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Ilhabela. O prefeito Toninho
Colucci (PL) criticou Doria

Caraguatatuba. O prefeito
Aguilar Junior (MDB)

Jacareí. O prefeito Izaias
Santana (PSDB)

Paraibuna. O prefeito Victor
Cássio Miranda (PSDB)

O

s quatro prefeitos que
participaram do webinário ‘Tamoios, o futuro em obras’, realizado por
OVALE, no segundo capítulo
do projeto ‘Brasil do Futuro’,
destacaram a importância da
conclusão das obras da Rodovia dos Tamoios e cobraram
agilidade do governo do Estado. Os prefeitos de Caraguatatuba, Aguilar Junior (MDB), e
de Ilhabela, Toninho Colucci
(PL), além de Victor de Cassio
Miranda (PSDB), o Vitão, presidente da RMVale e prefeito
de Paraibuna, e Izaias Santana
(PSDB), prefeito de Jacareí e
presidente da Codivap, a Associação dos Municípios do Vale
do Paraíba, falaram do assunto.
O prefeito de Caraguá ressaltou que a duplicação trará
muito mais benefícios. “Trará
muito mais benefícios para o
Litoral Norte do que malefícios.
A Tamoios é grande entrada do
Litoral Norte, que é a região
que mais cresce no estado. A
retomada vai ser muito forte
com relação ao turismo”.
O prefeito de Ilhabela elogiou
o ex-governador Geraldo Alckmin pela iniciativa de duplicar
a Tamoios. E criticou o governo João Doria (PSDB).
“Ficou abandonado o contorno nesses últimos quatro anos.
Está andando a passos de tartaruga a duplicação da serra.
Os usuários pagam um pedágio
alto de uma estrada que deveria ser duplicada e sofrem com
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ANO
em que foram paralisadas
as obras nos contornos da
Rodovia dos Tamoios, que já
deveriam ter sido entregues

Divulgação

Turismo. Municípios do Litoral Norte afirmam que ‘nova’ rodovia ampliará fluxo para as praias da região

DESTAQUES
FOMENTAÇÃO
Os prefeitos destacaram
que a duplicação da
Tamoios vai melhorar os
acessos e, assim, melhorar
também o turismo.
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ATRASO
Todos eles esperam mais
agilidade na conclusão das
obras da Tamoios de
duplicação e dos
contornos.
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VELOCIDADE

prefeito de Ilhabela,
B OToninho
Colucci, criticou o
limite de velocidade e
considerou baixo para a
rodovia.

a situação atual. O governo do
estado praticamente abandonou, esqueceu que o usuário final é o destino disso”, afirmou.
O prefeito de Paraibuna ainda ressaltou a redução dos
acidentes, principalmente no
trecho da cidade, com a duplicação da Tamoios no Planalto.
E Izaias também ressaltou a
importância da duplicação e
cobrou ainda duplicação da
Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba. Confira a íntegra
acessando o QR Code.

PARALISAÇÃO

Prefeitos cobram
também agilidade
de Doria na obra
dos contornos

É O ANO
de previsão para a
conclusão das obras de
duplicação da serra na
Tamoios

OBRAS. O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, ressaltou que as obras do contorno
são essenciais para a rodovia
dos Tamoios. “Se o governo
não terminar o Contorno, não
adianta terminar a Serra. Tem
que terminar o mais rápido
possível. O contorno está no
quinto ano de aniversário. A
obra não é para um ou para
outro, é para o Litoral Norte,
sobretudo neste momento que
estamos vivendo”, disse. O
prefeito de Ilhabela, Toninho
Colucci, também criticou a demora na obra dos contornos.
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Tamoios é grande
EE“Aentrada
do Litoral Norte,

usuários pagam
EE“Os
pedágio alto de estrada

da Tamoios
EE“Aé umduplicação
sonho, um vetor de

dos acidentes
EE“Aeramaioria
no trecho de

que é a região que mais
cresce no estado”

que deveria ser duplicada
e sofrem com a situação”

desenvolvimento sem
dimensões anteriores”

Paraibuna. Hoje, é uma
nova realidade”
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