

do Taquari 
 

 

 
 

Ivandro Carlos Rosa - Presidente 
 

Associação Comercial e Industrial de 
Lajeado – ACIL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cristian Rota Bergesch - Presidente 

  
 

 
 


