
>Cidade 05Diário da Serra >> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
QUINTA-FEIRA - 09 DE NOVEMBRO DE 2017

Ruas 24 e 26 do Jardim Tarumã 
passam a ter mão dupla de direção

Vias antes eram mão única no Jardim Tarumã, mas agora retornaram a mão dupla

se sentido, a prefeitura 
está recuando para fazer 
um estudo mais avança-
do, visando chegar em um 
consenso com a socieda-
de. Metade da população 
acha que não existe estru-
tura suficiente para duas 
mãos, e a outra metade 
pensa diferente”, explicou 
o responsável,  destacando 
que esse dilema se arrasta 
há mais de 15 anos, o que 

tem dificultado a resolu-
ção do problema.

“Desde o início da ges-
tão Fábio Junqueira foram 
feitas várias alterações em 
outros locais e a sociedade 
aceita, mas ali nas ruas 26 
e 24 a dificuldade é gran-
de. Aquela área não tem 
capacidade de fluxo para 
todo aquele volume de trá-
fego”, relatou.

Ainda segundo o secre-

tário, é fundamental que a 
população se conscientize 
e respeite as sinalizações, 
principalmente diante de 
algumas modificações. 
“Pedimos para respeita-
rem as placas  em todas as 
áreas, pois se o município 
tiver que contratar fiscais, 
chegará a um momento 
que o recurso público não 
dará para atender a de-
manda”, enfatizou.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Motoristas, motociclis-
tas, pedestres e ciclistas 
devem ficar atentos ao 
trafegarem nas principais 
ruas do Jardim Tarumã. 
Isso porque a Secretaria 
de Infraestrutura (Sinfra) 
promoveu mudanças nas 
Ruas 24 e 26, que volta-
ram a ser vias de mão du-
pla no bairro. De acordo 
com o secretário da Sinfra, 
Selton Vieira, a nova mu-
dança visa a elaboração 
de um estudo que atenda 
a necessidade da maioria 
dos condutores.

“O que acontece é que 
ali naquelas ruas, não con-
seguimos entrar em um 
consenso com a socieda-
de. Primeiro por causa da  
dificuldade de  cobrar exi-
gências, e segundo porque 
a população  local da 24 
e 26 tem o entendimen-
to equivocado de que se 
deixarmos em mão úni-
ca, irá diminuir o fluxo 
no comércio, o que não é 
verdade, pois ali são vias 
de passagem rápida. Nes-

Executivo planeja instalar 
mais oito semáforos

Com a proposta de 
melhorar o fluxo nas 
vias mais movimen-
tadas de Tangará da 
Serra, a Secretaria de 
Infraestrutura (Sinfra) 
encaminhará projetos 
de oito pontos sema-
fóricos para o setor de 
licitação da prefeitura. 
Segundo o secretário  
Selton Vieira, um dos 
pontos que deverá re-
ceber a sinalização é o 
cruzamento da Aveni-
da Ismael José do Nas-
cimento (Rua 01) com 
a Rua 26. “Ocorre que 
inicialmente a licitação 
ficará em torno de 2,3 

milhões de reais,   o que 
o município não dis-
põe. A vontade é muita, 
assim como o interesse 
e organização da Prefei-
tura Municipal, porém 
faltam recursos, sendo 
certo que temos uma 
série de outras deman-
das que necessitam ser 
atendidas”, esclareceu o 
secretário.

“A população de nos-
sa cidade que ainda não 
tem pavimentação asfál-
tica há anos não enten-
de o fato de investirmos 
com sinalização sema-
fórica, então temos que 
analisar”, concluiu.

MUDANÇAS


