Com estrutura comprometida,
ponte de madeira sobrevive as
enchentes do rio jamanxim
(Fotos:BLOG)

Ponte

dá

acesso

a

povoados,

garimpos,

propriedades rurais e unidades de conservação (Flona
Jamanxim,APA,PARNA), distante 7 quilômetros do centro de Novo
Progresso.

“Estrutura de ponte que dá acesso a zona rural de Novo
Progresso preocupa moradores”
Uma ponte que dá acesso a zona rural e as unidades de
conservação [FLONA JAMANXIM,APA,PARNA] de Novo Progresso, está
com a estrutura comprometida. Tábuas soltas representam perigo
constante aos motoristas e pedestres. Segundo os moradores, o
problema é antigo. A ponte foi construida na década de 90 para
servir aos madeireiros, ela esteve sob risco de enchente, mas
sobreviveu. Muitas delas chegou ficar submersa por horas.
A ponte de madeira dá acesso a diversos povoados na região de
garimpo, além de ligar a cidade a zona rural e as unidades de
conservação, e fica a menos de 7 quilômetros do centro de
Novo Progresso. O acesso é quase uma armadilha, os motoristas
precisam passar bem devagar com o carro e moto. Mesmo com todo
cuidado, moradores já se acidentaram no local.
A prefeitura executou serviços de reparos, mas a precariedade
continua.
Por baixo da ponte é possível ver um outro problema. Além da
estrutura completamente comprometida, há muitas casas de cupim
que estão consumindo mais rápido a madeira.
O local também é uma das rotas de escoamento da produção
agrícola e pecuária na região, mas nas atuais condições, o

trabalho de fazendeiros ficou mais difícil.
Segundo a prefeitura de Novo Progresso, já existe um projeto
em andamento para reconstrução da ponte do Jamanxim, o
prefeito trabalha com os representantes políticos onde
pleiteiam recurso para construir a ponte de
de concreto,
informou.
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“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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