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Também faz parte do projeto a construção de um trevo que facilitará a entrada e saída de veículos
O diretor de Operações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Paulo Melani, fez uma
inspeção técnica na PR-558, para verificar o andamento das obras de modernização do trecho da
rodovia estadual que dá acesso ao Hospital Santa Casa de Campo Mourão (HSC). Também faz
parte do projeto elaborado pelo DER, segundo Paulo Melani, a construção de um trevo, que
facilitará a entrada e saída de veículos, ambulâncias, pacientes, visitantes e funcionários do
estabelecimento. Para realizar as obras de melhoria do percurso de dois quilômetros que liga a
cidade ao HSC e também para a construção do novo acesso às instalações do hospital, o Governo
do Estado está investindo R$ 1,8 milhão. A obra é importante para a comunidade, segundo o diretor,
devido ao grande movimento de pedestres e de veículos na região. Além de melhorar a
trafegabilidade, a segurança será aumentada, com a redução de riscos tanto para quem vai em
busca dos serviços médicos da Santa Casa quanto para os funcionários do hospital, que eram
obrigados a trafegar sobre a pista, pois a via não tem acostamento. Estão em andamento a
execução de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, sinalização e construção do trevo
de acesso. O próprio HSC está passando por uma ampliação, com nova ala hospitalar,
pronto-socorro e maternidade. A entrada do estabelecimento, com as obras do DER, não mais será
pela rodovia, mas por uma rua lateral. Para a cidade, a revitalização e modernização do trecho de
dois quilômetros da PR-558 representam uma intervenção urbanística de grande porte e beneficiará
toda a comunidade. A prefeitura do município também deve participar do projeto se encarregando
da implantação da rede de iluminação. O Hospital Santa Casa é uma entidade filantrópica, de
caráter humanitário, que presta serviços médicos-hospitalares à camada mais carente da
comunidade de Campo Mourão e região.
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