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Notícias

COMPROMISSO

COM O
MEIO AMBIENTE

Os municípios de Caraguatatuba, São
Sebastião e São Luis do Paraitinga irão
receber o plantio de mais de

800 mil mudas
A Nova Tamoios Contornos vai plantar mais de 80 espécies diferentes de árvores da região da Mata
Atlântica. As atividades do plantio compensatório iniciarão em novembro e serão concentradas
nos municípios de São Sebastião, em áreas do Parque Estadual da Serra do Mar e, no município
de Caraguatatuba, em Áreas de Preservação Permanente (APP). No total serão plantadas 820.480
mudas na região.

Confira nas imagens
ao lado o resultado
do Programa de
Reflorestamento da
Nova Tamoios Planalto
no Vale do Paraíba.

2014

2017

SOCIAL

Plantões Sociais
em funcionamento

A equipe social da DERSA está com três plantões sociais para
melhor atender a população impactada direta e indiretamente
pelas obras da Nova Tamoios Contornos.
Nos próximos meses, a equipe irá desenvolver ações para
promover o fortalecimento social e comunitário, além
de seguir atendendo as famílias em fase de transição ou
situação de risco. No ano que vem, serão realizados eventos
como Jornada da Cidadania e Feira de Profissões.

CARAGUATATUBA

CARAGUATATUBA

Dias 08/11, 22/11, 06/12 e
20/12, das 10h às 14h

Segundas:
das 9h30 às 12h e das 13h30 às 16h

Sextas:
das 13h às 16h

Rua São Benedito, 437 –
Topolândia

Av. Frei Pacífico Wagner, 966 –
Centro

Rua José Herculano, 700 Jardim Britânia

Telefones:
(12) 3861-3196 e (12) 99611-7169

Telefones:
(12) 3883- 9046 e (12) 99611- 7169

Telefones:
(12) 3883-7624 e (12) 99611-7169

SÃO SEBASTIÃO

MORRO DO
ABRIGO

(CENTRO)

(BAIRRO)

O Posto de Atendimento do Morro do Abrigo, que abrange Centro de Informações, Plantão
Social e atendimento da construtora, está com novo endereço: Rua Santo Antonio, 120, no
bairro São Francisco.

Funcionamento: segunda a quinta, das 8h às 18h | sexta, das 8h às 17h
Telefone: (12) 3861-2881

OBRAS

Tecnologia e
sustentabilidade

As obras da Nova Tamoios
Contornos contam com
usina de britagem para
o reaproveitamento de
material rochoso
Entre as cidades de Caraguatatuba e São Sebastião,
toneladas de rochas, resultantes das atividades de
desmonte de rochas e escavações, estão sendo recicladas
e reutilizadas na própria obra, sempre atendendo às normas
vigentes. Todo o material é retirado e levado para a usina
de britagem, onde passa por até três etapas para estar
pronto para ser reutilizado. Após o processo, as pedras
podem ser usadas no tratamento de fundação do aterro,
na composição do concreto, nas obras de contenção, etc.

Vantagens da
britagem de rochas
Diminui a demanda de
recursos naturais
Reduz o tráfego de
caminhões com material
e a emissão de poluentes
Reduz o custo com
aquisição de material
Gera empregos diretos
na obra

REDES SOCIAIS

Acompanhe a DERSA no Instagram!
instagram.com/dersasp
A DERSA conta com um novo meio de comunicação
para divulgar as suas ações. Desde julho, a
Companhia está no Instagram @dersasp. Além
de informações sobre as obras da Nova Tamoios
Contornos, fotos, curiosidades e dicas de
segurança também são compartilhadas com os
seguidores da página. Além do Instagram, também
postamos informações nas outras redes sociais.
Não deixe de acompanhar e curtir.

facebook.com/DERSASP

Conheça
todas as
nossas
redes
sociais:

twitter.com/dersasp | twitter.com/NovaTamoios
linkedin.com/company/dersa
youtube.com/dersaspoficial
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