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Inspetores participam da fiscalização em Apucarana 

 No último dia 24 de junho os inspetores do Crea-PR da Inspetoria de Apucarana participaram com a equipe de 

fiscalização na atividade fiscalizatória da duplicação da rodovia que dá acesso ao município. 

A fiscalização contou com a contribuição da inspetora e Engenheira civil Miriam Corbacho e do e do vice-presidente da 

Associação dos Engenheiros de Apucarana, Engenheiro civil Edem Corbacho. Ação faz parte do ação do Crea-PR de 

aproximar as Câmaras Especializadas das atividades de fiscalização executadas pelo Conselho. 

Segundo a engenheira Corbacho, o auxílio prestado à fiscalização na identificação das atividades desenvolvidas, além 

de seus respectivos responsáveis técnicos, é o mínimo que se pode fazer para contribuir com o Crea-PR. "A obra para 

nossa região é muito importante e há muito tempo tem causado transtornos a população. Por isso, a identificação dos 

engenheiros responsáveis por tais atividades é de suma importância para uma obra segura e com qualidade", destaca. 

A obra é administrada pela concessionária da rodovia, Rodonorte Concessionária de Rodovias Integradas S/A e tem a 

finalidade de duplicação de 11 km da rodovia 376 que liga Apucarana ao município de Califórnia. O trecho contempla 

também a implantação de quatro obras de arte, sendo um viaduto no trevo de acesso, um na linha férrea e dois no 

acesso ao aeroporto. 

Segundo o engenheiro civil Marcus Vinicius Pereira, responsável técnico da concessionária, a conclusão da obra deve 

acontecer no final do ano de 2017 e o valor total investido chega à casa dos 80 milhões de reais, investimento oriundo 

da arrecadação dos pedágios. A obra tinha previsão inicial para acontecer até 2022, no entanto, diante o anseio da 

população e da importância de tal investimento, a concessionária decidiu antecipar em cinco anos a execução. "A 

mobilidade urbana, a segurança e conforto beneficiam, além dos usuários da rodovia, toda a população da região, isso 

contribuiu para a antecipação das obras", salienta o engenheiro. 

Segurança 

Segundo o engenheiro civil Flavio Pereira Coltri, da Elenco Construtora responsável pela execução das 
atividades, a segurança na execução dos serviços está em primeiro plano, não apenas em relação aos 
trabalhadores da obra, mas também para os usuários que tem que utilizar o trecho em obras. "Primamos, 
sobretudo, na aplicação das normas de segurança, contudo, a concessionária oferece uma fiscalização 
muito rigorosa, muitas vezes exigindo além do que a norma recomenda", conclui o engenheiro. 

A fiscalização contou ainda com a participação do Facilitador da Fiscalização da Regional Apucarana o 
engenheiro eletricista Murilo Granado e do Gerente Regional do Crea-PR em Apucarana, engenheiro civil 
Jeferson Antonio Ubiali. 

  

 

 

  


