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Governador Wilson Lima dá início a plano emergencial de recuperação da Rodovia AM-Governador Wilson Lima dá início a plano emergencial de recuperação da Rodovia AM-
010010
19:02 - 19/06/201919:02 - 19/06/2019

O governador do Estado, Wilson Lima, deu ordem de serviço, nesta quarta-feira (19/06), para início do plano emergencial de recuperação daO governador do Estado, Wilson Lima, deu ordem de serviço, nesta quarta-feira (19/06), para início do plano emergencial de recuperação da
Rodovia AM-010, que interliga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara. A solenidade ocorreu em Itacoatiara (distante 270Rodovia AM-010, que interliga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara. A solenidade ocorreu em Itacoatiara (distante 270
quilômetros da capital), durante a passagem do governador pelo município, onde ele aproveitou para visitar as obras do sistema viário equilômetros da capital), durante a passagem do governador pelo município, onde ele aproveitou para visitar as obras do sistema viário e
também reforçar o anúncio da retomada, no segundo semestre do ano, das obras de recuperação e manutenção da AM-010.também reforçar o anúncio da retomada, no segundo semestre do ano, das obras de recuperação e manutenção da AM-010.

 “Vim fazer uma vistoria no sistema viário de Itacoatiara. Só no município nos vamos pavimentar 102 ruas, dando continuidade ao “Vim fazer uma vistoria no sistema viário de Itacoatiara. Só no município nos vamos pavimentar 102 ruas, dando continuidade ao
compromisso que havia assumido ano passado. Hoje também estamos começando o serviço de tapa-buracos na AM-010, e vamos limpar ascompromisso que havia assumido ano passado. Hoje também estamos começando o serviço de tapa-buracos na AM-010, e vamos limpar as
bordas da pista para dar mais visibilidade aos motoristas, colocar sinalização horizontal e vertical. Tem um detalhe que é importante ressaltar:bordas da pista para dar mais visibilidade aos motoristas, colocar sinalização horizontal e vertical. Tem um detalhe que é importante ressaltar:
a obra vai começar no sentido do município de Itacoatiara para Manaus, e não o contrário. Antes se fazia de Manaus para Itacoatiara, e noa obra vai começar no sentido do município de Itacoatiara para Manaus, e não o contrário. Antes se fazia de Manaus para Itacoatiara, e no
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meio do caminho o asfalto acabava. Vamos estender pela comunidade de Lindóia, que é o trecho mais complicado da AM-010 nessemeio do caminho o asfalto acabava. Vamos estender pela comunidade de Lindóia, que é o trecho mais complicado da AM-010 nesse
momento”, destacou o governador.momento”, destacou o governador.

 Wilson Lima havia anunciado o plano emergencial na AM-010 durante sua ida a Itacoatiara, no último final de semana, quando participou da Wilson Lima havia anunciado o plano emergencial na AM-010 durante sua ida a Itacoatiara, no último final de semana, quando participou da
17ª Festa da Fogueira, realizada na Vila de Lindóia.17ª Festa da Fogueira, realizada na Vila de Lindóia.

 Sobre as obras de manutenção e recuperação da AM-010, o governador fez questão de destacar o diferencial do serviço que será realizado. Sobre as obras de manutenção e recuperação da AM-010, o governador fez questão de destacar o diferencial do serviço que será realizado.
“Estamos construindo o projeto de modernização dessa rodovia. Vamos recuperar totalmente a base, recapear, colocar sinalização – inclusive“Estamos construindo o projeto de modernização dessa rodovia. Vamos recuperar totalmente a base, recapear, colocar sinalização – inclusive
noturna, horizontal e vertical –, colocar uma terceira faixa onde é possível, duplicar uns trechos considerados mais perigosos. Tudo isso paranoturna, horizontal e vertical –, colocar uma terceira faixa onde é possível, duplicar uns trechos considerados mais perigosos. Tudo isso para
termos a garantia das empresas que estão se instalando aqui na região tenham uma rodovia segura para trafegar”, explicou o governador.termos a garantia das empresas que estão se instalando aqui na região tenham uma rodovia segura para trafegar”, explicou o governador.

 Nesta quarta-feira (19/06), o governador também lembrou já ter repassado para a prefeitura de Itacoatiara recursos que serão utilizados para Nesta quarta-feira (19/06), o governador também lembrou já ter repassado para a prefeitura de Itacoatiara recursos que serão utilizados para
comprar duas ambulâncias.comprar duas ambulâncias.

  Sistema viárioSistema viário – Na cidade estão em andamento os serviços de tapa-buraco e remendos profundos, com posterior recapeamento asfáltico. – Na cidade estão em andamento os serviços de tapa-buraco e remendos profundos, com posterior recapeamento asfáltico.
Reiniciados na primeira semana do mês de maio, os serviços vão beneficiar o Centro e mais 12 bairros do município, com a aplicação de peloReiniciados na primeira semana do mês de maio, os serviços vão beneficiar o Centro e mais 12 bairros do município, com a aplicação de pelo
menos 15,5 mil toneladas de concreto asfáltico em 24,96 quilômetros de ruas e avenidas em recuperação. Ao todo, são 102 ruas em processomenos 15,5 mil toneladas de concreto asfáltico em 24,96 quilômetros de ruas e avenidas em recuperação. Ao todo, são 102 ruas em processo
de recuperação em Itacoatiara.de recuperação em Itacoatiara.

 “Estamos retomando as obras em quase todos os municípios do interior do Amazonas, em mais de 90% das cidades. Diferente do que diziam “Estamos retomando as obras em quase todos os municípios do interior do Amazonas, em mais de 90% das cidades. Diferente do que diziam
na campanha, que o governador não iria retomar as obras, nós elaboramos um pacote de obras, para as quais temos recursos para executar,na campanha, que o governador não iria retomar as obras, nós elaboramos um pacote de obras, para as quais temos recursos para executar,
e vamos inaugurar ainda este ano”, destacou o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Carlos Henrique Lima.e vamos inaugurar ainda este ano”, destacou o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Carlos Henrique Lima.

 Morador da rua Álvaro Maia, no bairro da Pracinha, em Itacoatiara, o aposentado Bionor Ferreira Vieira, 56, observava com alegria a Morador da rua Álvaro Maia, no bairro da Pracinha, em Itacoatiara, o aposentado Bionor Ferreira Vieira, 56, observava com alegria a
chegadas das máquinas à sua rua e o anúncio do plano emergencial na AM-010.chegadas das máquinas à sua rua e o anúncio do plano emergencial na AM-010.

 “Vai melhorar, se Deus quiser. O serviço está ficando bom, bem trabalhado. Espero que continue no resto das ruas, pois há umas por onde “Vai melhorar, se Deus quiser. O serviço está ficando bom, bem trabalhado. Espero que continue no resto das ruas, pois há umas por onde
não dá nem para passar”, afirmou. “Toda semana tenho que ir para Manaus, e a estrada está horrível, já chego passando mal. Essa obra vainão dá nem para passar”, afirmou. “Toda semana tenho que ir para Manaus, e a estrada está horrível, já chego passando mal. Essa obra vai
ficar boa, e espero que o governador continue, porque o que ele prometeu ele vai cumprir”, completou.ficar boa, e espero que o governador continue, porque o que ele prometeu ele vai cumprir”, completou.

  Novo RemansoNovo Remanso – Outra obra de grande importância para a economia do município de Itacoatiara é a de conservação e recuperação da – Outra obra de grande importância para a economia do município de Itacoatiara é a de conservação e recuperação da
Estrada de Novo Remanso, com serviços de tapa-buracos, recapeamento, drenagem superficial, limpeza e sinalização. O serviço abrange osEstrada de Novo Remanso, com serviços de tapa-buracos, recapeamento, drenagem superficial, limpeza e sinalização. O serviço abrange os
44 quilômetros de extensão total da via, que faz a ligação da Vila do Novo Remanso à rodovia AM-010.44 quilômetros de extensão total da via, que faz a ligação da Vila do Novo Remanso à rodovia AM-010.

 As obras em Itacoatiara e na Estrada do Novo Remanso estão inseridas no pacote de obras lançadas em março deste ano pelo governador As obras em Itacoatiara e na Estrada do Novo Remanso estão inseridas no pacote de obras lançadas em março deste ano pelo governador
Wilson Lima, para atender 55 municípios e a capital.Wilson Lima, para atender 55 municípios e a capital.

DuplicaçãoDuplicação – No segundo semestre será lançado o edital de duplicação da AM-010. A primeira fase da duplicação vai compreender o trecho – No segundo semestre será lançado o edital de duplicação da AM-010. A primeira fase da duplicação vai compreender o trecho
que vai de Manaus até o município de Rio Preto da Eva, o que corresponde à duplicação de 63 quilômetros. Logo após, será lançado o projetoque vai de Manaus até o município de Rio Preto da Eva, o que corresponde à duplicação de 63 quilômetros. Logo após, será lançado o projeto
da segunda fase da duplicação, que vai englobar o município de Rio Preto da Eva até a cidade de Itacoatiara.da segunda fase da duplicação, que vai englobar o município de Rio Preto da Eva até a cidade de Itacoatiara.
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LotesLotes – A Seinfra está finalizando a elaboração dos projetos básicos de recuperação e manutenção das estradas estaduais, incluindo-se aí a – A Seinfra está finalizando a elaboração dos projetos básicos de recuperação e manutenção das estradas estaduais, incluindo-se aí a
AM-010, para serem enviados para licitação na Comissão Geral de Licitação (CGL-AM).AM-010, para serem enviados para licitação na Comissão Geral de Licitação (CGL-AM).


