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CLN realiza obras de recomposição do asfalto
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Realizadas semanalmente, manutenções auxiliam na conservação e garantem segurança para os
usuários

A Concessionária Litoral Norte, uma empresa do grupo Invepar, realiza, ao longo desta semana,
uma série de intervenções programadas, com a finalidade de garantir a segurança viária e a
conservação da estrutura na BA-099.
Entre as principais ações previstas estão fresagem e recomposição nos km 12, 14, áreas da praça
de pedágio, e 89 e 93, região de Subaúma. Entre os km 12 e 14, as obras acontecerão entre 21h e
05h. Por estarem ocorrendo no período noturno, é importante que é os motoristas redobrem a
atenção ao passarem pelos locais sinalizados, e reduzam a velocidade enquanto estiverem
trafegando no trecho.
Ainda nos km 12, 13 e 14, mas durante o dia, serão feitos reparos e reconstrução dos dispositivos
de drenagem superficial, atividade que acontece também no km 59 - próximo ao acesso à Praia do
Forte.
Também serão feitas limpeza da drenagem superficial no km 9, 12, 15, 18, 20 (Comunidade de
Areias), e, 38 (Barra do Jacuípe). Já no km 138, área de Barra do Itariri, será feita a construção de
um novo dispositivo de drenagem superficial.
O sistema de drenagem superficial tem por objetivo a captação e remoção das águas precipitadas
sobre a rodovia e áreas adjacentes, que escoam superficialmente, sendo uma solução de tráfego
importante, principalmente nos dias chuvosos.
Outra intervenção prevista será de roçada manual em diversos trechos ao longo da rodovia. Todas
as áreas em obra estarão devidamente sinalizadas pela CLN. Ainda assim, é importante lembrar
que os condutores devem manter a atenção redobrada ao passar por essas regiões, principalmente
entre o período de 7h às 17h, quando os serviços acontecem.
Sobre a CLN
A Concessionária Litoral Norte (CLN), uma empresa Invepar Rodovias, administra a rodovia
BA-099, que compreende a Estrada do Coco (a partir do km 7,7) e a Linha Verde, conectando Lauro
de Freitas até a divisa dos estados da Bahia e de Sergipe, com extensão total de 217km, entre
183km de rodovias e 35km de vias de acesso. A concessionária presta serviço para o Governo da
Bahia e é fiscalizada e regulamentada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de
Energia, Transportes e Comunicações da Bahia. Atualmente, a empresa gera cerca de 400
empregos diretos e indiretos e já repassou mais de R$ 26 milhões em impostos para os municípios
da região.
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