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Notícias

COMPROMISSO E RESPEITO

34 famílias

beneficiadas pelo Programa
de Reassentamento
recebem suas moradias
antes mesmo da conclusão
do empreendimento.

Cerimônia de entrega das chaves

A DERSA entregou 34 unidades habitacionais a famílias que não
possuíam escritura de seus imóveis, removidas de áreas utilizadas
para a execução das obras da Nova Tamoios Contornos. As casas, no
Condomínio Nova Caraguá II, são resultado de uma parceria entre o
Governo do Estado, por meio da Casa Paulista, o programa federal
Minha Casa Minha Vida e a prefeitura de Caraguatatuba. As novas
unidades contam com aquecimento solar para chuveiro, 43 m² de área
útil, dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, medição
individualizada de água e acessibilidade.

ENGENHARIA DE PONTA
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
A Nova Tamoios Contornos tem uma extensão total de 33,9 Km, dos quais 7,5 Km
são OAE´s (Obras de Arte Especiais) - estruturas como pontes, viadutos, passagens
e pontilhões. No total são 54 OAE´s, divididas em:

4 pontes
28 viadutos
passagens
31
1 pontilhão

(superior e inferior)

Obra destinada à transposição de
obstáculo constituído por água, como
rios, braços de mar, lagos etc.
Obra destinada à transposição de
obstáculos como vales, linhas férreas,
ruas, estradas e outras vias.
Obra destinada à transposição de
vias de menor porte.
Pontes ou viadutos de um único
vão, menor que 15 metros.

OAE
túnel
pista
Condomínio Nova Caraguá II

“Estou muito feliz só de saber que vou ter o meu cantinho (...). Muito
obrigado à DERSA que arcou com tudo, pelo ótimo atendimento e por
toda atenção que deram pra mim e minha família.”
Adenilza - uma das beneficiadas pelo Programa de Reassentamento da DERSA no
Condomínio Nova Caraguá II.

OAE 103 - Viaduto em construção no
lote 1 da Nova Tamoios Contornos

SUSTENTABILIDADE

parceria

DA DERSA COM MUNICÍPIOS MELHORA
CONDIÇÕES DE VIAS PÚBLICAS

Desde o segundo semestre de 2014,
a DERSA já fez a doação de 16,5 mil
toneladas de material rochoso proveniente
das escavações. Este material é utilizado
pelas prefeituras de Caraguatatuba e
São Sebastião para pavimentar vias de
terra e para reparar trechos de ruas em
estado precário. Esse é mais um dos
benefícios das obras, que também geram
mais empregos para os trabalhadores dos
municípios, ampliam a arrecadação de
impostos para os cofres das prefeituras e
incentivam a economia local.

MONITORAMENTO DE FAUNA NA NOVA TAMOIOS CONTORNOS
O Programa, executado durante todo o período de instalação do empreendimento, tem o objetivo de avaliar as condições da fauna
silvestre e fazer uma estimativa segura sobre os impactos das obras e as alternativas para minimizá-los. Veja alguns animais
registrados durante o monitoramento com as câmeras trap (câmaras com sensores de movimento):
Veado-catingueiro

Suçuarana

Os registros comprovam a boa qualidade ambiental
na região, mostrando animais que compõem a
delicada estrutura da cadeia alimentar da natureza.
Também demonstram que a implantação das obras
não afetou a fauna da região estudada.

Câmera trap utilizada
para o monitoramento
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Assista no Youtube vídeo dos animais monitorados na
Nova Tamois Contornos.

Você pode assistir o vídeo pelo celular
usando um leitor de QR CODE
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