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Dersa reafirma cronograma do Plano de Contingência da travessia e 
Associação Comercial vai integrar grupo permanente de trabalho 

 
  Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (1) em São Sebastião, a Dersa reafirmou os 
compromissos do Plano de Contingência apresentados recentemente e pretende formar um 
grupo de trabalho para acompanhar os serviços da travessia durante a temporada de verão. 
  O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ilhabela, Wilson Santos, participou da 
reunião, juntamente com o prefeito Toninho Colucci, o prefeito eleito Márcio Tenório e diversos 
diretores da Dersa, entre eles, Nilson Barone, Válter Bárbara e Ibsen Trench Gomes. 
  Conforme o cronograma, a sexta balsa, a FB-10, chegou por volta do meio dia. A embarcação 
vai passar pelos procedimentos legais e a certificação da Marinha para poder entrar em 
operação, o que deve ocorrer nos próximos dias. 
  A Dersa reafirmou que o cronograma está mantido e que a sétima embarcação, a FB-29, deve 
chegar até o final deste mês. 
  O pedido desta reunião de trabalho surgiu no encontro anterior, ocorrido no dia 18 de outubro, 
quando a Dersa apresentou o cronograma. “Pedimos a reunião para alinhar a questão do 
equipamento com a equipe de trabalho, em função do péssimo serviço prestado pela empresa 
terceirizada”, afirmou o presidente da Associação, Wilson Santos. 
  Segundo ele, esse péssimo serviço causa má impressão para turistas e moradores e leva a 
Dersa a uma situação de descrédito. “O serviço funciona sob pressão, mas não há consistência 
no trabalho. E é isso que estamos buscando, mas para isso há muito que fazer”. 
  Na reunião, foi colocada a necessidade da Dersa ter uma resposta rápida para eventuais 
imprevistos de manutenção. A empresa informou que dispõe de motores e reversores em 
estoque, além de um banco de peças de reposição para uma situação de emergência. 
  Será criado um grupo de trabalho permanente formado por representantes da Prefeitura, da 
Associação Comercial e técnicos da Dersa para acompanhar os serviços da travessia, 
especialmente durante a temporada de verão. 
  Em breve, será marcada uma reunião com o prefeito de São Sebastião, Ernane Primazzi e o 
prefeito eleito Felipe Augusto para discutir questões relativas aos bolsões na cidade. 
  Outra questão levantada pela Dersa foi o alargamento da faixa de veículos nas balsas, por 
determinação da Capitania. A FB-11, por exemplo, teve sua capacidade reduzida de 39 para 27 
veículos. Uma reunião será marcada na Capitania para restabelecer a capacidade original de 
carros. 
Para Wilson Santos, os resultados da reunião foram positivos. “Houve um avanço e uma clara 
demonstração da Dersa em melhorar o serviço. Isso é importante e vamos continuar 
acompanhando e cobrando”, afirmou. 

 


