Caos na BR-163 – Chuvas no PA
deixam trechos de rodovia
interrompido- Caminhões estão
parados na rodovia
Chuva causou estragos em pontos sem pavimentação da
rodovia BR-163. Caminhões estão parados na rodovia.
*Fila de caminhões na rodovia ultrapassa os 40km de um
lado para outro da rodovia BR-163 (Foto Jornal Folha do
Progresso)
Estima-se que mais de cinco (5) mil caminhões estão na
rodovia sem poder trafegar. Este número já foi maior na
semana passada.
Veja o ponto (local) que causa mais transtornos aos
motoristas na estrada federal, informado pela reportagem
do Jornal Folha do Progresso. (Imagem Google).

Ponto em azul mostra local do atoleiro na rodovia BR
163-(Imagem Google)

Vida de Cão
Viagem que normalmente se fazia em menos de 10 horas
entre Novo Progresso ao Porto de Miritituba, está
levando dias, motoristas são obrigados a pararem os
caminhões em trechos de lama e atoleiros.

Fila de caminhões na rodovia ultrapassa os 40km de um
lado para outro da rodovia BR-163 (Foto Jornal Folha do
Progresso)
As chuvas na região ocasionaram interrupções (atoleiros) em
alguns trechos da rodovia federal.
A fila de caminhões parados na rodovia, outros preferem
esperar parados em comunidades espalhadas as margens da
rodovia.
Ônibus de transporte de passageiros não estão saindo nos
horários, os que saem não tem prazo para chegar ao destino. A
distância de Novo Progresso ao Porto de Miritituba é de 390
quilômetros.
Leia Também:Br-163-Motoristas pedem Socorro! – estão parados
há 5 dias em atoleiros de rodovia no Pará
De acordo com
nossa equipe de reportagem que percorreu o
trecho até Miritituba nesta quarta-feira (15), o local onde
se encontra intrafegável entre a comunidade de Aruri até o
distrito de Caracol, vários pontos está interditado por conta
de defeitos e rompimento da estrada.

Caminhões parados no distrito de Caracol (Itaituba-PA)
A rodovia ficou intransitável nestes dias após fortes chuvas
na região, que provocaram atoleiros e um verdadeiro lamaçal,
não existem alternativa, os motoristas são obrigados a ficar
parados na rodovia aguardando o tempo melhorar.
O restante dos trechos da
normal nos dois sentidos.

rodovia no Estado

têm tráfego

Ônibus da empresa ouro e prata também teve dificuldade
para passar
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