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as unidades destinadas às famílias que 
não possuíam escrituras dos seus imóveis, 
foram viabilizadas pela parceria entre o 
Governo Federal, Estadual e Municipal. 
os apartamentos do condomínio clarice 
Lispector, localizado em Guarulhos, 
têm área construída de 42 m², com dois 
dormitórios, sala, cozinha e banheiro. 
o condomínio também conta com área 
de lazer, quadra poliesportiva, salão 
comunitário, espaço para estacionamento, 
playground e portaria.

FaMíLias rEMoviDas PELas obras Do roDoaNEL 
NortE rEcEbEM os aPartaMENtos aNtEs MEsMo 
Da coNcLUsÃo Do EMPrEENDiMENto.

viDa Nova Para 360 FaMíLias
Condomínio Clarice Lispector

“a gente tá sentindo segurança porque 
estão preocupados com o nosso bem 
estar, em dar apoio em nossa nova vida”

ricardo e viviane, um dos casais beneficiados pelo 
Programa de reassentamento.



sEGUraNÇa Nos tÚNEis

aNo Novo casa Nova

ENGENHaria DE PoNta

famílias morando no conjunto Habitacional 
Perus - D (são Paulo)

famílias morando no conjunto Habitacional 
Freguesia do Ó - a (são Paulo)

PaviMENto DE coNcrEto
Utilizado no interior dos túneis, além de ser um material não 
inflamável, em caso de incêndios, o concreto não potencializa a 
combustão ou a geração de fumaça ou gases tóxicos muito comuns 
em pavimentos asfálticos.

caMaDa DE coNcrEto coM Fibras
revestido nas paredes do túnel, essas microfibras derretem com 
o calor do incêndio e criam vazios no concreto. Este espaço criado 
serve como uma válvula de escape para a pressão produzida 
pelo vapor que se forma na estrutura, evitando o lascamento do 
revestimento que pode causar desmoronamentos.

conheça algumas técnicas de segurança que são adotadas na etapa de finalização da construção 
dos túneis para evitar e combater possíveis incêndios dentro da estrutura ao longo da operação:

140
118

famílias morando em unidades adquiridas 
via carta de crédito (são Paulo)15

7 túneis
duplos

o rodoanel Norte
conta com

túneis

Conjunto Habitacional Perus - D  

Conjunto Habitacional Freguesia do Ó - A

Unidades Habitacionais destinadas às famílias 
no condomínio clarice Lispector (Guarulhos)360



aNo Novo casa Nova

EDUcaÇÃo Na obra

Meio ambiente
Palestras sobre “Educação ambiental” para os professores e alunos de escolas 
lindeiras, com temas como flora, fauna, coleta seletiva, ações de mitigação e 
compensação do rodoanel Norte.

brincando com segurança
oficinas realizadas com crianças do entorno do empreendimento para promover a 
orientação sobre a sinalização, os perigos e riscos na área das obras.

Educação Patrimonial
Palestras sobre arqueologia e patrimônio cultural e apresentação dos resultados 
dos estudos arqueológicos realizados antes das obras do rodoanel Norte. 

coMUNiDaDE
Entrega de comunicados para a população lindeira com orientações de segurança 
e prevenção de acidentes durante o período da obra. Mesmo estando devidamente 
sinalizadas, foi solicitado apoio redobrado da população para não entrar nas áreas 
delimitadas pela construtora, sobretudo no período de férias escolares.

EscoLas

FUNcioNÁrios
realização de treinamento pelas construtoras para orientar os trabalhadores 

sobre temas diversos como a conduta ao se deparar com pessoas não autorizadas 
acessando a área da obra, especialmente crianças, e incentivar uma postura 

positiva no convívio com os moradores das comunidades do entorno.

Em 2016, foram realizadas diversas ações educativas 
envolvendo os trabalhadores e a comunidade lindeira às 
obras do rodoanel Norte para conscientizar a população 
sobre temas como segurança e meio ambiente.
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caNais DE coMUNicaÇÃo

DErsasP
facebook.com/DErsasP

DErsasPoficial
youtube.com/c/DErsasPoficial

DErsa
linkedin.com/company/dersa

@dersasp
twitter.com/dersasp

ENcoNtrE a DErsa Nas rEDEs sociais

@rodoanelnorte
conheça também o twitter 
do rodoanel Norte!

assista no Youtube reportagem sobre  a importância do 
rodoanel Norte para o trânsito da Grande são Paulo.

faleconosco@dersa.sp.gov.br0800 72 66 300dersa.sp.gov.br dERSASP dersasp DERSASPoficial

você pode assistir o vídeo pelo celular 
usando um leitor de Qr coDE


