“Agora temos tudo”, diz diretor do Grupo WTorre
depois da liberação do acesso ao Shopping
Nações
Entrada pela Rodovia Limeira-Piracicaba foi aberta neste sábado (28)
“Agora temos tudo: um shopping de verdade, com ótima localização, fácil acesso,
segurança e conforto”. A declaração é do diretor do Grupo WTorre, que administra o
Shopping Nações, Wavá Jezler, depois da liberação do acesso ao empreendimento pela
Rodovia Limeira-Piracicaba, que aconteceu na manhã deste sábado (28). A abertura dessa
entrada era esperada pelos lojistas e clientes desde a inauguração do shopping, há pouco
mais de dois anos.
“É inacreditável que tenha demorado tanto tempo para conseguir resolver algo que era
essencial, e nunca nos recusamos a nada”, disse Jezler. “Agora, esse é um assunto resolvido,
vamos seguir em frente, cumprindo o cronograma que nos foi exigido para liberação do
acesso”. Até esta sexta (27), o acesso ao Shopping Nações vinha sendo feito pelo bairro
Santa Adélia, o que motivava reclamações. “Hoje, todos podem vir tranquilos”.
Para Jezler, o shopping agora entra numa nova fase. “A liberação vai ser boa para os
negócios dos lojistas que já estão instalados e para atrair novos, que esperavam por isso
para investir”, argumentou. “Limeira pode se orgulhar de ter o shopping que queria e
merecia”. O diretor destacou ainda que a área onde foi construído o acesso foi doada à
Prefeitura de Limeira. “Nossa preocupação passa a ser da porta do shopping para dentro”,
frisou.
A liberação da entrada no km 115+920 da rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), mais
conhecida como Limeira-Piracicaba, ficou acertada em reunião realizada nesta sexta, na
Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), em São Paulo. Estiveram
presentes o prefeito de Limeira, Paulo Hadich, representantes dos administradores do
shopping, da Artesp e da Intervias.
Pelo acordo, a direção do shopping se compromete a finalizar uma barreira no canteiro
central da rodovia, a construir uma pista de aceleração e desaceleração do lado oposto ao
empreendimento e a concluir a fundação de uma passarela. Um relatório sobre a execução
das obras foi apresentado nesta sexta pela Intervias, demonstrando que o cronograma vem
sendo cumprido.
“A abertura do acesso envolve os sonhos e investimentos dos lojistas, a viabilidade do
shopping e as expectativas da população. E esperamos que a partir de agora uma nova fase
próspera se inicie e beneficie a todos”, declarou Hadich.
Pelo cronograma de obras, a fundação da passarela deverá ser concluída no dia 14 de
dezembro. Outras ações, como faixa adicional e barreira do canteiro central da rodovia,
deverão estar finalizadas até o dia 30.

