Trabalhador em rodovias sofre quatro acidentes por quilômetro
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Pelo levantamento feito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no ano de 2013,
com informações do Serviço Nacional de Viação/DNIT, exatos 1.376,10 km de rodovias
federais estavam em obras de duplicação: nesses trechos em obras, ocorreram 6600
acidentes, o que significa um índice de acidentes igual a 4,06 acidentes por quilômetro de
rodovia – quase um acidente a cada 250m de via.
É devido a essa urgência que técnicas para combater e reduzir essa estatística preocupante
serão tema da palestra Sinalização de Obras - Isto Salva Vidas, que será apresentada pelo
engenheiro Valter Luiz Vendramin, Diretor Técnico da Associação Brasileira de Segurança
Viária (ABSeV), durante a 10ª edição do Congresso Brasileiro de Rodovias e Concessões, que
acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro, em Brasília (www.congressoabcr.org.br).
Os debates contarão com a participação de representantes de poderes concedentes,
parlamentares, órgãos de controle e concessionárias de rodovias, que abordarão temas críticos
para a continuidade das concessões de rodovias no Brasil.
"Vamos focar mais na gestão do conhecimento, de que forma se usar a inteligência nas
rodovias", explica Valter. "Queremos que o gestor invista melhor, e não somente invista mais.
Sabemos que a incidência de acidentes aumenta em zonas de obras – causadas pelas
condições desfavoráveis de condução e com mudanças bruscas nas condições de fluxo da
via", diz. "Vamos explorar melhor as formas de alertas para deixa-lo mais atentos e,
consequentemente, mais seguros", informa Valter.
ANOTE NA AGENDA:
10º Congresso Brasileiro de Rodovias e Concessões (ABCR) e BRASVIAS – Exposição
Internacional de Produtos Para Rodovias
Data: 12 a 13 de setembro de 2017
Local: Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB. Setor de Clubes Esportivo Sul,
Trecho 2, Conjunto 63, Lote 50. Brasília – DF
Participação de 30 palestrantes e 50 expositores e patrocinadores
Consulte a programação: http://www.congressoabcr.org.br.

Sobre a ABCR - A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias - ABCR foi criada
em 1996 e representa o setor de concessões de rodovias. Atualmente, são 59 empresas
privadas associadas, que administram 19.410 quilômetros de rodovias em 12 Estados: (BA,
ES, GO, MG, MS, MT, PE, PR, RJ, RS, SC e SP) e DF, sendo 20 concessionárias federais, 37
estaduais e 2 municipais. Em 2016, essas empresas geraram 55 mil empregos diretos e
investiram R$ 6,7 bilhões em ampliação e operação de rodovias. - www.abcr.org.br
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