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ITAPEVI GANHA PONTE NA 
RENÊ BENEDITO DA SILVA

Obra está sendo executada pelo
Consórcio Barueri-Mirim, responsável

pela construção do Piscinão do Vitápolis
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ITAPEVI TERÁ NOVA PONTE 
NA RENÊ BENEDITO DA SILVA

Obra está sendo executada pelo Consórcio Barueri-Mirim, responsável pela construção do Piscinão do Vitápolis
As empresas do Consórcio Barueri-Mirim 

deram início às obras de construção de uma 
nova ponte na entrada da Rodovia Engenheiro 
Renê Benedito da Silva, em frente ao super-
mercado Lopes, na região da Cohab. As in-
tervenções começaram no final de março, e 
integram o programa de macrodrenagem de 
Itapevi, que prevê a canalização do rio Barueri-
-Mirim e do córrego Ribeirão do Sapiantã para 
combater enchentes na cidade.

O equipamento substituirá a ponte que 
existia anteriormente no local. Ele ligará a re-
gião central aos bairros Amador Bueno, Jardim 
Santa Rita, Vila Santa Rita, Jardim Itacolomi, 
Vila Gióia e Ambuitá, dentre outros. Atual-
mente, as equipes estão colocando aduelas, 
que são peças pré-moldadas em concreto para 
o escoamento de água, e interligando o rio ao 
córrego para, em seguida, pavimentar a nova 
ponte.

“O combate às enchentes é prioridade da 
Prefeitura ao longo de todo o ano, por isso es-
tamos trabalhando para entregar as obras de 
macrodrenagem o quanto antes”, diz um servi-
dor. “Ao mesmo tempo, a intervenção irá aju-
dar a melhorar o trânsito na região, com uma 
ponte maior e mais moderna”, afirma. 

Com 7,5 metros de largura e 3,5 metros de 
altura, a nova ponte terá faixas de rolamen-
to ampliadas, com duas novas pistas sentido 
bairro e duas no sentido Centro, além de duas 
alças já existentes que vão em direção à Co-
hab, permitindo ampliar o fluxo de veículos na 
região.  Após a conclusão das obras, a Prefeitu-
ra, que monitora os trabalhos, fará a pavimen-
tação da ponte e colocará nova sinalização na 
via.  

O equipamento será liberado para o tráfego 
de veículos apenas quando forem concluídas 
as obras da rotatória da Cohab para interliga-

ção das faixas - a previsão é que isso aconte-
ça no segundo semestre deste ano. 

“Quem vem dos bairros para o Centro 
pela rodovia segue sentido rotatória da Co-
hab acessando normalmente um pequeno 
trecho de via pavimentada onde ficava a 
antiga área da padaria comunitária”, explica 
um funcionário da pasta de Planejamento 
de Itapevi. “Já as demais avenidas, a Feres 
Nacif Chaluppe e a Rubens Caramez, tam-
bém podem ser acessadas seguindo pela 
rotatória”, diz.

Em paralelo à construção da nova ponte, 
a Sabesp também realizou obras de desvio 
de uma adutora, instalando uma nova no lo-
cal. A adutora é um canal criado para levar 

água potável para o abastecimento dos mo-
radores aos bairros. 

CONSÓRCIO BARUERI-MIRIM
Responsável pela obra, o Consórcio Ba-

rueri-Mirim é composto pelas empresas So-
ebe Construção e Pavimentação e Constru-
tora Etama Ltda. Ele atua em parceria com 
a Prefeitura, que entra no projeto com con-
trapartidas financeiras, e o Governo Fede-
ral, por meio do Programa de Aceleração ao 
Crescimento (PAC). O valor total das obras 
é de aproximadamente R$ 112 milhões, e 
inclui a construção do Piscinão do Vitápolis. 
Posteriormente, haverá a criação de um se-
gundo piscinão, no Parque Suburbano.

Ponte na região da Cohab vai melhorar trânsito no local
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