Operação
Tapa-Buraco
já
percorreu
mais
de
500
quilômetros
de
rodovias
sergipanas
Já são 16 rodovias e mais de 20 trechos contemplados em pouco
mais de um mês de trabalho

De Norte à Sul do Estado, a Operação Tapa-Buraco não para e as
equipes já passaram, ao todo, por mais de 500 quilômetros de
rodovia estadual. Trabalhadores, máquinas e asfalto e deixam a
pista pronta para que os motoristas trafeguem com mais
segurança. Nesta quarta-feira (29), os serviços começaram a
ser feitos em mais dois trechos: na SE-226 que liga a BR 101
ao povoado Miranda, em Capela, na SE-335, trecho que liga a BR
101 à Japoatã, e continua em mais seis pontos de Sergipe.

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), com
execução do Departamento Estadual de Infraestrutura de Sergipe
(DER), iniciou os trabalhos há pouco mais de um mês,
beneficiando 16 rodovias. No entanto, segundo o secretário da
Sedurbs, Ubirajara Barreto, a operação vai percorrer todas as
regiões.
“Estamos fazendo o trabalho de tapa-buraco nas rodovias
sergipanas para deixar as estradas prontas para que a
população aproveite os festejos juninos com segurança. Mas, é
importante lembrar que começa o período chuvoso e novos
buracos podem aparecer, por isso estamos sempre atentos aos
serviços de manutenção”, explica.
População aprova
O trabalho do governo vem sendo bem recebido pela população
sergipana, que desfruta de viagens mais rápidas e mais
tranquilas. A estudante Aline dos Santos viaja toda semana de
Aracaju para Riachão do Dantas, na região Centro-Sul, e sempre
que chegava ao trecho que passa pela Colônia 13, em Lagarto, a
viagem ficava mais lenta por causa dos buracos, mas agora o
percurso está mais tranquilo. “Quando a gente chegava na parte
da estrada onde tinha buraco, era preciso reduzir a velocidade
e ter mais atenção para o carro não cair no buraco. Agora a
pista está um tapete”, comemora.
A Operação Tapa-Buraco atua ainda no Contorno Norte de
Itabaianinha, SE 385, Centro-Sul Sergipano e prossegue na
SE-170, trecho que liga os municípios de Lagarto-Riachão do
Dantas-Tobias Barreto, entre os Territórios da Grande Aracaju
e no Agreste Central, na Rodovia SE-245, Riachuelo/Malhador. O
Diretor Presidente do DER, Ancelmo Souza, conta que o trabalho
é feito com muito cuidado para que o novo asfalto dure por
mais tempo.
“Os

profissionais

executam

a

limpeza

dos

buracos

e

posteriormente aplicam o concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ), melhorando, assim, as condições de tráfego na rodovia.
A demanda tem sido grande nas rodovias estaduais e estamos
distribuindo equipes para realizar os serviços em várias
regiões”, detalha.
O DER trabalha também na manutenção das rodovias. Na Lauro
Porto, em Nossa Senhora do Socorro, e na SE-160, entre
Pedrinhas e Boquim, são executados serviço de roçagem mecânica
a fim de proporcionar a trafegabilidade. Já na SE-315, entre a
divisa do povoado de Poço Redondo, Santa Rosa do Ermírio, e o
Estado da Bahia, os serviços de recuperação da rodovia
prejudicada pelas chuvas estão em fase de conclusão.

