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Praça Carlos de Castro e Avenida Feres
Nacif receberão melhorias
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PREFEITURA REURBANIZA 
PRAÇA CARLOS DE CASTRO

Trecho ligando o espaço à rotatória da Cohab também será revitalizado; obras vão melhorar trânsito na região
A Prefeitura de Itapevi iniciou, nesta se-

gunda-feira (30), as obras de reurbanização 
da Praça Carlos de Castro, no Centro. As in-
tervenções, que integram o programa Cidade 
Bela, vão revitalizar o espaço público, além 
de melhorar o trânsito na região.  Os traba-
lhos devem durar cerca de dois meses.

A Avenida Feres Nacif Chaluppe também 
receberá intervenções de readequação viária 
no trecho entre a estação Itapevi da CPTM 
até a rotatória da Cohab. Esse mesmo trecho 
receberá uma pista compartilhada para pe-
destres e ciclistas e recapeamento, além de 
ter as calçadas reformadas em ambos os sen-
tidos da via.

“Essa obra vai mudar a cara da região cen-
tral de Itapevi, transformando a praça num 
local agradável, que possa, de fato, ser des-
frutado pela população”, diz um servidor. “Ao 
mesmo tempo, as intervenções vão revitali-
zar toda o trecho ligando a Carlos de Castro à 
rotatória da Cohab, melhorando o trânsito e 
deixando a travessia de pedestres mais segu-
ra”, afirma. 

As obras incluem a implantação de uma 
lombofaixa (faixa de pedestre com elevação) 
na travessia entre a Praça Carlos de Castro e 
a estação de trem. Será criada ainda uma pis-
ta de desaceleração de velocidade na Aveni-
da Feres Nacif Chaluppe para acessar a Rua 
Joaquim Nunes.  Além disso, a praça passará 
a ter saída única, ligando a Feres Nacif à rua 
Rua Joaquim Nunes no sentido bairro. 

“As melhorias serão realizadas com o ob-
jetivo também de preparar a região para 
receber a futura passarela de pedestres da 
CPTM (Companhia Paulista de Trens Metro-
politanos), além de assegurar maior fluidez 
de veículos de uma via à outra”, explica um 
funcionário público da pasta de Infraestrutu-

ra e Serviços Urbanos de Itapevi. 
As obras serão custeadas com recursos 

Fumefi (Fundo Metropolitano de Financia-
mento e Investimento). Em novembro de 
2017, a Prefeitura obteve R$ 1,5 milhão do 
fundo junto ao Governo do Estado de São 
Paulo para financiar obras de revitalização. 

BLOQUEIOS DE VIAS   
Durante os dois meses de obras, moto-

ristas não terão mais acesso no sentido da 
Avenida Feres Nacif Chaluppe para a Rua 
Joaquim Nunes, via que ficará interdita-
da no intervalo compreendido da Avenida 
Cesário de Abreu até a Rua Leopoldina de 

Camargo. Motoristas que trafegam da Rua 
Joaquim Nunes rumo à Avenida Feres Na-
cif Chaluppe deverão desviar pela Rua Es-
colástica Chaluppe para acessar a região 
central e os bairros. Já as avenidas Cesário 
de Abreu e Rubens Caramez terão trânsito 
normal ao longo do período de obras.

Toda intervenção acontecerá com a pre-
sença de agentes do Demutran (Departa-
mento Municipal de Trânsito), que está 
organizando o trânsito e os bloqueios na 
região. Ao mesmo tempo, a Prefeitura dis-
cute com os taxistas a criação de um novo 
espaço para o atendimento desses profis-
sionais à população. 

Praça Carlos de Castro e Avenida Feres Nacif serão melhoradas
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