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Mais DE UMa cENtENa DE
soNHos REaLiZaDos!

Em parceria com a companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (cDHU), a DERsa entregou, no 
dia 16 de maio, as unidades habitacionais do conjunto 
Habitacional Freguesia do Ó “a” – Jardim Maristela. 
Foram 118 famílias, cadastradas no Programa de 
Reassentamento do Rodoanel Norte, contempladas 
com apartamentos de 1 ou 2 dormitórios, completa 
infraestrutura de lazer e entorno totalmente urbanizado.

Josias Laurindo 
camargo
“Estou muito feliz com 
a minha casa nova. 
É um teto digno e 
confortável, que não 
tem comparação com o 
lugar onde eu vivia.”

RoDoaNEL ENtREga 118 Novas MoRaDias 
Na ZoNa NoRtE Da caPitaL PaULista



tiPos DE Estacas E sUa aPLicaÇÃo 
Nas obRas
a solidez de uma obra depende da qualidade da sua fundação, sendo esta a base que dá suporte à 
construção das obras de artes especiais ou aterros. Nas obras do Rodoanel Norte, são utilizadas três 
técnicas diferentes para essa etapa da obra.

MELHoREs PRÁticas EM ENgENHaRia

É moldada no local após a 
escavação do solo. 
vantagens: rápida execução, 
ausência de ruído e vibrações, 
possibilidade de atravessar 
solos mais resistentes.

Região do Jd. antártica

Estaca EscavaDa

Utilizada em locais com pouco 
espaço. Escava qualquer 
tipo de material, até mesmo 
concreto e rocha.

Estaca-RaiZ

também chamada de estaca pré-moldada, produzida 
em fábricas especializadas, é utilizada em locais com 
profundidade grande de solo mole, em terraplenagem 
ou obras de arte especial.

Estaca cRavaDa

Ponte: via suspensa que interliga dois pontos 
separados por um curso d’água (rio, córrego, 
represa etc.) ou outro obstáculo natural.

Viaduto: construção que facilita o fluxo rodoviário 
em meios secos, como ruas e estradas.

o termo obras de arte Especiais que sempre utilizamos representa pontes, 
viadutos e passagens (inferiores e superiores) dos empreendimentos.

Região do Jd. antártica

Região do Jd. antártica

Região do Jd. antárticaRegião do Jd. dos Francos

saiba Mais: DiFERENÇa ENtRE PoNtE E viaDUto

o RoDoaNEL NoRtE 
PossUi 22 PoNtEs E 

90 viaDUtos
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PEsQUisa aJUDaRÁ Na LUta 
coNtRa o aQUEciMENto gLobaL

Realizada no Rodoanel Norte, a pesquisa 
conduzida pelo engenheiro agrônomo Dr. 
tiago barbosa analisou troncos e árvores 
na serra da cantareira para determinar sua 
capacidade de armazenar carbono, principal 
componente dos gases do efeito estufa.

a partir desse estudo, foi possível determinar 
a real contribuição da vegetação típica da 
Mata atlântica na luta contra o aquecimento 
global. a pesquisa também servirá de 
referência para projetos de restauração de 
áreas degradadas.

MEio aMbiENtE 

Mais DE 700 aLUNos atENDiDos

FEiRa DE PRoFissÕEs No RoDoaNEL NoRtE bENEFicia EstUDaNtEs 

cerca de 350 estudantes do ensino médio de Parada de 
taipas e Jardim Paraná (são Paulo) receberam orientação 
para conquistar uma carreira de sucesso na 3ª edição da 
Feira de Profissões. Por meio de palestras e atendimento 
individual, profissionais de diversos setores falaram sobre o 
acesso a universidades públicas, caminhos para obter uma 
bolsa de estudos, estágios, entre outros assuntos.

saÚDE bUcaL
Escolas próximas das obras do 
Rodoanel Norte receberam a ação da 
DERsa, em parceria com o instituto 
sorridents, que promoveu a saúde 
bucal preventiva e corretiva. a iniciativa 
contou com palestras, avaliação 
odontológica e escovação assistida.



Expediente: Coordenação: DERSA. Produção editorial, projeto gráfico e diagramação: Contexto Propaganda. 
Distribuição: Centros de Informações da DERSA, Plantões Social e Canteiros de Obra. Tiragem: 5.000 exemplares.

gEstÃo sociaL 
coMPLEMENtaNDo a RENDa

a Dona Rosa Pollini, 
moradora do entorno 
das obras, participou do 
curso “Padaria artesanal,” 
oferecido pela DERsa em 
parceria com o Fundo social 
de solidariedade. a venda 
da produção de pães já faz 
parte da sua renda.

OuvidOria dErSa 
0800 72 66 300 - ouvidoria@dersa.sp.gov.brPara reclamações, elogios e sugestões:

PlAntõES SociAiS dERSA

AtEndimEnto RodoAnEl noRtE

Região Contato Dias e horários

Arujá Golf Club

Telefone: 3702-8474 de segunda a sexta das 8h30 às 17h30
Guarulhos

Jd. São João I e II, Bananal, Tanque Grande,  
Vila União I e II e Parque Primavera

São Paulo

Taipas, Jardim Ana Rosa, Jardim Vitória Régia, 
Sítio Botuquara 

Rua do Éden, 13 Segunda 

das 10h às 12h30 e  
das 14h às 16h

Jardim Paraná, Jardim Damasceno e  
Jardim Vista Alegre

Rua Daniel Cerri, 44 Terça

Jardim Brasil Novo, Jardim Corisco,  
Fazenda Santa Maria, Janucci

Rua Goiás, 74 Quarta

__ Telefone: 3292-1500 (ramais: 1566 ou 1537) de segunda a sexta das 8h30 às 17h30

AtEndimEnto cdHU (UnidAdES HAbitAcionAiS)

Região Contato Dias e horários

São Paulo e Guarulhos
Telefone: 2505-2535 ou 2505-2913

de segunda a sexta das 8h30 às 17h30
Email:  social.dersa.trechonorte@cdhu.sp.gov.br

São Paulo

Taipas, Jardim Ana Rosa, Jardim Vitória Régia,  
Sítio Botuquara 

Rua do Éden, 13 dias: 25/7, 8/8 e 22/8

das 10h às 12h30 e  
das 14h às 16h

Jardim Paraná, Jardim Damasceno e  
Jardim Vista Alegre

Rua Daniel Cerri, 44 dias: 26/7, 9/8 e 23/8

Jardim Brasil Novo, Jardim Corisco,  
Fazenda Santa Maria, Janucci

Rua Goiás, 74 dia: 3/8

faleconosco@dersa.sp.gov.br0800 72 66 300 dERSA dersasp dERSA São Paulodersa.sp.gov.br


