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OBRAS EM 
ANDAMENTO

SN PARTICIPARÁ DA PROXIMA EDIÇÃO DA 
TRANsPOQUIP LATIN AMERICA 

É ASSIM QUE A SN SE CONSOLIDA, CADA VEZ MAIS, 
NO MERCADO NACIONAL, PROPORCIONANDO AOS 

SEUS CLIENTES E PARCEIROS QUALIDADE, 
RAPIDEZ E TECNOLOGIA DE PONTA.

Estamos comemorando mais um ano de muito trabalho, representado por contratos 
concluídos e mantidos, bem como pela conquista de novos clientes. Conheça algumas obras 
em andamento do ano 2013 com continuidade para 2014:

MANAUS - Sinalização horizontal, vertical e dispositivos de segurança na BR - 174 
Manaus/AM  - Presidente Figueiredo. Delta Construções  S/A.
FORTALEZA - Anel viário de Fortaleza (sinalização horizontal, vertical e dispositivos 
auxiliares) / CE -  Galvão Engenharia.
BAHIA -   orearfnI – ujacarA e rodavlaS ed sotroporea sod latnoziroh oãçazilaniS
Regional Centro-Leste / BA.
PERNAMBUCO - Sinalização horizontal, vertical e dispositivos de segurança.  Programa 
BR Legal – BRs - 104/408 – DNIT Fornecimento de placas e acessórios - CTTU Recife. 
//// Sinalização semafórica e gráfica (horizontal e vertical) da cidade l de  Santa Cruz 
do Capibaribe – PE; Sinalização semafórica da cidade de  Igarassu – PE //// Sinalização 
vertical (pórticos, semi pórticos, defensas metálicas  e placas turísticas) BR - 232  
Recife / Petrolina – SETUR /PE.

          SN Sinalizadora Nacional estará presente na próxima edição da Transpoquip Latina 
América que acontecerá nos dias 3,4 e 5 de dezembro /13, como expositora estande 1234  
Expo Center Norte Pavilhão - Vermelho. Nesta ocasião, estaremos demonstrando nossa 
tecnologia de impressão e demais serviços do nosso portfólio.
          Na próxima edição apresentaremos cobertura completa deste evento, que conta com 
a presença maciça de um público voltado para a área de infraestrutura rodoviária da América 
Latina. Você é nosso convidado.

2013/2014
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Nascimento de uma Parceria 
Forte: entrevista a romeu bosse

A BRASCONTROL OFERECE AO MERCADO VÁRIAS SOLUÇÕES PARA 
CONTROLE DE TRÁFEGO URBANO, INCLUINDO A AMPLA LINHA DE 

CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE SEMÁFOROS E OUTROS PRODUTOS 
USADOS PARA A MELHORIA DE SEGURANÇA E DA FLUIDEZ DO TRÂNSITO. 

Fonte: http://www.brascontrol.com.br/br-empresa/historia

SN — Qual a sua perspectiva da parceria SN x Brascontrol na região?
R — Nossa perspectiva é, junto com a SN, oferecer aos seus clientes produtos na 
área de controle e fiscalização de trânsito de tecnologia de ponta e de qualidade. 
Ainda, ter na região de atuação da SN Sinalizadora  um parceiro para implantação, 
operação e assistência técnica dos nossos produtos.

BRASCONTROL

Como já é comum entre a SN e diversas empresas prestadoras de  serviços e 
fornecedores de materiais em geral buscamos junto a uma das mais renomadas empresas 
fabricante de controladores eletrônicos de tráfego de pequeno, médio e grande porte, com 
sincronismo via GPS e comunicação de centrais de controle de tráfego de tempo fixo e de 
tempo real trata-se da Brascontrol Indústria e Comércio Ltda.

Além da parte de controladores semafóricos a Brascontrol atua na área de 
  o odot moc sertsedep ed axiaf erbos oçnava e adarap ,)radar( edadicolev ed serodalortnoc

sistema de registro e tratamento para infrações de trânsito. Com este intuito, a SN pretende 
ainda abranger e assessorar a área correlacionada.

SN — Fale um pouco sobre alguns contratos  da Brascontrol.
R — Nosso Consórcio Supervias, em dezembro de 2010, foi vencedor de 3 lotes de 
12 em todo o país, e assinou um contrato com o DNIT no valor de R$ 240.000.000,00 
para fiscalização das rodovias federais em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Bahia, Sergipe e Alagoas.
         Em janeiro de 2013, o Consórcio VLT-RMBS, do qual faz parte a Brascontrol, 
venceu uma licitação na Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU-
SP, para fornecimento de sistema de alimentação, centro de controle e sistema 
semafórico para o VLT da Região Metropolitana da Baixada Santista. O valor do 
contrato é de R$ 123.000.000,00, onde, a Brascontrol será a fornecedora de uma 
central de controle de tráfego adaptativo de tempo real para até 100 cruzamentos 
semafóricos. Além disso, participa assiduamente do mercado de fornecimento de 
controladores semafóricos com bastante qualidade.
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SN EM parceria COM A BRASCONTROL 
IMPLANTA SISTEMA DE CONTROLE DE TRáFEGO

A BRASCONTROL OFERCE AO MERCADO VÁRIAS SOLUÇÕES PARA CONTROLE 
DE TRÁFEGO URBANO, INCLUINDO A AMPLA LINHA DE CONTROLADORES 

ELETRÔNICOS DE SEMÁFOROS E OUTROS PRODUTOS USADOS PARA A 
MELHORIA DE SEGURANÇA E DA FLUIDEZ DO TRÂNSITO. 

Fonte: http://www.brascontrol.com.br/br-empresa/historia

EM TEMPO REAL em seis cruzamentos Da Av.Recife

O sistema começará a funcionar na segunda quinzena de novembro deste ano (2013), 
em seis cruzamentos disponibilizados pela CTTU – Companhia de Transporte e Trânsito do 
Recife. Trata-se de um sistema inteligente que mantém sempre atualizado o volume de tráfego 
vigente, proporcionando vários benefícios. Além de ser instalado, será também disponibilizada 
uma central de monitoramento dentro das instalações da CTTU, composta por 3 monitores, 
2 servidores, além do monitoramento 24h por engenheiros, técnicos e eletricistas, treinados 
exclusivamente para atendimento de  alguma demanda de mau funcionamento, caso seja 
necessário. 

Nosso sistema poderá ser acompanhado na central da CTTU, pelo corpo técnico,  
possibilitando avaliar o desempenho de todo  sistema e observar, através de câmeras HDs ao 
vivo, instaladas estrategicamente, a fluidez do trânsito local. Serão feitos ajustes de tempo no 
momento em que se fizerem necessários: hora do rush, quebras de veículos, acidentes, etc. 

A tecnologia está sendo muito comemorada 
pela SN. É mais uma etapa que surge proporcionando 
melhor qualidade de vida, segurança, menor número 
de paradas, atrasos, melhoria da saúde e menor 
poluição ambiental.Central de Monitoramento CTTU
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  AÇNESERP  ACRAM NS
NA CBR&C  BRASVIAS

          NO MÊS DE AGOSTO/13, A SN SINALIZADORA NACIONAL PARTICIPOU E FICOU 
BASTANTE HONRADA DE SER UM DOS PATROCINADORES PRATA 

DESTE EVENTO QUE REÚNE  AUTORIDADES, EMPRESAS E EXPERTS NA ÁREA  
QUANDO O ASSUNTO É INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA. 

Trata-se do Congresso Brasileiro de 
Rodovias e Concessões – CBR&C, bem 
como a Exposição Internacional de Produtos 
para Rodovias onde se compõe o mais 
importante evento promovido pela iniciativa 
privada para discutir aspectos relevantes 
da infraestrutura rodoviária brasileira. 
Neste evento, a SN  pôde dar ênfase na 
sua área de maior desenvolvimento que é 
a utilização de  impresso digital  em placas 
de sinalização rodoviária. Tivemos, ainda, a 

EM SANTOS  – SP

Vista do nosso Fornecedor 3M do Brasil Presença  da Avery Dennison

oportunidade de compartilhar o estande 
de nossa empresa coirmã VIAENCOSTA 
Engenharia Ambiental, empresa da 
área de serviços Ambientais. No mês 
de dezembro, a SN irá expor seus 
trabalhos na Trasnpoquip Latin America 
que acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de 
dezembro 2013. Lá, iremos demonstrar 
a nossa impressão em tempo real. Você 
já está convidado. Contamos com sua 
participação!
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aniversário da sn 
9/11/2013

7 anos
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10 MANDAMENTOS DO BOM 
RELACIONAMENTO COM O CHEFE

HÁ UMA DEZENA DE FATORES QUE INFLUEM NA CARREIRA PROFISSIONAL, 
MAS, A EXPERIÊNCIA PRÁTICA MOSTRA QUE O PRIMEIRO DELES EM ORDEM DE 

IMPORTÂNCIA, É SE DAR BEM COM O CHEFE. AS PROMOÇÕES SÃO 
INICIATIVAS DO CHEFE  OU DEPENDEM DA OPINIÃO DELE.

Aqui vão os dez mandamentos do bom relacionamento com o chefe:

1º Nunca falar mal do chefe. As orelhas do chefe são do tamanho de todas as 
paredes e de todos os corredores da empresa.
2º  Nunca ofuscar o chefe. Seja na roupa, no comportamento ou na inteligência.
3º Jamais colocar a culpa no chefe, principalmente quando a culpa é do chefe.
4º Não assumir responsabilidades que são do chefe. Se não existe um subchefe 
oficial, isso não significa que a função será de quem pegar primeiro.
5º Não tratar o chefe como amigo íntimo na frente de colegas ou de clientes.
6º Não interromper o chefe quando ele está falando. Não é que chefes não 
gostam de ser interrompidos, é que eles detestam!
7º Nunca dizer “Chefe, temos um problema.”. Isso é o que se chama de delegar 
para cima. O chefe não quer problemas; quer SOLUÇÕES.
8º Jamais perguntar se um trabalho é urgente. Se o chefe, em pessoa, pediu, 
então é muito urgente.
9º Nunca dizer que cometeu um erro porque não entendeu bem o que o chefe 
tinha pedido. Se o chefe fala em gótico, o subordinado precisa aprender gótico.
10º Nunca tentar explicar para os colegas alguma coisa que o chefe disse. 
Chefes não apreciam o subordinado porta-voz. Se alguém tem dúvida, deve 
perguntar diretamente ao chefe.

DICAS SN

Com certeza, muitas pessoas nesse momento estão pensando: “Meu chefe não 
merece tanta reverência, porque ele é um péssimo chefe.”. Pode até ser verdade, porém 
não há cabimento.  Se o chefe não aprendeu a ser um bom chefe, não isenta o subordinado 
de aprender a ser um bom subordinado.
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JOGO RÁPIDO DO MÊS
HUGO CEZAR DE ARAÚJO FIGUEIROA

É ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO DA SN E NASCEU EM 28 DE MARÇO
DE 1981, EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.

ESTADO CIVIL | Casado
CORES PREFERIDAS | Preto e Roxo

GOSTARIA DE CONHECER | F. de Noronha/PE
O QUE GOSTA DE FAZER | Futebol e Surf

SEU TIME | Náutico

UM POUCO SOBRE

UMA FRUTA
Jambo.

Ayrton Senna.

Caçadores de Emoções.

A Bíblia.

Amor.

O gol do Naútico que rebaixou o Sport.

Comprar uma casa de praia para 
descanso nos finais de semana e

para praticar o surf.

Através de um amigo. 

UM ÍDOLO

UM FILME

UM LIVRO

UMA PALAVRA FORTE

MOMENTO MARCANTE 

SEU OBJETIVO

COMO CHEGOU A SN 

PARABÉNS A VOCÊ

2 Anos.

Não.

REGINALDO PEREIRA | 13 / FELIPE AUGUSTO | 15

ERALDO RODRIGUES | 2 / ROBERTO SEVERINO | 4 / DOMINIQUE RODRIGUES | 5 / RONNEY ANTAS | 8 

ISRAEL JULIO SILVA | 3 / IVAN GOMES | 10 / MARIA ELIZABETE SILVA | 19 / JEFERSON DA SILVA | 19 

GIVANILDO SEVERO | 2 / RICARDO ALEXANDRE | 3 / SEVERINO RODRIGUES | 5 / GIOVANNI FELIPE | 6 

A família é fundamental em tudo, é meu porto
seguro, minha base, acho muito importante

estar bem com a família, estar sempre
presente e respeitar uns aos outros.

“Purifica o teu coração antes de permitires
que o amor entre nele, pois até o mel mais

doce azeda num recipiente sujo”.

TEMPO SN

ALGUMA ATIVIDADE PARALELA

A FAMÍLIA REPRESENTA PARA VOCÊ 

UM PENSAMENTO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

/ IZIDRO PINTO LINS | 20 / ANDRE MAGNO | 22 / LETICIA MARIA | 25 

/ GIVALDO NEVES | 10 / WILTON LUIZ | 13 / MANOEL SEVERINO | 19 / ELIZEU PIRES | 21 / ANDRE DE LIMA | 21 
/ MARCELO NUNES DE OLIVEIRA | 29

/ EDVALDO JANUARIO | 10 / IVANILSON BARBOSA | 18 / AILTON FERREIRA | 11 / LUIS MANOEL | 26 / RENATA ALYNE DA 
SILVA | 26 / VLADIMIR VIEIRA DA SILVA | 27 / MANOEL MACENA DE LIMA | 29 


