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SUPERPACOTE

obra do binário do
B ABarreiro
está inserida no
maior contrato do CAF, de
R$ 41,8 milhões. Prazo para
a conclusão é de 24 meses.

MOBILIDADE OBRA FOI ANUNCIADA INICIALMENTE COMO DUPLICAÇÃO DA ESTRADA DO BARREIRO, MAS DEPOIS OPTOU-SE PELO BINÁRIO

CAF: começa obra do binário do
Barreiro, a principal do pacote
A nova via, que terá 2,2 quilômetros de extensão, irá ligar a Rua Cosme Nery à Avenida Dom Pedro I e funcionará
como um binário com a Estrada do Barreiro; as duas terão sentido único, uma Centro-bairro e outra bairro-Centro
taubaté
Julio Codazzi
@juliocodazzi

Tiveram início essa semana
as obras de construção de
uma nova via no bairro do
Barreiro, com 2,2 quilômetros de extensão.
A via, que irá ligar a Rua
Cosme Nery à Avenida Dom
Pedro I, funcionará como
um binário com a Estrada
do Barreiro - a estrada, que
hoje tem uma faixa em cada
sentido, passará a operar em

sentido único; já a nova via
operará no sentido contrário.
Essa, que é uma das principais obras do pacote financiado com o empréstimo do CAF
(Banco de Desenvolvimento
da América), foi anunciada
inicialmente pelo governo Ortiz Junior (PSDB) como uma
duplicação da Estrada do Barreiro. No entanto, para reduzir
a necessidade de desapropriações, optou-se pela nova via
em binário.
A obra está inserida no maior
contrato do CAF, de R$ 41,8
milhões, do qual fazem parte
também melhorias na Aveni-

da Miguel Garcia Velho (1,95
quilômetro), na avenida Dom
Pedro I (8,6 km), na Avenida
Álvaro Marcondes de Mattos
(3,2 km) e o parque linear do
Santa Tereza. O prazo para a
conclusão de todo esse pacote
é de 24 meses.
ESTRADA.

Divulgação/PMT

Programa. Pacote do CAF é a maior vitrine do governo Ortiz Junior

Além do binário, a Estrada
do Barreiro está sendo alargada. A obra, que custará R$ 21,4
milhões, teve início em dezembro de 2017 e deveria ter ficado pronta em junho de 2019,
mas o prazo já foi ampliado
para 28 de junho de 2020.
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