Operação Tapa Buraco avança
nas rodovias do Estado
Desde 24 de abril quando foram iniciados os serviços, já foram
aproximadamente 503 km de tapa buracos em rodovias estaduais

Dando continuidade à recuperação da malha viária, o governo de
Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e
Sustentabilidade (Sedurbs), com execução do Departamento
Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE),
prossegue com a Operação Tapa-Buraco, roçagem mecânica e
limpeza nas rodovias.
Nesta quarta-feira (05), foram iniciados os serviços de tapa

buraco na rodovia que liga Pacatuba à Brejo Grande, e na
rodovia que liga Moita Bonita à Serra do Machado. A ação,
desenvolvida pelas equipes operacionais do órgão, normaliza a
malha viária, facilitando o deslocamento dos veículos.
Prosseguem em serviços a rodovia SE-170, que liga Riachão do
Dantas a Lagarto, a rodovia que liga São Cristóvão ao Povoado
Rita Cassete; Capela ao Povoado Pirunga, e a rodovia SE-290
que liga Itabaianinha a Tobias Barreto. Ontem (04), foi
concluído o tapa buraco do trecho da rodovia pela BR-101, que
liga Japoatã ao Povoado Tatu.
Já em Santa Luzia do Itanhy ao Povoado Castro, está sendo
realizada roçagem manual, drenagem e limpeza de acostamento.
Iniciados em 24 de abril, até o momento, os serviços da
operação já executaram 502,70km de tapa buracos e 346,10km de
roçagem mecânica.
O objetivo do governo do Estado é executar a operação em todas
as rodovias estaduais onde se fizer necessário o serviço. E
para que o cidadão obtenha informações sobre onde a operação
tapa-buraco está atuando, está disponível o número 0800 284
9016, no período das 7h às 13h, de segunda à sexta-feira.
Além disso, a população também pode obter informações através
dos canais de atendimento agecom@der.se.gov.br e
ouvidoriader@der.se.gov.br, a respeito de outros serviços
executados pelo órgão estadual, bem como comunicar ao DER
sobre algum problema existente nas rodovias.

