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Dersa assume compromisso de travessia com sete balsas até o final de 
novembro 

    A Dersa se comprometeu a colocar sete balsas em operação na travessia São Sebastião-
Ilhabela até o final de novembro. A medida faz parte do Plano de Contingência cobrado no mês 
passado pelo prefeito Toninho Colucci e o presidente da Associação Comercial e Empresarial de 
Ilhabela, Wilson Santos, em reunião com representantes do Governo do Estado. 
   O compromisso foi assumido em reunião realizada nesta terça-feira (18), em São Paulo, da qual 
participaram Colucci, Wilson, o prefeito eleito Márcio Tenório e integrantes de sua equipe, alguns 
vereadores, o secretário estadual de Logística e Transportes do Governo do Estado, Alberto José 
Macedo Filho; o presidente da Dersa, Lawrence Casagrande, e os deputados Cassio Navarro 
(PMDB) e Edmir Chedid (DEM). 
   De acordo com a Dersa, o sistema deve operar com sete balsas a partir do final de novembro. 
Até 31 de outubro entra em operação a balsa FB-10 e até 28 de novembro, a FB-29, aumentando 
a capacidade de transporte de 211 para 290 veículos. A FB-25, que passa por reformas, só deve 
retornar à operação em fevereiro de 2017. 
   Os deputados se comprometeram a destinar recursos, por meio de emendas parlamentares, 
para aumentar o bolsão de embarque do lado de São Sebastião e também relocar as cabines de 
cobrança, o que agilizaria o embarque. 
   Também ficou definida a criação de um grupo de trabalho que ficará responsável pela definição 
de planos e metas que serão implantados, além da aproximação da empresa com o poder público 
e sociedade civil organizada. Uma reunião será agendada em Ilhabela nos próximos dias, para a 
apresentação das propostas discutidas. 
   Entre as propostas, está a de disponibilizar embarcações para transporte de pedestres, que 
poderiam ser os Aquabus, o que geraria conforto para os passageiros e tornaria o embarque e 
desembarque de veículos mais rápido. 
   O presidente da Associação Comercial, Wilson Santos, se mostrou satisfeito com o resultado da 
reunião. “O compromisso de termos sete balsas na temporada de verão já é positivo. Vamos 
acompanhar e continuar cobrando medidas que facilitem o acesso a Ilhabela. A nossa 
movimentação desde junho começa a trazer resultados positivos”. 
   Ele destacou ainda que, por iniciativa da sociedade civil e Associação Comercial, “conseguimos 
colocar o prefeito atual e o prefeito eleito para discutir por uma causa única. Ilhabela é maior do 
que qualquer questão partidária”. 
   Em junho último, a pedido da Associação Comercial e do Comtur, o prefeito enviou ofício ao 
governador Geraldo Alckmin, ao secretário de Transportes e à Dersa, cobrando providências 
urgentes para melhoria do serviço de travessia e informações sobre a manutenção e o retorno 
das balsas FB-25 e FB-29. 
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   A cobrança resultou na reunião de setembro e a apresentação do Plano de Contingência nesta 
terça-feira. 

 


