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PLANALTO
Trecho de 49 km do
planalto da Rodovia
dos Tamoios foi o primeiro a ser duplicado
e entregue, em 2014.
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SERRA
Previsão de entrega da
nova pista da serra da
Tamoios é fevereiro de
2022m distante da inicial em abril de 2020.

CONTORNOS
Estado finaliza contrato para transferir as
obras à Concessionária
Tamoios, que também
administrará trecho.

QR CODE. Confira o webinário
de OVALE na íntegra
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COMÉRCIO EXTERIOR

Porto de São Sebastião deve ter alta de 30%
em cargas com a duplicação da Tamoios

CONTORNOS
fazendo um
EE“Estamos
esforço para que a
concessionária assuma a
obra do contorno”.
João Octaviano M. Neto
Secretário de Transportes

MERCADO. O Porto de São
Sebastião será um dos mais
impactados com o término
das obras de duplicação da
Tamoios, o que facilitará a
chegada de cargas para a
estrutura portuária. Para o secretário estadual de Logística
e Transportes, João Octaviano
Machado Neto, o porto será
um dos grandes beneficiados
com as obras. “Acho fundamental para o porto, que só
é abastecido por rodovias. A
chegada é o grande gargalo,
principalmente em tempos
de férias. O caminhão encara

tudo isso. Então, estamos procurando agora dar ao porto de São
Sebastião mais mobilidade para
receber mais cargas”.
“O usuário vai ter muito mais
tranquilidade em viajar na rodovia. Com a via iluminada à noite,
já se sente mais à vontade. Isso
na serra antiga. Imagina na
serra nova. Vai reduzir drasticamente o engarrafamento, pois
tinha pista dois sentidos”, afirmou Marcelo Stachow Machado,
presidente da Tamoios.
Ele espera um crescimento de
30% no movimento de cargas
no porto de São Sebastião.
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REFERÊNCIA
traçado, conforto,
EE“Em
segurança e meio
ambiente será antes e
depois da Tamoios”.
Marcelo Stachow Machado
Presidente da Conc. Tamoios

