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TRANSPORTE METROPOLITANO 

Em 12 de janeiro, foram anunciadas as novas diretorias do Metrô-SP e 

da CPTM 

Os nomes dos novos presidentes e diretores da Companhia do Metropolitano de São 
Paulo - Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM foram 
anunciados na quarta-feira, 12 de janeiro de 2011, pelo Secretário dos Transportes 
Metropolitanos do Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes. 
 

Metrô-SP. O Diretor Presidente do Metrô-SP é o advogado Sérgio Henrique Passos Avelleda, que foi 
Gerente Jurídico do Metrô-SP, entre 2002 e 2007; atuou também como Diretor de Assuntos 
Corporativos do Metrô-SP, entre 2007 e 2008. Desde de 2008, presidia a CPTM. 
 
Os demais dirigentes são: Diretor de Finanças, José Kalil Neto; Diretor de Engenharia e Construções, 
Sérgio Eduardo Fávero Salvadori; Diretor de Operações, Mário Fioratti Filho, e Diretor de 
Planejamento e Expansão, Lauro Mauro Santoro Biazotti. 
 
CPTM. O Diretor Presidente da CPTM é o administrador de empresas Mário Manuel Seabra Rodrigues 
Bandeira, que é especializado em Administração de Transportes Intermodais. Ele foi Diretor de 
Controle Econômico da Artesp, entre 2002 e 2003; Diretor Presidente da CPTM, de 2003 a 2006; 
Desde 2009, atuava como Diretor Presidente da Prodesp. Os outros dirigentes são: Diretor 
Administrativo e Financeiro, Milton Frasson; Diretor de Operação e Manutenção, José Luiz Lavorente; 
Diretor de Engenharia e Obras, Eduardo Wagner de Souza, e Diretor de Planejamento, Silvestre 
Eduardo Rocha Ribeiro. 
 
Diretrizes. A nota que comunicou a decisão do Secretário Jurandirt Fernandes assinala que, quanto 
ao Metrô-SP, dentre as principais diretrizes da presente gestão estão a conclusão das duas fases da 
Linha 4-Amarela (Vila Sônia-Luz) e a possível entrega de dois monotrilhos com a expansão da Linha 
2-Verde até Cidade Tiradentes e a Linha 17-Ouro (Jabaquara-Congonhas-Morumbi). 
 
Na CPTM, duas expansões: com a Linha 13-Jade, ligando São Paulo a Guarulhos, e a extensão da 
Linha 9-Esmeralda, de Grajaú para Varginha. Além dos projetos que envolvem diretamente o Metrô-
SP e a CPTM, a nova equipe também trabalhará em estudos para implantação de trens regionais. 
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TRANSPORTE METROPOLITANO 

ANTP TV apresentará entrevista com o Secretário Jurandir Fernandes 

nesta quinta, 20 de janeiro, às 16h 

Nesta quinta-feira, 20 de janeiro de 2011, a partir das 16h, o programa Em Movimento, 
da ANTP TV, apresentará entrevista de uma hora de duração com o Secretário de 
Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes. O programa é 
comandado pelo jornalista José Márcio Mendonça Gravado. Esta edição será gravada e, 
portanto, não será possível a participação dos espectadores. Disponíveis em qualquer 

horário Todos os programas da ANTP TV permanecem disponíveis ao público após a apresentação, 
podeno ser acessados a qualquer tempo.  

Acesse o ambiente virtual que permite acompanhar os programas da ANTP TV 
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EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

Plenário do Confea prorroga até 31 de dezembro de 2011 prazo para 

registro de ARTs 

O plenário do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea) 
aprovou a prorrogação, até 31 de dezembro de 2011, do prazo para que os profissionais 
ligados ao Sistema Confea/Crea registrem as Anotações de Responsabilidade Técnica de 
obras, serviços e/ou empreendimentos não registrados na época de sua execução, ou 
como são mais conhecidas, “as ARTs à posteriori”. A decisão.. Nota da Assessoria de 

Comunicação do Confea explica que a decisão, tomada na sessão plenária 1376, encerrada em 17 de 
dezembro 2010, beneficia milhares de profissionais que terão mais um ano para atualizar o 
documento que permite a comprovação do Acervo Técnico, que é o conjunto de trabalhos realizados 
por cada um. Para tanto, basta procurar o Crea e preencher o requerimento referente às ARTs em 
atraso. Possibildiade prevista. A possibilidade de prorrogação do prazo inicial – 31 dezembro de 
2010 - já estava prevista na Resolução 1025, que trata de inovações na Anotação de 
Responsabilidade Técnica e do Acervo Técnico Profissional, foi criada em 2009 e entra em vigor no 
próximo ano em todo o território nacional. 
 
RAZÕES 
 
“Esse prazo é necessário para, por exemplo, empresas públicas e privadas que tenham engenheiros 
em seus quadros e com ARTs à posteriori para registrar, prepararem suas dotações orçamentárias 
para atualizar essa documentação já que o processo para recuperação do acervo técnico tem custos 
relativamente altos, dependendo da quantidade de ARTs atrasadas”, explica Pricila Ferreira, da 
Gerência de Conhecimento Institucional, do Confea.Papel das entidade de classe Para ela, “o 
papel das entidades de classe é fundamental para a negociação com as empresas, beneficia os 
profissionais com a atualização do acervo”. Pricila ainda destaca que o pedido de Certidão de Acervo 
Técnico, junto aos Creas, pode ser feito a qualquer tempo, independente do prazo relativo ao 
registro de ARTs à posteriori. 
 
TABELA E MANUAL 
 
Pricila informa que o Confea finaliza, com base na tabela referente a ARTs de Obras e Serviços, o 
quadro que relaciona as atividades com as áreas profissionais. “Assim que for concluída, essa tabela 
será enviada aos Creas para implementação dos procedimentos relativos à nova ART”. Também foi 
encaminhada aos Regionais a primeira revisão do Manual de Procedimentos Operacionais que orienta 
sobre as novidades introduzidas. Participação dos CREAs. Esse manual foi elaborado com a 
participação dos Creas ao longo de 2009 e durante este ano foi modificado para melhor. Entre as 
melhorias, houve a introdução de campos para identificação de ARTs registradas em mais uma 
jurisdição, por exemplo, explica Priscila que completa: “enviamos para os Regionais tomarem 
conhecimento do documento que será levado ao plenário do Conselho Federal, na sessão de janeiro 
de 2011 e contém informações que orientam como registrar, em que situações registrar, o que muda 
e o que permanece na ART. Esse trabalho ajudará a atualizar o plano de informatização, os códigos e 
tabelas dos Creas, além de um entendimento comum das regras e da operacionalização a todos os 
Regionais”. 
 
IMPLANTAÇÃO 
 
Pricila adianta que o processo de implantação da nova ART acontece da mesma forma, mas 
experimenta estágios diferentes entre os 27 Creas: “alguns Regionais optaram por disponibilizar os 
serviços na medida de seu desenvolvimento, e outros somente após a conclusão de todas as etapas. 
De qualquer forma, conclui, “com a finalização do quadro que especifica as ARTs de obras, serviços e 
manutenção, com as áreas de competência de cada profissional, a nova ART deverá estar totalmente 
implantada no segundo semestre de 2011, ano previsto na Resolução 1025”. A respeito da 
prorrogação. Sobre a prorrogação do prazo para o registro do Acervo Técnico, Pricila lembra que “a 
decisão do plenário atende em parte proposta apresentada no 7º Congresso Nacional de Profissionais 
que defendia a extinção de prazo para o registro de ARTs à posteriori. Ela explica que para que seja 
tomada uma decisão final sobre o assunto, serão elaborados dois projetos de Resolução: “que exige 
ouvir as Câmaras Especializadas, as Entidades Nacionais, o Colégio de Presidentes”. 
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NA IMPRENSA 

Publicação eletrônica brasileira traz artigo sobre a presença de metrô 

automático no processo de metropolização de Paris. 

A publicação eletrônica Vitrúvius - Portal de arte, arquitetura, urbanismo e cultura 
publica em sua edição de janeiro de 2011, na seção Minha Cidade, o artigo Esquemas de 

metrô automático para a metropolização de Paris de autoria de Edgardo Berjman.  

Acess o artigo publicado no Portal Vitrúvius 
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NA IMPRENSA 

Divisão América Latina da UITP distribui entrevista com seu vice-

presidente de Metrôs, Conrado Grava de Souza  

No dia 14 de janeiro de 2011, a Divisão América Latina da União Internacional de 
Transportes Públicos (UITP) distribuiu, via Internet, entrevista com seu vice-
presidente de Metrôs, o engenheiro Conrado Grava de Souza. "Os moradores das 
grandes cidades latinoamericanas já estão convencidos da importância e da 
necessidade do transporte público em suas regiões e clamam por redes mais 
extensas e serviços cada vez mais inclusivos e mais eficientes, o que já é o principal 
estímulo à expansão das redes de transporte público e à melhoria de seus 

serviços", diz o especialista brasileiro em um dos trechos da entrevista. Acesse o link e veja o 
material completo, reproduzido no Informativo AEAMESP  

Acesse o link e veja o material completo, reproduzido no Informativo AEAMESP 
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BIBLIOTECA TÉCNICA 

Visite e consulte a Biblioteca Técnica no Portal AEAMESP, com cerca de 

300 apresentações em sete edições da Semana de Tecnologia 

Dentro do Portal da AEAMESP, na página Biblioteca Técnica, podem ser acessados, sem 
restrições, arquivos PDF com as apresentações da 16ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária e de todos os congressos anteriores, desde 2003.  

Acesse a página da Biblioteca Técnica no Portal da AEAMESP 
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

IBEC informa sobre novos cursos com início nas próximas semanas 

Estão abertas as inscrições para três cursos do Instituto Brasileiro de Engenharia de 
Custos (IBEC), com descontos especiais para associados da AEAMESP. Petróleo e Gás. 
O curso Gestão e Engenharia em Petróleo e Gás terá suas aulas iniciadas em 29 de 
janeiro de 2011. Trata-se de um programa com 24 meses de duração (incluindo o curso 
propriamnte dito, os períodos de férias e o prazo para a produção de monografia). 

Obras. O curso Administração, Planejamento e Gerenciamento de Obras, a ser ministrado pelo 
professor Paulo Villela Dias, Msc, presidente do IBEC, com 12 horas de duração, será desenvolvido 
em três noites, em 1, 2 e 3 de fevereiro de 2011. Orçamento de Obras e Cálculo do BDI. 
Também com duração de 12 horas e ministrado pelo professor Paulo Vieira Dias, o curso Orçamento 

de Obras e Cálculo BDI será desenvolvido nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2011, das 18h30 às 
22h30. Local das aulas. As aulas acontecerão na Rua Estela, 515 – Bloco G – conjunto 191, Vila 
Mariana, São Paulo-SP (próximo a estação Paraíso do Metrô-SP). Outras informações e 

inscrições. (11)7957-4314, ou (11)2364-1547, ou atendimento.ibecsp@gmail.com. Associados da 
AEAMESP devem solicitar desconto Na hora da inscrição, o associado da AEAMESP deve solicitar 
o desconto especial oferecido pelo IBEC.  

Acesse o portal do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (IBEC) 
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IMAGENS DA AEAMESP 

Visite a área de fotografias e imagens no Portal da AEAMESP 

O Portal da AEAMESP possui uma área de fotografias e imagens dos eventos da 
Associação, organizados em arquivos que podem ser acessados por meio de um menu 
específico, disposto na própria tela de apresentação. 

Clique a acesse a área de fotografias e imagens de eventos da AEAMESP 
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