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Notícias

ATUAÇÃO FEMININA
Motorista de caminhão,
Rosa Aparecida Martins
é uma das mulheres nas
obras do Rodoanel Norte.
Na carreira há 39 anos, Rosa fez
cursos de especialização para se
profissionalizar. Já conduziu diversos tipos de veículos: transporte
escolar, coletivo e táxi até chegar
ao caminhão.

Em todas as empresas pelas quais passou, Rosa conta que sempre foi a única
mulher na função, e diz que ama o que faz: “Estou amando o trabalho, porque
é uma obra que vai beneficiar o Estado e vai ser bom para todos nós”. Rosa é
divorciada, tem três filhos, três netos e um bisneto. E não pretende parar de
trabalhar tão cedo!

403

mulheres trabalharam
nos empreendimentos
da DERSA até 2016,

75

delas atuaram
nas frentes de
obras.

POR DENTRO DA OBRA
DELIMITAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Para demarcar as áreas da construção do Rodoanel Norte, foram instaladas barreiras de três diferentes tipos, de
acordo com as características de cada local. Para essa definição, levou-se em conta a densidade populacional e a
quantidade de animais na região. São aproximadamente 95 km de cercamentos em todo o empreendimento.

Muro pré-moldado
Com 2,0 metros de altura, composto por placas pré-moldadas de concreto sobrepostas e
fixadas por mourões (peças moldadas em argamassa de concreto), é utilizado em locais de
maior densidade populacional.

Cercas de seis fios
Feitas de arame e fixadas por mourões, delimitam a faixa que pertence à rodovia e protegem as
áreas do empreendimento.

Alambrado
Feito com telas metálicas fixadas em mourões, é utilizado principalmente em locais onde há
incidência de fauna, direcionando os animais até uma passagem, normalmente subterrânea.

PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
O Rodoanel Norte contará com oito passagens de fauna - túneis por baixo
da rodovia - para garantir a circulação segura de animais silvestres, como
gatos-do-mato, quatis, capivaras entre outros. O direcionamento das
diversas espécies até esses pontos é indicado por trilhas cercadas com
início nos locais de vegetação, determinando o caminho até os túneis.

Essas passagens, além de proteger a fauna da região, também
representam mais segurança para os motoristas, diminuindo
os riscos de acidentes.

GESTÃO sOCIAL
ReinTeGrAção social e resgate
da cidadania
DERSA dá continuidade ao Programa Pró-egresso
Com a renovação do convênio com a Secretaria Estadual de
Administração Penitenciária (SAP), firmado em janeiro deste ano,
a DERSA dá seguimento ao programa social de contratação de
mão de obra de egressos e pré-egressos do sistema prisional
paulista e familiares. O atual acordo vem ampliado e prevê novas
ações que ajudam na reintegração social dessas pessoas, que
poderão contar com apoio à educação, qualificação profissional e
incentivo ao empreendedorismo.

538

trabalhadores
contratados pelo
Programa

O Rodoanel Norte é um dos empreendimentos a gerar oportunidades
de emprego e capacitação para esses trabalhadores desde 2012,
quando a parceria foi firmada. Os egressos recebem os mesmos
salários e benefícios dos demais empregados e os pré-egressos,
que cumprem pena em regime semiaberto, são remunerados com
um salário mínimo, mais auxílio transporte e alimentação.

Unidades Habitacionais Jaraguá
Empreendimento beneficiará 273 famílias do
Programa de Reassentamento
Os moradores da região onde estão as obras do Rodoanel
Norte inscritos no Programa de Reassentamento serão
beneficiados com moradias nas Unidades Habitacionais
Jaraguá (SP). Em fase de construção, o conjunto foi
projetado com sete blocos. As unidades contam com
dois quartos, cozinha e banheiro. Os futuros proprietários
contarão com uma área livre de uso comum, com mais de
12 mil metros quadrados, e dois centros de apoio, além de
vagas de garagem.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

ATENDIMENTO conjunto

Plantões sociais e
Centros de informações

A DERSA unificou os atendimentos dos Centros de Informações com os Plantões Sociais, dando continuidade
ao serviço de assistência e apoio aos moradores das áreas do empreendimento.

São Paulo

Guarulhos

Itinerante I - Horário: das 9h às 12h e das 13h às 16h

Itinerante III - Horário: das 9h às 12h e das 13h às 16h

2ª feira: Av. Fernando Mendes de Almeida, 327 - Parque de
Taipas (em frente à Emef Raul Pompeia)

2ª feira: Praça Oito de Dezembro

3ª feira: R. Daniel Cerri, 03 - Jardim Vista Alegre (esquina
com a R. Catanduvas)
4ª feira: Av. Deputado Cantidio Sampaio, 6.530 - Parque de
Taipas (esquina com a R. Fragata da Constituição)
5ª feira: Av. Santa Inês, altura do número 3.853 (em frente ao
posto de combustível e ao lado do Posto da Polícia Militar)
6ª feira: Av. Fernando Mendes de Almeida - Parque de
Taipas (ponto final do ônibus Parada de Taipas)

3ª feira: R. dos Coqueiros, esquina com a Rua São Daniel Bairro Vila Rosália
4ª feira: Praça Oito de Dezembro
5ª feira: Praça Gilberto Cláudio Medina - entre a Av.
Florianópolis e a Rua Aramita de Oliveira Neves
6ª feira: R. dos Coqueiros, esquina com a Rua São Daniel Bairro Vila Rosália

Itinerante II - Horário: das 9h às 12h e das 13h às 16h

Atendimento fixo em São Paulo

2ª feira: R. Tamom, 33 - Jardim Corisco

2ª a 6ª feira, das 8h30 às 17h30

3ª feira: R. do Horto, 100 - Horto Florestal
4ª feira: R. Carlota Norberg, 32 - Jardim Brasil Novo
5ª feira: R. Carlota Norberg, 32 - Jardim Brasil Novo

Sede da DERSA - R. Iaiá, 126 - Itaim Bibi
0800 72 66 300 (opção 4)
faleconosco@dersa.sp.gov.br

6ª feira: R. Tamom, 33 - Jardim Corisco
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