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Notícias

Atendimento à

população

Programa de
Comunicação
Social fortalece
diálogo com as
comunidades

Um dos principais objetivos do programa
é garantir que as informações trocadas
com as comunidades sejam claras e
precisas. Nas ações desenvolvidas, o foco
está em criar uma relação mais próxima
com a população, atendendo a possíveis
solicitações, reclamações, consultas e
dúvidas dos moradores da região. Desta
forma, além de diminuir o tempo de
resposta, ainda é possível mapear as
necessidades locais, melhorando a gestão
do empreendimento com a realização de
ações específicas e mais certeiras em
sanar, ou pelo menos reduzir ao máximo, os
impactos dos problemas mais frequentes.

385

atendimentos feitos pelas construtoras
entre janeiro de 2015 e maio de 2017

COMUNICAÇÃO

INFORMAÇÃO E SEGURANÇA
O Rodoanel Norte passa por regiões onde existem muitas formações rochosas e, principalmente na construção
de túneis, é necessária a realização de desmontes de rocha para o andamento das obras. Trata-se de um
procedimento planejado, controlado e seguro, acompanhado por técnicos especializados.
Antes da realização das atividades de desmontes, são entregues comunicados ou enviados mensagens via
whatsapp à população do entorno informando data, horário e medidas de segurança, além da fixação de placas
informando sobre o procedimento de desmonte.

Atenção à sinalização
A sinalização das obras do Rodoanel Norte é um importante
meio para garantir a segurança dos moradores da região
e trabalhadores do empreendimento. Muitos locais nas
obras não são apropriados para a circulação de pessoas,
devido à movimentação de veículos, de materiais e
instabilidades no terreno. Para evitar acidentes são
fixadas placas de sinalização que identificam os locais
permitidos ou não para passagem de pedestres. É
fundamental orientar as crianças sobre as áreas de
acesso proibido. Atenção às placas de sinalização!

social

Oportunidade para os moradores
próximos do Rodoanel Norte

26,5%

da mão de obra empregada no Rodoanel Norte é de moradores da região
do empreendimento. A medida estabelece uma relação com a população,
gerando emprego para a comunidade em situação de vulnerabilidade socioeconômica por onde
a obra passa. além disso, favorece a qualidade de vida dos funcionários, que precisam de menos
tempo no trajeto da residência para o trabalho.

DERSA ONLINE
Relatório Anual
Já está disponível no site da DERSA o Relatório Anual da Companhia. O material
apresenta as principais realizações no ano de 2016 no âmbito de infraestrutura
de transportes e logística. O documento também relata a história da DERSA e as
obras que transformaram a malha rodoviária paulista na melhor do país.

Acesse:
www.dersa.sp.gov.br/quem-somos/resultados/relatorio-anual

Fotos 360º
Confira em nosso site as imagens em 360º do Rodoanel Norte
e faça um passeio virtual pelas obras em três localidades:
OAE 204, Trevo Fernão Dias e Morro Grande.
Acesse:
www.dersa.sp.gov.br/empreendimentos/
rodoanel-norte/#fotos

Assista no Youtube o vídeo com a evolução
das obras do Rodoanel Norte.

youtube.com/c/DERSASPoficial
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