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Uma das inovações empregadas nas obras de pavimentação do Rodoanel Norte é a acabadora, 
um equipamento destinado à distribuição uniforme de mistura asfáltica na execução de 
camadas de pavimentos.

Em geral, as acabadoras trabalham com uma abertura em torno de 8,2 m. Mas a 
tecnologia empregada nas obras do Rodoanel Norte faz com que a acabadora consiga 
uma abertura de até 16 metros, ou seja: ela realiza o mesmo trabalho na metade do 
tempo, se utilizada em sua capacidade máxima.

Estabilidade
Esse material se diferencia dos demais por ter como 
características uma boa estabilidade a elevadas 
temperaturas e flexibilidade a baixas temperaturas.

Resistência
outro ponto forte desse tipo de material é sua elevada 
resistência ao desgaste, ou seja: uma pavimentação que 
dura muito mais e diminui a necessidade de reparos.

segurança
o tipo de superfície de rolamento do asfalto proporciona 
boa resistência à derrapagem. além disso, reduz a 
possibilidade de acidentes devido ao acúmulo de água.

Menos ruído
Esse tipo de pavimentação também reduz o nível 
de ruído durante a sua utilização.

o pavimento adotado no Rodoanel Norte é a mistura asfáltica sMa (stone Matrix asphalt ). Esse tipo de revestimento 
oferece mais conforto e segurança aos motoristas, além de vários outros benefícios.
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o primeiro Feirão Habitacional da DERsa aconteceu no início 
de dezembro de 2017 para atender às famílias cadastradas no 
Programa de compensação social e Reassentamento involuntário.

com o objetivo de agilizar o processo de aquisição de imóveis 
pelas famílias que aguardam o reassentamento definitivo, o 
Feirão reuniu ofertas de 768 imóveis de até R$ 150 mil, dentro 
dos critérios estabelecidos pelo programa. compareceram 484 
famílias e 415 já procuraram o Plantão social da DERsa para dar 
andamento à aquisição do imóvel escolhido.

até o momento, aproximadamente 2.400 famílias que optaram pela indenização 
receberam os valores e 697 Unidades Habitacionais já foram entregues.
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Em janeiro foram iniciadas as entregas 
dos apartamentos do empreendimento 
Guarulhos-E para 110 famílias cadastradas 
no Programa de compensação social e 
Reassentamento involuntário da DERsa.  
o empreendimento conta com quadra 
poliesportiva, estacionamento, salão de 
festas e playground.

Mobilidade: mais um ponto positivo
além de estar próximo à Rodovia ayrton senna, o empreendimento é servido por diversas linhas de 
ônibus, facilitando a locomoção de seus moradores. Há também muitas escolas no entorno: E.E.P.G. 
Profª alayde Maria Vicente, E.M. Bárbara cristina, creche tizuko sakamoto, Escola Estadual Pimentas 
Vii, cEU Pimentas e ainda a Universidade Federal de são Paulo – UNiFEsP/campus Guarulhos. o bairro 
oferece muitas opções de comércio, além de serviços como o Hospital Municipal Pimentas e o centro 
de Reabilitação Psicossocial. 

Novas Unidades Habitacionais
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MEio aMBiENtE

Para proteger o ecossistema no entorno do Rodoanel 
Norte, a DERsa realiza o resgate da fauna e da flora 
na região das obras. Esse trabalho é executado por 
profissionais autorizados e treinados. os animais 
resgatados recebem cuidados, quando necessário, 
e são devolvidos à natureza com segurança. 
as plantas são realocadas em áreas próximas, 
destinadas a estudos ou doadas para fins de 
conservação.

Resgatar e 
preservar

até o momento, foram resgatados 2.497 animais no Rodoanel Norte. 
Desse total, 570 receberam atendimento veterinário antes da soltura e 1.927 foram 
realocados diretamente para áreas seguras.

Desde o início do projeto, foram resgatadas 51.396 plantas na região. 
Delas, 24.678 foram doadas e 19.053 foram realocadas. as plantas restantes estão em 
viveiros de espera para serem doadas ou realocadas em breve. 
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Muitas pessoas confundem o gambá com o cangambá, 
mas são espécies muito diferentes. ambos expelem um 
líquido mal cheiroso quando ameaçados, mas o gambá tem 
o corpo parecido com um rato, com a cabeça alongada e a cauda pelada. Já o cangambá é 
conhecido pela pelagem preta com listras brancas e a cauda volumosa. além disso, o gambá 
é um marsupial, igual aos cangurus e coalas, que possuem uma “bolsa” onde guardam os 
filhotes até se desenvolverem, enquanto o cangambá é da família das doninhas. 

VocÊ saBia?

o mamífero mais resgatado no 

Rodoanel Norte é o gambá

CANGAMBÁ

NÃO É GAMBÁ

Bicho-preguiça (Bradypus variegatus)
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Município Bairros Endereço atendimento

são Paulo

taipas, Jardim ana Rosa, 
Jardim Vitória Régia, sítio 
Botuquara

travessa 5, nº 12 - casa 04 - taipas (travessa da 
av. Fernando Mendes de almeida, próximo ao ponto 
final do ônibus cachoeirinha e do mercado)

2ª e 4ª feira, das 10h às 12h 
e das 14h às 16h

Jardim Paraná, Jardim 
Damasceno e Jardim Vista 
alegre

cEU Paz: Rua Daniel cerri, nº 1549 - Jardim Paraná 2ª e 4ª feira, das 10h às 12h 
e das 14h às 16h

Jardim Brasil Novo, Jardim 
corisco, Fazenda santa 
Maria, Janucci

Rua carlota Norberg, nº 51 - Jardim Brasil Novo 
(no final da rua)

3ª feira, das 10h às 12h
5ª feira, das 14h às 16h

Guarulhos

cabuçu, Vila União, Jardim 
são João Rua clarice Lispector, nº 283 - Jardim Munira 3ª feira, das 14h às 16h

5ª feira, das 10h às 12h

Haroldo Veloso Rua Primo de Luca, nº 52 - Haroldo Veloso (ao lado 
do restaurante e próximo ao galpão de reciclagem)

2ª a 5ª feira, das 10h às 12h 
e das 13h às 16h

coNtatos

ouvidoria 0800 72 66 300 (opção 3) 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h

Plantão social (11) 2139-0243 2ª a 6ª feira, das 10h às 12h e das 13h às 16h

cDHU
(11) 2505-2535/2505-2913 2ª a 6ª feira, das 9h30 às 17h30

e-mail: social.dersa.trechonorte@cdhu.sp.gov.br

confira os novos 
endereços dos
Plantões sociais!
canais de atendimento para a 
população, os Plantões sociais prestam 
esclarecimentos sobre o Programa de 
compensação social e Reassentamento 
involuntário, além de divulgar eventos 
e outras oportunidades.

conscientizar para proteger

serão realizadas oficinas com atividades dirigidas a cada faixa etária no entorno das obras:

•	 crianças de 4 e 5 anos: teatro de fantoches com personagem “sr. segurança”, distribuição de selo 
e entrega de folheto sobre segurança

•	 crianças de 6 a 10 anos: Jogos Placa a Placa e Passa ou Repassa, colocação dos EPis em um 
boneco, exposição de desenhos e entrega de folheto

•	 adolescentes de 11 a 14 anos: Quiz sobre segurança, contrato de convivência e folheto de segurança

•	 Jovens e adultos: palestras durante as reuniões de pais e professores, demonstrando os riscos reais 
das obras, dinâmica com troca de papéis, apresentação do código de conduta das construtoras e 
entrega do folheto

Funcionários das construtoras que executam as obras do Rodoanel Norte receberam, em novembro, 
treinamento para aplicar a oficina “Brincando com segurança”. o objetivo desta atividade é conscientizar 
as crianças e suas famílias a não entrarem na área de obras, evitando possíveis acidentes.

Durante o treinamento, uma das atividades simulava como explicar para crianças de 6 a 10 anos o 
significado das placas de segurança e o uso correto dos EPis (Equipamentos de Proteção individual).


