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ABRE ASPAS

APONTAMENTO

sinalização da
EE“Avelocidade
da estrada foi

Com duas obras no trecho, piloto elogia
a sinalização de uma e critica a de outra

falha, depois que a gente
passa do trecho até a
Carvalho Pinto”
Jean Azevedo
Piloto de rali

contra cobrar
EE“Sou
pedágio de motocicleta.
Motocicleta não estraga
rodovia”
Idem

“É excelente rodovia,
asfalto muito bom, largo
e, na minha opinião
poderia ser 100 km/h a
velocidade máxima”
Idem

ESTRADA. Entre os quilômetros 52 e 53 da rodovia dos
Tamoios, existe uma obra que
o piloto Jean Azevedo considera bem sinalizada, porém,
critica a demora na conclusão.
“A obra em si está bem sinalizada, ali tem um estreitamento
de pista, não vejo problema.
O que eu acho é que essa obra
está ali há muito tempo. Eu
não sou muito de passar nessa
rodovia, mas acho que já está
aqui há muito tempo e parada.
Então, apesar de estar bem sinalizada, é sempre um perigo.
Ali às vezes, à noite, tem neblina. O ideal seria solucionar o
problema e deixar pista dupla
o tempo todo, pois ali tem um
afunilamento”, afirmou. Já a
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NO DETALHE

outra obra, no quilômetro 65,
Jean entende que a sinalização precisava ser melhorada.
“Sentido litoral, a partir do km
65, tem estreitamento de pista,
que vira mão única em função
das obras da serra. Tem que
ter bastante atenção, a descida
principalmente”, disse Jean.
“Fica pista bem estreia, eles
priorizam a subida, que fica um
pouco mais larga e a sinalização
é um pouco falha. Inclusive na
nossa frente um carro pegou a
pista da contramão. Então, ali
no trecho 64 e 65, onde começa
a obra da serra, tem que melhorar a sinalização bastante.
Naquele trecho tem que colocar
uma velocidade mais baixa para
diminuir o risco de acidente”..

QUILÔMETROS
por hora é a velocidade
mínima na rodovia dos
Tamoios, em determinados
trechos da estrada
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POSITIVO

Jean
B Multicampeão,
Azevedo elogiou a
qualidade do asfalto e a
segurança da Rodovia dos
Tamoios durante o
percurso.
NEGATIVO

piloto de São José dos
B OCampos
criticou a
sinalização de uma das
obras e também a
cobrança de pedágio para
motos.
BALANÇO

Jean, após o test
B Para
drive, é possível dizer que
as belezas naturais da
região também são um dos
destaques da rodovia, que
liga o Vale do Paraíba ao
Litoral Norte.

QUILÔMETROS
é o tamanho total da
Rodovia dos Tamoios, entre
São José dos Campos e
Caraguatatuba

