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GERAL/EDITAIS

Departamento de Estradas de Rodagem
do Paraná (DER/PR) apresentou nesta sexta-feira (7), em
audiência pública online, o
Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do
Paraná (Proseg Paraná), que
prevê investimento de R$ 400
milhões.
"Um de nossos principais
objetivos é preservar vidas.
Com esse novo programa, que
contempla 10,5 mil quilômetros de rodovias, vamos reduzir a ocorrência de acidentes,
bem como reduzir a gravidade dos que ainda acontecerem", disse o diretor-geral do
DER/PR, Fernando Furiatti.
"Além de reforçar a sinalização horizontal e vertical, teremos dispositivos de segurança implantados nos trechos mais críticos, que ajudarão a atenuar a consequência
dos acidentes".
O Proseg prevê a atuação
em seis áreas: sinalização horizontal, que é a execução de
linhas, marcas, símbolos e legendas sobre o pavimento;
sinalização vertical, com implantação de placas, pórticos
e semipórticos; dispositivos
de segurança, como defensas
metálicas; sinalização temporária, utilizada durante a execução de obras; manutenção
e reposição, para casos de
vandalismo, furto e danos
causados por acidentes; e a
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elaboração de projetos executivos. A licitação está prevista para junho deste ano, na
modalidade Concorrência Pública. Após assinatura de contrato e emissão de ordem de
serviço, o prazo de execução
é de 36 meses.
PROJETOS
A elaboração dos projetos
executivos de modo concomitante à execução dos serviços
é possível por meio da Contratação Semi-integrada, prevista nova lei federal de licitações nº 14.133/2021.
Coube ao DER/PR elaborar
o projeto básico, levando em
consideração dados sobre trá-
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fego de veículos, acidentes,
elementos turísticos, demanda por reposição da sinalização e, ainda, as rotas comerciais existentes.
"Em 2020 o DER/PR recebeu uma série de recomendações do Tribunal de Contas do
Estado quanto à necessidade
de melhorias na segurança
das rodovias, e decidimos agir
prontamente. Por meio de
nossa Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária iniciamos os
trabalhos que estão resultando agora no Proseg Paraná",
afirma o diretor de Operação
do DER/PR, Alexandre Castro
Fernandes.

A expectativa é que o programa resulte em mais segurança e facilidade de deslocamento para o condutor, garanta mais agilidade e ainda
mais qualidade para a sinalização executada pelo DER/
PR, com placas e produtos
que sigam as exigências da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e os
manuais técnicos vigentes, e,
por consequência, beneficie
toda a sociedade com a redução de gastos com acidentes,
diminuindo a pressão sobre o
sistema de saúde, e melhorando a produtividade e o desenvolvimento econômico do
Paraná.

Horóscopo do Dia
ÁRIES - O apego aos
bens materiais fará com
que não consiga progredir nas tarefas das quais
você mais necessita, mais
principalmente no relacionamento.
TOURO - Irá receber fortes energias para enfrentar este dia, os seus punhos tendem a ficar com
bastante força também.
GÊMEOS - Você irá ampliar o seu círculo de
amizade, o que irá lhe fazer muito bem sentimentalmente. Deixará algumas pessoas comovidas
com você. Essas características lhe deixarão mais
afável no momento.
CÂNCER - A influência
da nossa gigante vermelha favorecerá essa excelsa constelação. Com os
sentidos apurados será
revelado a você o total da
sua capacidade para o desenvolvimento.
LEÃO - Alguns agirão de
forma estranha quando
estiverem perto de você e
isso será bem perceptível,
porém fique atento.
VIRGEM - Saiba que a solidão pode ser uma fonte
de superação muito importante para você, muito embora Marte possa
fazer parecer o contrário.
LIBRA - Instabilidade
será a palavra de perigo
do seu dia, pois ela o
acompanhará na maior
parte do tempo.
ESCORPIÃO - Os fenômenos que vierem a ocorrer no seu planeta em
exaltação te deixarão com
muito mais vigor. Entre
os amigos se sentirá com
muito mais força ainda.
Só tente se afastar dos
geminianos para evitar
problemas.
SAGITÁRIO - Os percursos astrológicos convergem para que você obtenha resultados mais exultantes neste momento.
CAPRICÓRNIO - Os percursos astrológicos convergem para que você obtenha resultados mais
exultantes neste momento.
AQUÁRIO - Não poderá
praticar atividades que te
levem para sentimentos
negativos e carregados.
PEIXES - Agir de forma
direta contra si será algo
extremamente nocivo no
longo prazo. Por este motivo as conversas devem
fiar fora do âmbito das
discussões mais controversas.

