
Notícias

Edição novembro e dezembro de 2015
Uma publicação da dERSA
Distribuição gratuita

MaioREs tÚNEis Do MUNDo 

total DE 

7 tÚNEis
DUplos qUE soMaM

6,1 kM  
DE ExtENsão  

EM caDa sENtiDo.

o RoDoaNEl NoRtE possUi o MaioR coNJUNto DE tÚNEis 
RoDoViÁRios Do MUNDo coM 4 pistas EM caDa sENtiDo  
E sENDo coNstRUíDos ao MEsMo tEMpo

• Pontes
• Viadutos
• Passagens inferiores e suPeriores

o pRoJEto taMBÉM É coMposto pElas 
oBRas DE aRtE EspEciais:

são 114 oBRas DE aRtE 
EspEciais, totalizaNDo 
20,38 kM DE poNtEs  
E ViaDUtos.



UMa Mão Na RoDa paRa 
toDa a popUlação

o RoDoaNEl NoRtE É a MaioR oBRa 
RoDoViÁRia EM aNDaMENto No país.

MoBiliDaDE E qUaliDaDE DE ViDa

BenefÍCios
• desafogar o trânsito de veículos coletivos e individuais.

• facilitar e agilizar o acesso ao Porto de santos.

•  reduzir de 6% a 8% a emissão de Co veicular 
(monóxido de carbono) na região. 
(fonte: avaliação ambiental estratégica do rodoanel)

•   reduzir o volume médio diário de caminhões na 
Marginal tietê (18.300 veículos a menos por dia).

a ligação entre os trechos oeste e Leste do rodoanel 
começa na avenida raimundo Pereira de Magalhães e 
termina na intersecção com a rodovia Presidente dutra 
(Br-116), passando pelas cidades de são Paulo, guarulhos 
e arujá. a previsão é de mais um acesso à rodovia fernão 
dias (Br-381) e uma ligação exclusiva de 3,6 km para o 
aeroporto internacional de guarulhos.

RoDoaNEl 
NoRtE

3,6 kM

44 kM
ExtENsão:



coMpENsação social E aMBiENtal 

DEsENVolViMENto coNsciENtE E pREsERVação aMBiENtal

EDUcação E REspEito

a dersa e a associação Mata Ciliar de Jundiaí 
inauguraram no segundo semestre de 2015 
um local para a reabilitação e a soltura de 
animais silvestres, conforme previsto no 
Programa de Compensação ambiental do 
empreendimento. 
o ambiente construído simula o habitat 
natural dos bichos, para que se recuperem e 
fiquem prontos para sobreviver na natureza.
a dersa também tem parceria com outros 
centros de reabilitação, como o Cras - 
Centro de reabilitação de animais silvestres, 
e, no caso de animais peçonhentos, com o 
instituto Butantan. associação Mata Ciliar

neste ano, a dersa entregou em guarulhos as novas instalações da escola Municipal nazira 
abbud Zanardi, obra que integra o plano de compensação social do empreendimento. 

o novo prédio tem estrutura moderna para alunos, professores e coordenadores, com 
quadra poliesportiva, playground e um palco para apresentações, 12 salas de aula  
(2 multiúsos, 4 berçários e 6 maternais).

durante as obras, medidas compensatórias fazem parte de empreendimentos.
Conheça abaixo o resultado de algumas dessas ações.
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gestÃo soCiaL 

a 2ª assembleia realizada em 
guarulhos para sorteio  

das unidades do Conjunto  
Habitacional Clarisse Lispector 

foi no dia 25 de julho.

atenção! os telefones de contato com a CdHu mudaram.
• Plantão: 3367-8054  • PaBX: 3367-8000

360  
faMÍLias JÁ 

definidas

REUNião DE tRaNsição
coNVíVio, DiREitos E DEVEREs 
No coNDoMíNio

Moradores participam de reuniões 
regulares para vivenciarem 
situações do cotidiano de um 
condomínio vertical.

“Precisamos nos entender e aprender a nos 
colocarmos no lugar dos outros para poder viver 
em harmonia”, diz renato duarte, morador de 
Jardim Paraná, que irá receber uma unidade 
habitacional em são Paulo.


