Rodovia PA-256 rompe com
chuvas intensas e correnteza
forte, em Paragominas
Força da correnteza fez o asfalto da rodovia PA-256 ceder e
impossibilitar o tráfego naquele trecho (Nathália Mello /
Secom)
Governador Helder Barbalho esteve no local e prometeu
recuperar a via para minimizar os estragos na região
Entre os danos causados pelas fortes chuvas que atingem o Pará
no mês de março, um trecho situado nos quilômetros iniciais da
rodovia PA-256, em Paragominas, no sudeste paraense, cedeu com
a força do rio e está interditado.
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PA-256 não suportou a força da correnteza Chuvas intensas
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força da correnteza (Nathália Mello / Secom)
Na tarde deste domingo (24), o asfalto foi levado pela forte

correnteza após o rompimento do tubo por onde escoava a água
do rio.
Pela manhã, o governador Helder Barbalho visitou o município
para prestar apoio às pessoas atingidas pelas chuvas e
enchentes.
A recuperação da pista é uma das medidas que serão tomadas
para ajudar a Prefeitura de Paragominas a minimizar os
estragos causados na cidade.
“Trouxe comigo a Defesa Civil Estadual e contamos com a
participação da Setran na recuperação da pista da PA-256, no
trecho que desabou e precisou ser interditado”, ressaltou o
governador. “Já estamos com obras desde o momento que
identificamos o problema. Continuaremos dialogando com a
prefeitura para que a Secretaria de Assistência possa, ainda,
apoiar as famílias nesse momento de sofrimento, para que
consigamos minimizar as dificuldades causadas pelo desastre, e
apoiar a população de Paragominas.”
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