DEER/MG instala 450 delineadores em
pontes da região de Uberaba
Dispositivos auxiliam os motoristas a se orientarem, principalmente durante à noite 27 de
Setembro de 2019 , 15:14
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O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG) executa mais
uma etapa de melhorias da sinalização de rodovias na região de Uberaba, no Triângulo Mineiro.
Desta vez, estão sendo instalados 450 delineadores em 44 pontes e curvas acentuadas, além de
outras intervenções que contribuem com a segurança viária.
Os delineadores são dispositivos auxiliares de percurso, posicionados na lateral da via, em série,
para indicar aos motoristas o alinhamento da borda da pista. São utilizados em curvas acentuadas e
em locais com diminuição da largura da via, particularmente nas aproximações de pontes e viadutos.

De acordo com o coordenador regional do DEER/MG, em Uberaba, Mauro Gomes, os delineadores
melhoram a segurança, sobretudo para quem transita na rodovia à noite, auxiliando no
direcionamento de veículos. “O projeto de sinalização que estamos executando foi elaborado com
base nas normas técnicas, sempre com objetivo regulamentar o uso da via, advertir para situações
potencialmente perigosas e fornecer indicações, orientações e informações aos usuários da rodovia”,
esclarece.
Além dos delineadores, também estão sendo instaladas mais 400 placas de regulamentação,
advertência e indicativa, necessárias para complementação da sinalização vertical da malha
rodoviária.
Para o próximo mês, o DEER/MG já programa a execução de sinalização horizontal (pintura de faixas
no asfalto) em 140 quilômetros das rodovias MG-427, LMG-798 e na AMG-2595 (conhecida como
avenida Filomena Cartafina), entre outros segmentos de estradas estaduais.

Trabalho contínuo
As ações de manutenção das estradas fazem parte de um programa contínuo do Governo de Minas
Gerais, por meio do DEER/MG. As empresas são contratadas para cuidar, preventivamente, das vias
ao redor do Estado, e devem mantê-las em boas condições de trafegabilidade e segurança,
executando, rotineiramente, os serviços.
O cidadão também é incentivado a indicar, por meio do telefone 155, opção 6 (telefonia fixa), (31)
3069-6601 (telefonia fixa ou móvel) ou pelo aplicativo MGApp, os locais em que avistar buracos na
pista, placas em más condições, visibilidade das placas prejudicada pela vegetação nas faixas de
domínio ou qualquer outra situação que atrapalhe a trafegabilidade e a segurança da rodovia.
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