Transamazônica -Liberação da
BR-230 deve ser na segundafeira (3)
Liberação da BR-230 deve ser na segunda-feira
Ponte já havia caído no local em agosto deste ano
order zoloft ? generic lexapro walmart, methylprednisolone
without prescription . buy tri cor on line pharmacy.
A previsão para a liberação do tráfego de veículos na rodovia
Transamazônica é para a próxima segunda-feira (3). É o que
garantiu o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes) em reunião realizada nesta quinta-feira (30) .
Os veículos que trafegavam pela rodovia estavam impedidos de
fazê-lo desde a segunda-feira (27), quando o nível do rio
Arataú, no município de Novo Repartimento, subiu resultando em
obstrução do local.
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Com a força das águas do rio, um pedaço da ponte foi quebrado
e o trecho de asfalto cedeu, impossibilitando o tráfego. Uma
fila quilométrica de veículos, e, principalmente caminhões, se
forma na rodovia antes da ponte sobre o rio.
Segundo o que ficou definido na reunião, será feita uma
intervenção para aumentar o nível do aterro da transposição
que foi danificada pelas chuvas, “pois o nível do rio começou
a baixar, proporcionando assim o início dos trabalhos”, disse
Renata Pantoja, assessora de comunicação do Programa de
Comunicação Social, e Gestão
Transamazônica BR 230/422.
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“O DNit e o exército já estavam com o cronograma do início
das obras marcado para o dia 27 de outubro, prevendo fenômenos
atípicos para o período, como no caso chuvas e enchentes que
poderiam inundar a transposição, porém com as fortes chuvas
ocorridas na última quinta-feira, (23), a interdição foi
forçada diante as adversidades naturais”, declarou.
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