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A partir desta terça-feira (24) as equipes vão trabalhar na troca de asfalto da rodovia, entre o km 100
e o km 114
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) alerta os motoristas para o início das obras na
BR-277, em Campo Largo, a partir de amanhã (24). As equipes vão trabalhar na troca de asfalto da
rodovia, entre o km 100 e o km 114. Nesta primeira etapa, as equipes vão trabalhar na faixa da
esquerda, na subida da Serra de São Luiz do Purunã, em continuidade aos serviços de troca de
todo o pavimento da rodovia. Em seguida, a troca de asfalta será iniciada também na passagem por
Campo Largo. As equipes trabalharão das 7h às 20h e a previsão é que os serviços sejam
concluídos ainda no primeiro semestre deste ano. Devido às obras no local, o trânsito ficará lento
nos dois sentidos (Curitiba e Interior). Para evitar atrasos os motoristas podem utilizar as rotas
alternativas (como indicado na imagem) ou consultar as condições de tráfego pelo telefone 0800 42
1500. MELHORIAS- A troca do asfalto é necessária para garantir a qualidade da rodovia e manter a
segurança e conforto durante a viagem. Além da obra de recuperação do pavimento há uma série
de outras obras rodoviárias em andamento no Paraná, graças ao diálogo do Governo do Estado e
as concessionárias. Estão em andamento a duplicação da BR-277, entre Guarapuava e Relógio; a
duplicação da PR-151, entre Piraí do Sul e Jaguariaíva, nos Campos Gerais; e a duplicação da
Rodovia do Café, entre Ponta Grossa e Apucarana (231 km). Já foram entregues a duplicação de
14 quilômetros entre Matelândia e Medianeira (BR-277), no Oeste do Estado, e começou a
duplicação de Matelândia até o acesso a Ramilândia, na mesma região. Também foi entregue o
contorno de Campo Largo (BR-277), na Região Metropolitana de Curitiba, com 11 quilômetros de
pistas duplicadas. Além destas obras, estão em execução a duplicação da PR-407, em Paranaguá,
sentido Praia de Leste, no Litoral (3,5 km); da PR-323, de Maringá e Paiçandu (4 km); da PR-317,
de Floresta a Campo Mourão (53 km); da Rodovia da Uva, em Colombo (6,5 km); e da PR-415,
entre Curitiba e Piraquara (14 km). Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em:
www.pr.gov.br e www.facebook.com/governopr
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