BR-163- Trecho entre Novo
Progresso e Moraes Almeida
está proibido durante o dia
(Foto:Reprodução)- Segundo a instituição, apenas no período da
noite será permitido aos caminhoneiros seguirem viagem.
Em busca de cumprir a meta do governo que é asfaltar toda essa
rodovia ainda esse ano, o tráfego de caminhões no trecho entre
Progresso e Moraes será bloqueado no período do dia para não
atrasar ainda mais as obras, obras essas que já foram
bastantes afetadas pelas chuvas dos últimos dias.
A medida é necessária à continuidade das obras de pavimentação
do trecho

Trecho em obras com sistema PARE& SIGA (Foto Arte Dnit)
Veja Nota
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT) informa que o tráfego de veículos na BR-163/PA, entre
Novo Progresso e Moraes Almeida, por meio do sistema Pare e
Siga, será alterado a partir da próxima segunda-feira, 30 de
setembro. A medida é necessária à continuidade das obras de
pavimentação do trecho, em função do início das chuvas na
região.
Diariamente, das 18h às 23h59, será liberado o fluxo na
direção Norte, sentido Cuiabá/Miritituba. A liberação dos
caminhões no sentido Sul, Miritituba/Cuiabá, acontecerá das 0h
às 6h.

Obra Prioritária – A pavimentação da BR-163/PA é uma das
principais entregas do Governo Federal para 2019,
proporcionando o fluxo ininterrupto de caminhões que levam a
safra de grãos do Centro-Oeste para os portos de Miritituba,
no Rio Tapajós. Até o final do ano, 51 quilômetros de rodovia
serão concluídos, dos quais 36 já foram finalizados durante a
janela climática favorável iniciada em julho.
Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DNIT
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93WWW.folhadoprogresso.com.br

984046835

(Claro)

mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br
adeciopiran_12345@hotmail.com

e/ou

-Site:
Ee-mail:

http://www.folhadoprogresso.com.br/carreira-conheca-um-pouco-d
as-diferentes-areas-da-enfermagem/

