Triunfo Transbrasiliana inicia pavimentação das obras de duplicação
do Km 72,6
As obras de duplicação de 2,8 quilômetros da BR153/SP entre o Km 72,1 e Km 74,9 (municípios de Rio Preto e Bady Bassitt) avançam cada vez
mais. A Concessionária Triunfo Transbrasiliana, responsável pela administração da rodovia no trecho paulista, deu início na última sextafeira (26)
as primeiras etapas de pavimentação de duplicação do Km 72,6 com a execução de subbase. Os serviços incluem equipamentos de grande porte,
do tipo: distribuidora eletrônica de cimento, recicladora para estabilização do solo melhorado com cimento, rolos compactadores e uso de
motoniveladoras para ajustar o nível da pista.
A pavimentação é composta por quatro etapas: subleito que é o próprio solo (terreno natural), subbase que é composta por solocimento para
reforço, a base que conta com solocimento mais materiais granulares (brita e/ou cascalho) e por último o revestimento asfáltico.
A duplicação, que está prevista dentro do contrato de concessão, vai beneficiar diretamente os usuários da região e melhorar o fluxo de veículos
entre os dois municípios. O projeto prevê ainda um dispositivo de retorno em desnível nos dois sentidos da pista, na altura do Km 72,8. O
dispositivo, que irá contar com dois viadutos, é a forma mais segura do motorista retornar na rodovia e tem a função de reduzir os acidentes entre
veículos, pois evita consideravelmente colisões. Para saber como irá ficar a duplicação do trecho após as obras, os usuários podem acessar o site
http://www.triunfotransbrasiliana.com.br/duplicacaobr153sp72ao74 e conferir o novo vídeo em 3D.
Benefícios da duplicação
Além de melhorar a trafegabilidade na região, as obras entre o Km 72,1 e Km 74,9 trazem ainda mais segurança para os motoristas. Com as obras
em andamento são gerados dezenas de empregos aos moradores dos municípios lindeiros. Outro ponto importante que deve ser levado em
consideração é o desenvolvimento econômico da região.
Com a rodovia duplicada empresas são atraídas pela facilidade de escoamento de produtos, além de gerar tributos, mais empregos e renda para os
municípios. Composta por quase 70 funcionários e 36 maquinários pesados até o momento, as equipes de trabalho começaram as obras em agosto
de 2017. A previsão de entrega será no segundo semestre de 2018.
Obras em tempo real
Sempre perto e sempre junto de seus usuários, a Concessionária disponibilizou um hotsite para que todos acompanhem o andamento das obras de
duplicação por câmeras em tempo real e de maneira transparente. No endereço www.triunfotransbrasiliana.com.br/duplicacaobr153sp72ao74, além
do dia a dia dos 2,8 quilômetros de duplicação é possível monitorar o percentual de evolução de cada etapa, desde os serviços iniciais até a
instalação de iluminação. Curiosidades, números, mapa da obra, vídeos e canais de contato para informações ou dúvidas também estão disponíveis
no site.
Mais informações podem ser obtidas, gratuitamente, a qualquer hora do dia ou da noite, pelo telefone 0800 72 30 153, ou por meio do email
ouvidoria@triunfotransbrasiliana.com.br.
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