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CORREDOR OESTE JÁ ESTÁ 
FUNCIONANDO EM ITAPEVI

Prefeitura e Governo do Estado inauguraram trecho Itapevi-Jandira na última quinta-feira (22)
A Prefeitura de Itapevi e o Governo do Es-

tado de São Paulo entregaram, nesta quinta-
-feira (22), o Corredor Metropolitano Trecho 
Itapevi-Jandira. O ato oficial aconteceu na 
Avenida Feres Nacif Chaluppe, próximo ao Ter-
minal de Ônibus, no Centro. Na oportunidade, 
foi assinado convênio para repasse de verbas 
do Governo do Estado à Prefeitura no valor de 
R$ 14.498.849,00 para a construção da Esco-
la Técnica (ETEC) Itapevi, no bairro Vila Santa 
Rita.

Com 5 quilômetros de extensão, as obras 
do viário compartilhado entre ônibus e veícu-
los no trecho Itapevi-Jandira custou R$ 47,4 
milhões e foram iniciadas em 2011. As obras 
foram retomadas apenas no segundo semes-
tre de 2015, após precisaram ser paralisadas 
por duas vezes devido a descumprimento con-
tratual e falência das empresas contratadas. A 
partir daí, a execução das obras, então, foram 
realizadas pela EMTU (Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos de São Paulo S.A.) e a 
construtora Enpavi.

“Neste percurso onde hoje inauguramos 
o Corredor Oeste levávamos, em média, 17 
minutos para percorrer este trecho até Jandi-
ra e recentemente levei pouco mais de cinco 
minutos para fazê-lo. Isso demonstra que ele 
já é melhor e trará mais agilidade e conforto 
para quem irá trafegar por esta via”, disse um 
servidor.

“Temos que valorizar os trabalhadores, 
as empresas responsáveis pela execução das 
obras e a população. Estes últimos, inclusive, 
que deverão ser os mais beneficiados com a 
entrega destas obras, que trarão maior mobili-
dade urbana à região”, ressaltou outro funcio-
nário público.

As obras completas do Corredor Metropo-
litano ligam Itapevi à capital paulista, passan-

do por Jandira, Carapicuíba e Osasco, num 
trajeto total de 23,6 quilômetros de exten-
são. Elas ainda permitem a interligação com 
as estações de trem da CPTM (Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos) de Itape-
vi, Engenheiro Cardoso, Sagrado Coração e 
Jandira.

Maria Luzinete da Silva, 67, diarista, mo-
radora da Vila Aparecida, bairro ao lado do 
trecho, ficou feliz com a novidade. “Essa é 
uma obra muito importante. Antes era só 
barro essa via e fazíamos muito sacrifício 
para sair de casa, pegar ônibus e ir pra Jan-
dira ou outras cidades. Agora vai trazer mais 
dignidade para a gente. Toda a população 
será beneficiada”, disse.

CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSARELAS
A construção de uma passarela e am-

pliação de outra no trecho do Corredor irão 
eliminar passagens de nível e proporcionar 
mais conforto e segurança aos pedestres. Na 
linha férrea da CPTM (Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos), próximo à esta-
ção Itapevi (Linha 8 – Diamante) e ao Samu, 
será ampliada uma passarela em concreto 
armado com 27 metros de extensão. A pre-
visão é de que essas obras estejam concluí-
das em abril.

Em maio, na altura da estação de trem da 
CPTM Engenheiro Cardoso, está prevista a 
entrega de outra passarela para aumentar a 
segurança do trânsito no local.

Itapevi inaugura obras do Corredor Metropolitano no trecho entre a cidade e Jandira
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