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Notícias
NOVA TAMOIOS CONTORNOS:

CONSTRUINDO CAMINHOS E OPORTUNIDADES

A DERSA, em parceria com o Via Rápida Emprego, trouxe
uma novidade para os trabalhadores de São Sebastião:
60 vagas em cursos gratuitos de capacitação profissional
de carpinteiro, armador e pedreiro.
As aulas teóricas e práticas foram realizadas na Unidade Móvel
do Via Rápida, no canteiro de obras da Nova Tamoios Contornos
e na Escola Técnica Estadual (ETEC) em São Sebastião.
Os cursos aconteceram entre 4 de abril e 3 de maio,
em três turnos: manhã, tarde e noite.

ENGENHARIA

LANÇAMENTO DE VIGAS
MELHORES PRÁTICAS NAS OBRAS
A Nova Tamoios Contornos conta com 44 obras de arte especiais: são pontes, viadutos, passagens inferiores e
superiores que somam mais de 8 km de extensão, praticamente todas com vigas longarinas em sua estrutura.
Essas vigas, de aço e concreto, absorvem o impacto causado na laje pelos veículos que passam na rodovia,
transferindo esse peso para os pilares onde as vigas estão apoiadas.
Construção
As vigas são feitas
em pátios e depois
transportadas para o local
onde serão colocadas.

Colocação
A colocação, também chamada de lançamento
de vigas, pode ocorrer de duas maneiras:
com guindastes ou treliças.
Com guindastes

As vigas são presas por cabos de aço e suspensas
por dois guindastes até serem posicionadas
entre os apoios.

Obra de Arte Especial 102 no Jardim Casa Branca em Caraguatatuba.

Com treliças

Quando não há espaço para o posicionamento dos guindastes ou
o terreno não é favorável (como em pontes sobre rios), recorre-se
ao uso da treliça – aparelho móvel que desliza pela obra de arte,
apoiando nos pilares até alcançar o local onde será colocada a viga.
Depois avança sob trilhos até o próximo vão, onde faz o lançamento
das próximas vigas.
Obra de Arte Especial 106: viaduto de 368 metros de extensão
que teve suas 54 vigas lançadas com treliças.

OFICINA CONSCIENTE

SEGURANÇA LEVADA A SÉRIO
crianças e adolescentes das comunidades do entorno da Nova Tomoios
Contornos terão oficinas sobre prevenção de acidentes e segurança.

Educadores simularam um canteiro de obras para
os alunos, onde, de forma lúdica, falaram sobre os
riscos com máquinas e equipamentos, a importância
de respeitar as placas de trânsito e de segurança
utilizadas no entorno da obra, entre outros temas.
O objetivo da ação é fazer com que os alunos das
escolas públicas locais aprendam sobre os cuidados
com a segurança e passem esse conhecimento
adiante em sua comunidade.

A Emei/Emef Masako Sone (fotos) no
Bairro Pegorelli, em Caraguatatuba, foi
a primeira a receber o ciclo de oficinas.
Lá foram realizadas 6 oficinas que
atenderam um total de140 crianças.
Até junho de 2016 serão visitadas
mais 7 escolas da região.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
POSTO DE ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES NOVA TAMOIOS
DERSA transfere canal de comunicação em são sebastião.

A DERSA inaugurou, na região da Topolândia, o Posto de Atendimento e
Informação para as comunidades impactadas pelas obras da
Nova Tamoios Contornos.
No local, os moradores são atendidos para tirar dúvidas, registrar
sugestões, elogios ou reclamações. O novo posto fica na Rua São Benedito,
437, Topolândia.
Com essa novidade o atendimento do Centro de Informações da balsa das
Travessias foi transferido para esse novo endereço.

morro do abrigo

TOPOLÂNDIA

De segunda a sexta

De segunda a sexta

das 8h às 17h
São Sebastião – Avenida Bernardo Cardim, 533
Morro do Abrigo – São Sebastião

das 8h às 12h e das 13h às 17h
São Sebastião – Rua São Benedito, 437
Topolândia – São Sebastião
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