
Notícias

as obras do empreendimento Jaraguá Q, parceria da cDHU com a DERsa, estão entrando na reta final. as construções 
atenderão 273 famílias impactadas pelas obras do Rodoanel Norte.

Localizado em região privilegiada no Jaraguá, em são Paulo, o empreendimento terá apartamentos com dois quartos 
e estará próximo de escolas, hospital e estação de trem, o que irá facilitar o dia a dia dos moradores.
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com previsão de entrega para o primeiro semestre de 
2018, a futura moradora do local, a sra. Jucélia, visitou o 
Jaraguá Q e ficou feliz com o que viu.

“Gostei muito do lugar, o apartamento 
é lindo!”

obRas Do JaRaGUá ENtRam Na

REta fiNaL
273 famílias 
serão
atendidas



sociaL

PLaNtõEs sociais 
No atENDimENto à PoPULação

os Plantões sociais oferecidos na região das 
obras do Rodoanel Norte realizam o atendimento 
à população, prestando esclarecimentos sobre o 
Programa de compensação social e Reassentamento 
involuntário e sobre o Programa de apoio social e 
Desenvolvimento comunitário do Rodoanel Norte. 
Este último, por meio de parcerias governamentais 
e não governamentais, tem o objetivo de promover 
cursos profissionalizantes, reintegração social, 
cidadania e acesso à justiça, assistência social, 
saúde, educação e apoio aos comerciantes do 
entorno do empreendimento. 

confira abaixo os locais e horários de atendimento:

taiPas

Escola Estadual Haroldo Veloso
Rua Ester, 58 – conjunto 

Residencial Haroldo Veloso

Plantão social

segunda a quinta, das 10h às 12h 
e das 13h às 16h

De forma integrada, as equipes de reassentamento e desapropriação 
deram início ao cadastramento das famílias no bairro Haroldo Veloso, em 
Guarulhos. as documentações estão sendo avaliadas e, após este processo, 
a DERsa irá orientar cada família, de forma individual, sobre o atendimento 
que poderá ser oferecido. todas as famílias receberão um retorno e uma 
posição sobre as suas documentações. 

cadastramento no Haroldo Veloso

avenida fernando mendes 
(próximo ao ponto final do 

ônibus cachoeira)

bairros: taipas, Jardim ana 
Rosa, Jardim Vitória Régia e 

sítio botuquara

segundas: 10h às 12h
Quartas: 14h às 16h

Esquina da Rua Daniel cerri 
com a Rua catanduvas

bairros: Jardim Paraná, 
Jardim Damasceno e Jardim 

Vista alegre

segundas: 14h às 16h
Quartas: 10h às 12h

Rua carlota Norberg
(entrada do bairro)

bairros: Jardim brasil Novo, 
Jardim corisco, fazenda santa 

maria e Janucci

terças: 10h às 12h
Quintas: 14h às 16h



obRas

obRas DE aRtE EsPEciais Em fasE DE 
fiNaLização

as obras de arte Especiais (oaEs) 
do Rodoanel Norte, como são 
chamadas as pontes e viadutos 
do empreendimento, já estão na 
fase de finalização. as obras de 
arte são soluções encontradas 
para melhorar o traçado e 
atravessar obstáculos como rios, 
estradas e vales.

Pontes e viadutos 
tem o objetivo de 
melhorar o traçado

oaE 204

oaE 203 oaE 301 oaE 501

107 oaEs

o Rodoanel Norte 
terá um total de



Expediente: DERSA.
Distribuição: Centros de Informações da DERSA, Plantões Sociais e Canteiros de Obra. Tiragem: 5.000 exemplares.

EDUcação

dersa.sp.gov.br dersasp @dersasp dersaspoficial

meio ambiente na escola

acompanhe a DERsa no instagram!

@dersaspfaleconosco@dersa.sp.gov.br

a DERsa tem mais um meio de comunicação 
para divulgar as suas ações. No instagram, são 
publicadas informações sobre as obras do Rodoanel 
Norte, fotos, curiosidades e dicas de segurança.

517
crianças aprendem 
sobre os cuidados 
com a fauna e flora

instagram.com/dersasp

Nos dias 15 e 18 de setembro, a equipe de meio ambiente da 
DERsa esteve na escola EPG Giovani angelini, em Guarulhos, 
para falar, de forma lúdica, sobre os cuidados com a fauna e 
flora durante as obras do Rodoanel Norte. os dois dias de evento 
contaram com a presença de 517 crianças. Em 10 de novembro 
está prevista na mesma escola uma apresentação sobre o 
empreendimento, segurança e prevenção de acidentes.


