Acontece na Planalto Sul
Arteris promove capacitação de educadores
Três Concessionárias do Grupo Arteris,
Planalto Sul, Litoral Sul e Régis Bittencourt,
reuniram educadores dos Estados do Paraná,
Santa Catarina e São Paulo, no Hotel Fazenda
Dona Francisca, em Joinville, para mais uma
capacitação do Projeto Escola e Viva Meio
Ambiente. Os educadores tiveram a oportunidade
de receber uma carga de conhecimento, com
conteúdo pedagógico sobre segurança no
trânsito e Meio Ambiente, com vertentes para as
matérias já tratadas no currículo escolar.

Filhote de marsupial é resgatado em Mafra
A Arteris Planalto Sul resgatou um filhote de
cuíca-de-quatro-olhos (Philander frenatus), que
se perdeu de sua cambada, durante as atividades
de supressão vegetal das obras de implantação
de terceiras faixas em Mafra. O filhote foi
encaminhado para uma clínica veterinária
especializada em animais silvestres, onde vai
permanecer até que fique resistente o suficiente
e possa voltar à natureza.

Visita à FETRANSPAR
No sentido de estreitar parcerias com as
entidades representativas do setor de transporte
rodoviário, a Concessionária, representada pelo
coordenador de operações José Júnior, esteve
em abril na sede da FETRANSPAR, em Curitiba.
Foram discutidos assuntos de interesse comum,
assim como a formação de um grupo de trabalho
para debater o transporte irregular de produtos
perigosos e o excesso de peso nas cargas
em rodovias federais. Outras visitas já estão
agendadas nas federações de Santa Catarina e
Rio Grande do Sul.

44ª Edição • Ano 8
MAI | JUN | JUL 2018

CONCESSIONÁRIA REÚNE
AS TRÊS DELEGACIAS DA
PRF EM REUNIÃO DO

,

COMITÊ DE
OPERAÇÕES

E mais:
Capacitação em produtos perigosos
Filhote de marsupial é resgatado em Mafra
Visita à FETRANSPAR

CARTA DO DIRETOR
É fato que diariamente encontramos nas rodovias o transporte
irregular de produtos perigosos, bem como caminhões com excesso
de peso. Além de danificar o pavimento, cargas assim podem causar
acidentes.
No sentido de coibir essas práticas, a Arteris Planalto Sul vem buscando, junto à Polícia
Rodoviária Federal e as Federações de Transporte dos três Estados do Sul, soluções conjuntas
para que o transporte ocorra de forma segura e regular.
No caso das cargas perigosas, anualmente são mais de 360 acidentes registrados nas
estradas brasileiras, e esse número só vai diminuir se houver um trabalho em conjunto entre
Concessionárias, órgãos fiscalizadores e transportadoras.
É necessário que haja um esforço para que as informações e orientações tenham uma unidade,
para que todos que se relacionam nessa cadeia possam falar a mesma língua e assim se

Concessionária reuniu as três delegacias da PRF
em evento do Comitê de Operações

Arteris e Defesa Civil promovem

Em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal
do Paraná e de Santa Catarina, a Arteris
Planalto Sul realizou, dia 27 de março, a 6ª
Reunião do Comitê de Operações. O Comitê
reúne as três delegacias do trecho concedido da
BR 116, Unidades Operacionais de Mandirituba,
Mafra e Lages, além das áreas de Operações,
Arrecadação, Sistemas, Obras, Engenharia e
Comunicação da Concessionária.

A Arteris Planalto Sul, em parceria com a Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa
Catarina, realizou dia 20 de março uma capacitação de legislação sobre fiscalização
preventiva e emergência no transporte de produtos perigosos e atendimento
envolvendo produto químico. Cerca de 65 pessoas participaram da capacitação que
aconteceu na sede da Concessionária, em Rio Negro/PR.

Na pauta, assuntos relacionados a cada segmento
da rodovia, como mapeamento e melhorias
em pontos críticos, análise das fatalidades
e proposição de soluções conjuntas de
segurança viária. A implantação de balança
de pesagem no trecho de Santa Catarina e
medidas para coibir o trânsito de caminhões com
excesso de peso esteve entre os itens tratados.

precaver para evitar novos acidentes.

Antonio Cesar Ribas Sass
Diretor Superintendente da Arteris Planalto Sul

Tarifas de pedágio
Veículos (eixo)

Tarifas

Automóvel, caminhonete
e furgão (2)

R$ 6,00

Caminhão leve, ônibus,
caminhão-trator e furgão (2)
Automóvel e caminhonete
com semirreboque (3)

R$ 12,00
R$ 9,00

Caminhão, caminhão-trator, caminhãotrator com semirreboque e ônibus (3) R$ 18,00
Automóvel e caminhonete
com reboque (4)

R$ 12,00

Caminhão com reboque e caminhãotrator com semirreboque (4)

R$ 24,00

Caminhão com reboque e caminhãotrator com semirreboque (5)

R$ 30,00

Caminhão com reboque e caminhãotrator com semirreboque (6)

R$ 36,00

Motocicleta, motonetas e bicicletas
motorizadas (2)

R$ 3,00

Quilômetros
em que estão
os postos
de serviços
à margem
da rodovia

Obras com impacto no tráfego da rodovia
também foram discutidas conjuntamente
com a PRF, de modo a aumentar a segurança
aos usuários. O calendário das campanhas
integradas de fiscalização para 2018 também
foi definido.
“A PRF tem muita experiência e é um apoio
fundamental nas ações proposta pelo GERAR.
Sabemos que com a presença e expertise dos
policiais em campo nossas ações se tornam
muito mais eficientes e consequentemente
temos uma rodovia mais segura. O objeto nosso
é o mesmo: reduzir os acidentes de trânsito
e diminuir severidade e fatalidades”, destacou
José Júnior, coordenador de Operações da
Planalto Sul.

capacitação de gestão e transporte de produtos perigosos

A capacitação teve como objetivo alinhar os procedimentos, tanto no atendimento
como na fiscalização desses produtos, e assim proporcionar maior agilidade nos
atendimentos das ocorrências. O palestrante da parte teórica foi Almir Vieira,
gerente de produtos perigosos da Defesa Civil do Estado. Na sequência, ocorreram
fiscalizações na rodovia com a participação da Polícia Rodoviária Federal.

