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pArA montAr 54 trens do
monotrilho no interior
de são pAUlo

AÇÃo cuLturAL
Geraldo de Barros e a
socialização da arte

SANto AMAro
Conheça melhor o
bairro que já foi cidade

Mensagens
e comentários

MEio AMbiENtE
Metroviários fotografam
ações sustentáveis

CAPA
Estar presente neste momento histórico para São Paulo, e trabalhando no
Metrô, é motivo de alegria.
Jairo Castro, em comentário sobre a reportagem “Um Trem Lotado de Investimentos”, da edição número 6 da Metropolis
NOVO PARQUE
Referente à matéria “Um Parque para
São Paulo”, na Revista Metropolis número 6, gostaria de agradecer o apoio
na divulgação do futuro parque Nhô-Chico, como também aos colegas
metroviários que assinaram o abaixo-assinado em prol da sua criação, informando que em 9 de maio deste
ano, a Prefeitura de São Paulo emitiu
o Decreto de Utilidade Pública de nº
53.129, para desapropriação necessária à implantação de parque municipal.
São Paulo vai ganhar mais verde!
Marcello Glycerio, Gerência de Meio
Ambiente e Sustentabilidade
BAÚ DO METRÔ
Me chamo Anderson e hoje estou com
33 anos. Desde os sete anos admiro
muito o Metrô de São Paulo e mantenho desde então uma pequena coleção

de antigos itens que consegui com a
biblioteca do Metrô, amigos, colegas
metroviários, em site de leilão e até
com o ex-presidente, Sérgio Avelleda.
Minha galeria está no Flickr – segue o
endereço: http://www.flickr.com/photos/
andersonrs. Forte abraço!
Anderson Reis
LINHA DO MEIO AMBIENTE
Adorei a matéria “Um Novo Olhar”
da Metropolis número 6 sobre os
fotógrafos do Metrô. Se houver uma
saída para produzir imagens, gostaria
de fazer parte deste grupo, pois adoro
fotografar. Aguardo contato no e-mail
nasiqueira@metrosp.com.
Nilson Aparecido Batista de Siqueira, Operador de Transporte Metropolitano, ramal II
Que bacana essa iniciativa da Gerência
de Meio Ambiente e Sustentabilidade
(GMS) de fazer um grupo com os próprios metroviários. Adorei! Parabéns
aos meus colegas fotógrafos!
Ana do Carmo
Parabéns a todos os participantes e
parabéns ao Metrô. É uma excelente
oportunidade para reconhecer os nossos talentos metroviários.
Madá Ceccato
Parabéns para todos os empregados
envolvidos. É uma iniciativa maravilhosa e o resultado será sempre excelente, pois vemos que nossos colegas se emprenham e muito.
Patricia Marcantonio

Essa iniciativa do Metrô foi esplêndida,
pude apreciar a alegria dos amigos e colegas de trabalho nessa empreitada saborosa. Que venham outras inovações
envolvendo os funcionários do Metrô.
Isildinha Franco
EM DEFESA DO PRÓXIMO
Parabéns, Eder, pela dedicação e pelo
carinho com que você e a sua equipe
tratam os idosos no Abrilac. O mundo precisa de iniciativas como essa.
Valeu pelo exemplo!
Sérgio Cardoso, em referência ao trabalho voluntário do funcionário Ederlucio de
Macedo n o lar para idosos Abrilac, retratado na reportagem “Em Defesa do Próximo”, da edição número 6 da Metropolis
PLANEJANDO
A APOSENTADORIA
Ser jovem e adolescente é uma estranha e perigosa mistura de vitalidade e
inexperiência. Uma "bomba" sempre
explodindo! Até que se alcance a maturidade e "superior idade"!
Ronaldo Teixeira Cardoso, sobre a
matéria “Um Novo Começo”, da edição
número 6 da Metropolis

Se quiser comentar, criticar
ou dar sugestões para as próximas
edições da Revista, escreva para
revista@metrosp.com.br ou faça
comentários nas reportagens publicadas
no site www.revistametrosp.com.br.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Prontos para
a Copa e muito mais

D

e norte a do sul do País, nós, brasileiros,
estamos nos preparando para que a Copa
do Mundo de 2014 seja a grande vitrine
dos avanços conquistados nos últimos anos rumo
ao desenvolvimento. Para o Metrô, cujo desafio de
transporte de milhões de pessoas, com eficiência e
qualidade, é uma realidade diária, o maior torneio
do futebol mundial também coroa um dos momentos mais vibrantes de atuação da nossa Companhia.
No último dia 14 de setembro, o Metrô celebrou
38 anos de operação comercial, com o orgulho de ser
o mais antigo e eficiente sistema de transporte urbano
subterrâneo do País. Naquela época, tínhamos apenas
6,5 km de malha ferroviária, limitada à Linha 1-Azul.
Hoje, o cenário não poderia ser tão diferente: atingimos
74,3 km de extensão e estamos trabalhando duro para
bater a marca de 100 km de vias em operação até 2014.
Para isso, a Companhia do Metropolitano está fazendo o maior esforço de sua história de expansão,
com quatro frentes de trabalho simultâneas. A primeira é o prolongamento da Linha 5-Lilás, ligando a Estação Largo Treze, em Santo Amaro, à Estação Chácara
Klabin (Linha 2-Verde). A ampliação dessa linha, para
19,9 km de extensão e 17 estações, atendendo diariamente 770 mil passageiros, mudará o cenário do transporte urbano da zona sul de São Paulo.
Em outro grande esforço, também estamos construindo, em modelo de monotrilho, a Linha 15-Prata,
entre Ipiranga e Cidade Tiradentes.Ao final da obra, teremos 18 estações, 25,8 km de vias elevadas, com pro-

jeção de receber 500 mil usuários por dia.Também por
meio de monotrilho, vamos erguer a Linha 17- Ouro.
Em sua primeira fase, com previsão de operação em
2014, a Linha terá 7,7 km de extensão, fazendo a ligação
estratégica entre o Aeroporto de Congonhas à Estação
Morumbi da Linha 9- Esmeralda da CPTM, e atenderá
um público estimado de 97,8 mil usuários por dia.
O quarto grande empreendimento atual do Metrô
de São Paulo é a Fase 2 da Linha 4- Amarela, que concentrará para 12, 8 km de trilhos e 11 estações, beneficiando cerca de um milhão de usuários todos os dias.
Até o final deste ano, estão previstas as licitações de
mais três obras: a Linha 6-Laranja (Brasilândia-São Joaquim), a extensão da Linha 2-Verde até a Rodovia Presidente Dutra e a Linha 18-Bronze (Tamanduateí-ABC).
Diante do imenso desafio de atender as necessidades de transporte de uma megalópole como a Região
Metropolitana de São Paulo, o Metrô e a Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) têm cumprido sua parte com afinco, não só com investimentos na
expansão e na melhoria da qualidade dos serviços, mas
trazendo soluções inovadoras, como o monotrilho.
Com ele, ganhamos agilidade na ampliação da malha,
sem perder o conforto e a eficiência.
Quando 2014 chegar, o Metrô, representado pelo
seu dedicado corpo de colaboradores, poderá dizer
com orgulho que há muito tempo vem se preparando
para fazer bonito e atender os visitantes de todas as
nações com carinho e qualidade. Que venha a Copa do
Mundo e muito mais! •

Peter B.B. Walker
Diretor-presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô
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Minha estação

Unidos pela dança
Casal de funcionários do Metrô é craque na
dança e na divulgação da Lindy Hop, dança criada
em Nova York nos anos 1920

T

udo conspirou,
como em uma
história do escritor norte-americano Sidney Sheldon, para que o
engenheiro Rodrigo Barbosa Lopes, da Gerência
de Implantação de Sistemas, e a Analista de Desenvolvimento e Gestão
Jr., Fabiane Henrique do
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Prado Pereira, terminassem juntos. Os capítulos
iniciais seriam nas instalações do Colégio Prígule, na zona norte de São
Paulo. Lá, na Parada de
Taipas, todos se conheciam de vista, bem à moda
interiorana, e com o casal
não foi diferente, porque
era na escola onde se

viam todos os dias. Em
1993, quando se “conheceram”, ele era moleque
de 12 anos, e ela, menina de sete. Nessa época,
nem um “oi” entre eles, e
cada um seguiu sua rota.
Rodrigo se formou
em Engenharia Elétrica
em 2003 e foi estudar
pós-graduação em Ges-

tão de Projetos. Fabiane, cinco anos mais nova,
foi para a Faculdade de
Administração. O que
ambos não sabiam é que
tinham algo em comum:
gostam de se expressar
pela música. Ele, apaixonado pelas raízes do jazz
e do blues, passou a tocar bateria, imitando cra-

ques das antigas big bands, como
Gene Krupa, Buddy Rich, Lionel
Hampton e outros. Ela foi aprender balé e jazz. Aos 15 anos, em
uma atividade extracurricular
do Ensino Médio, apaixonou-se
pela dança de salão.“Nunca mais
parei!”, empolga-se.
Da época do colégio, outro
ponto em comum é a amizade
com Natália Delatorre, que finalmente os apresentou. Foi assim que em 17 de abril de 2004
o namoro começou, e com ele
uma mudança: o geminiano Rodrigo, que nunca pensou em
dançar, se rendeu à sedução
da pista em 2006 por influência da namorada libriana. “É um
hobby”, define o engenheiro, na
empresa desde março de 2008.
Não é o caso da Fabiane, que
ganhou até prêmios e planeja
frequentar um curso de formação de professores e tirar o
registro profissional nos próximos dois anos.
Quem os viu na pista garante que o casal não faria feio no
Dança dos Famosos, quadro do
Domingão do Faustão. “Gostamos de Lindy Hop, dança
norte-americana dos anos 20, e
desejamos que haja mais praticantes e locais para dançar. Por
isso, nos juntamos a um grupo
de amigos que têm as mesmas
ideias para organizar eventos,
como workshops e mostras de
dança”, diz ele. Por esse trabalho coletivo, o casal foi parar
recentemente nas páginas da

Fabiane e Rodrigo: amizade na infância, namoro, paixão pela dança
e agora unidos também pelo trabalho no Metrô

“Vejinha São Paulo” em reportagem sobre o tema.
A história de ambos poderia
terminar na festa do casamento
realizada no dia em que comemoravam sete anos de namoro.
Por capricho dos deuses, o final
perfeito ficou para 2012: em 13
de fevereiro, Fabiane começou
a trabalhar no Metrô, e agora
em novembro termina a pós-graduação na área de educação
corporativa, enquanto Rodri-

go acaba de concluir um
MBA pela Companhia na
Fundação Instituto de Administração. O casal, no
momento, não quer filhos,
pois ainda está na fase de
curtir o casamento, que
inclui trabalho, estudo,
diversão e dança, muita
dança, como recomenda
Fabiane: “faz um bem danado pra relaxar depois de
um dia de trabalho”. •
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DE BEM COM A VIDA

Os campeões
do Metrô
Atletas metroviários fazem
bonito no vôlei, arco e flecha
e xadrez nas Olimpíadas do Sesi

O

s atletas do Metroclube, o clube de funcionários da Companhia do Metropolitano de São
Paulo, têm conseguido mostrar
que o equilíbrio entre a prática
esportiva e o empenho no trabalho é uma partida em que só
existem vencedores. A última
safra de conquistas foi nas Olimpíadas do Sesi, na qual as meni-
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nas do vôlei de areia provaram
seu valor, conquistando a medalha de ouro na etapa regional.
“Foi muito bom participar e
vencer a competição, que nos dá
a possibilidade de interagir com
atletas de outras grandes empresas”, afirma Andrea Barbosa, segurança do Metrô desde 2006 –
ela foi uma das quatro jogadoras
que integrou o time campeão.

Os metroviários também tiveram bom desempenho em esportes individuais.
Alex Polastro, funcionário
do Metrô há três anos, levou ouro no arco e flecha,
na categoria tiro com arco,
disputada pela etapa municipal dos jogos, que aconteceu em agosto.
Nas Olímpiadas do
Sesi, as etapas servem
como fase de classificação.
Dessa forma, os vencedores da etapa municipal estão garantidos na estadual/
regional e os ganhadores
desta garantem lugar na
etapa nacional.
No caso do arco e
flecha, porém, a regra não
vale. “Não haverá essa
continuidade, pois a modalidade que ganhei foi
disputada apenas de forma
experimental neste ano”,
explica Polastro.
Na categoria tiro com
arco, os atletas disputam
com arcos sem mira, que
lembram bastante o for-

Funcionários
do Metrô
mostraram garra
e conquistaram
resultados
expressivos em
diversas categorias

Alex Polastro, há três anos no Metrô: ouro no arco e flecha

mato de competição que
deu origem ao esporte.
“É um equipamento bem
básico, que o competidor
só fica conhecendo pouco
tempo antes da prova, no
próprio dia. Isso valoriza a
capacidade de adaptação
de cada um.”
Auxiliar de manobra
da estação Itaquera, Polastro pratica arco e flecha há quase dez anos.
Nesse período, já disputou alguns campeonatos
paulistas da modalidade,
pouco difundida no Brasil.
“É um esporte eclético e
democrático. Como não

exige potência física, e sim,
postura e inteligência para
analisar cenários e tomar
decisões rápidas, pode ser
praticado por gente de todas as idades”, diz o campeão, que tem 39 anos.
O xadrez também reservou boas colocações
para atletas do Metroclube
que disputaram as Olimpíadas do Sesi. Rafael Rodrigues Scodro levou a medalha de bronze. Já Ronaldo
Teixeira Cardoso e Flavio
Roberto de Araújo ficaram,
respectivamente, com a sétima e a oitava colocações
na modalidade. •
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DE BEM COM A VIDA
Paulo está em treinamento intensivo para tentar vaga em mundial na Bulgária, em 2013

O caçador de medalhas
Agente de segurança Paulo Ramiro de Souza acumula 60 conquistas
na natação e treina para disputar mundial no ano que vem
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Em 2009,
Paulo disputou 11
provas em Israel e
venceu todas

A

paixão de Paulo Ramiro de Souza pela natação começou cedo.
Dos sete aos 22 anos de idade,
Souza, que é agente de segurança da estação Tucuruvi do Metrô
há quatro anos, praticou o esporte sem interrupções.
A primeira parada veio em
2007, mas não durou muito. Um

ano depois, ele chegaria ao Metrô para voltar a praticar e não
parar mais de nadar e competir
em alto nível.
Além de 60 medalhas, Souza
acumula diversas experiências internacionais em seu currículo de
nadador. Com apoio do Metrô, já
participou de três etapas mundiais
dos Jogos do Sesi.
Na edição deste ano, realizada em junho, na Itália, alcançou
um sétimo e um nono lugar. Seu
melhor desempenho nessa competição foi alcançado em 2009,
em Israel. Na ocasião, disputou
11 provas.Venceu todas.
“Naquela época, eu estava
realmente no auge. Cheguei com
muita força na competição, pois
treinava diariamente de uma a
duas horas, incluindo piscina e
exercícios de musculação.”
Hoje, mesmo sem tanto tempo disponível para treinar, recém-casado e pai de uma menina,
Souza tem planos para se aproximar do desempenho dos velhos
tempos. “Estou preparando um
programa que inclui treinamento
e alimentação para me qualificar
e disputar os jogos de 2013, que
acontecerão na Bulgária.”
O nadador observa que, desde que começou a disputar com-

petições pelo Metrô, o nível dos
atletas – em especial nas etapas
internacionais – subiu muito. “A
maior parte desses atletas está
num nível muito próximo da rotina de treinos dos profissionais,
o que faz com que a competição
seja nivelada por cima. Por isso,
se você não estiver muito bem
preparado, fica muito complicado
competir de igual para igual.”
A meta do nadador no momento é encontrar uma piscina
maior, de preferência em algum
grande clube, para treinar forte e
estar no mesmo nível dos demais
rivais até a prova do ano que vem.
Atualmente, o nadador treina
em uma unidade do Sesc Santana,
onde tem de dividir o espaço com
os outros frequentadores.
“Estou tentando conseguir
uma vaga no Corinthians. Fica
relativamente próximo de casa e
do trabalho e tem uma boa estrutura para que eu possa pegar
firme nos treinos, intensificar a
rotina e estar preparado para a
competição na Bulgária.”
Além de usar o esporte como
forma de buscar motivação para
superar as barreiras do dia a dia,
Souza acredita que a natação também o ajuda no trabalho.
“O pique de quem está condicionado para competir tem
reflexos em todas as outras
atividades. No caso de um segurança, como eu, isso também é
verdade. Sua disposição e resistência crescem bastante.” •
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Próxima estação

Parada do saber
Obras da Estação HigienópolisMackenzie animam moradores e
vão facilitar a vida dos estudantes
da região, que passa por ampla
revitalização

Revitalizada, Praça Roosevelt tornou-se nova opção de lazer para os jovens no centro

“É

o presente que
queríamos". A
frase, da assistente administrativo Cosma de Abreu Rodrigues, da
Gerência de Compras do
Metrô, onde trabalha desde
1975, sintetiza com exatidão
o pensamento dos moradores em torno da futura Estação Higienópolis-Mackenzie,
da Linha 4-Amarela, localizada ao lado de uma das tradicionais faculdades de São
Paulo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie.
12

A nossa colega, que reside desde 1998 a menos de
100 metros das obras, iniciadas em junho último, disse
que já é possível perceber
os efeitos positivos da obra,
antes mesmo de a Estação
facilitar o acesso ao transporte a milhares de moradores e estudantes que circulam na região. O primeiro
impacto é a valorização dos
imóveis. Hoje já está mais difícil encontrá-los, tanto para
locação quanto para venda.
A tendência, segundo ela, é

valorizar mais à medida que
se aproxima a conclusão da
obra civil, prevista para o primeiro semestre de 2014.
Segundo o engenheiro Luiz Carlos Alcântara, da
Diretoria de Engenharia e
construções, o canteiro e
o escritório da obra estão
prontos, e no final de setembro os trabalhos estavam
concentrados na escavação
do chamado Poço Mack, que
é um dos acessos da Estação ao lado da Universidade Mackenzie. É constituído

de dois poços circulares de
aproximadamente 19 metros
de diâmetro cada, em forma
de oito com profundidade de
32 metros, dos quais 25 já estavam prontos. O trabalho é
executado pelo novo método austríaco de escavação de
túneis, denominado NATM.
Por ele, a escavação é feita de
metro em metro em forma
de tubo circular, revestindo a
parede com concreto projetado (jateado) com espessura
em torno de 30 centímetros
e armada com tela metálica.

Obras avançadas em Higienópolis: acesso mais fácil dos estudantes à faculdade

O engenheiro disse que o trabalho mais difícil, de impermeabilização do solo, ocorre agora, em
outubro. “É uma das etapas de
execução da obra que visa proteger da água do lençol freático
a estrutura do revestimento definitivo em concreto moldado, de
forma a garantir durabilidade de
100 anos”, explica. Uma equipe de
operários especializados, formada
por um encarregado, dois oficiais e
quatro ajudantes, se encarrega do
trabalho com dois meses de duração aproximada, sendo executado
conjuntamente com estrutura definitiva de concreto do poço. Serão escavados aproximadamente

5.400 metros cúbicos (em torno
de 400 caminhões basculantes de
médio porte) de material que será
reaproveitado para reaterros de
valas e da futura Estação Vila Sônia
do Trecho 2 da Linha 4-Amarela –
Fase 2, próximo ao Pátio Vila Sônia.
A Estação, quando pronta,
terá capacidade para 27 mil usuários por hora e integração com
a também futura Linha 6-Laranja.
Além disso, facilitará o acesso do
público para a região revitalizada
da Praça Roosevelt, que acaba de

Moradora de
Higienópolis,
a metroviária
Cosma
de Abreu
Rodrigues
comemora a
chegada da
nova estação,
a 100 metros
de sua casa

passar por reforma arquitetônica, parte de um amplo projeto de reorganização urbanística do centro
de São Paulo. “Isso significa
que a área, uma nova opção
de lazer, não ficará mais deserta e aumentará a nossa segurança”, comemora
Cosma, ao destacar que a
expansão das linhas consolida o Metrô como o meio
de transporte mais eficiente em São Paulo. •
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Do lado de fora

Cultura e lazer
na Santa Cruz
Inaugurada em 1974, estação faz ligação
direta com o modernismo brasileiro,
centro de compras e cinemas

M

arco do pioneirismo
do Metrô paulistano, a
Santa Cruz é uma das
primeiras estações do corredor da
Linha Azul e representa hoje um
ponto importante de cultura, arquitetura e educação na cidade de
São Paulo. É só caminhar um bocadinho pelos arredores para conferir uma série de opções de lazer.
Antes mesmo de deixar a Estação,
o visitante encontra o Shopping
Metrô Santa Cruz, empreendimento resultante de parceria entre o
Metrô e a iniciativa privada, que
conta com quatro andares de lojas,
praça de alimentação e um complexo de 12 salas de cinema. O
centro comercial, aberto em 2001,
foi resultante do aproveitamento
do espaço aéreo da Estação, que
possui excelente localização.
Caminhando um pouco mais,
há várias opções de visitação no
bairro. A mais importante é o

Colégio Marista
Arquidiocesano

14

Museu Lasar Segall, que reúne o
legado desse importante precursor do modernismo brasileiro.
O local foi idealizado por Jenny
Klabin Segall, viúva de Lasar, onde
antes era a residência do casal e
ateliê do artista. A casa, em si, já é
uma obra de arte, projetada pelo
arquiteto vanguardista Gregori
Warchavchik, em 1932. Além de
obras de Segall, o Museu se dedica a cursos de gravura, fotografia
e criação literária. O espaço é localizado na Rua Berta, 111 e fica
aberto diariamente, menos às
terças-feiras, com entrada franca.
Nos arredores da Estação
também está a mais emblemática
contribuição do russo Gregori
Warchavchik, genro de Segall, à
arquitetura brasileira, a Casa Modernista, na Rua Santa Cruz, 325.
A construção foi erguida em 1928,
pouco depois de Warchavchik entrar na onda modernista, com o

manifesto “Acerca da Arquitetura Moderna”, em
1925. Três anos mais tarde,
ele construiria a residência,
considerada a primeira no
estilo modernista no Brasil.
Bem em frente à Estação, pode-se observar
outro marco arquitetônico de São Paulo, a grande
torre pertencente à Igreja
Nossa Senhora da Saúde.
De uma simples capela, a
construção foi entregue
em abril de 1916 aos cuidados dos Padres Agostinianos Recoletos para
ampliação. A atual igreja,
que chama a atenção pelas
referências neogóticas, foi
inaugurada em junho de
1935, mantendo suas características desde então.
A poucos passos de
distância, há outra edificação de valor histórico, o
Colégio Marista Arquidiocesano. Fundado em 1858,
é um dos mais antigos em
funcionamento. Todo Natal,
o Marista recebe um grande número de visitantes
para a exposição de seu
famoso presépio, que já se
tornou cartão postal da cidade nessa época do ano. •

Um giro pela Santa Cruz: (do alto, da esq. para a dir.) Hospital São Paulo, Museu Lasar Segall, Igreja de
Nossa Senhora da Saúde, Shopping Santa Cruz e Casa Modernista
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por dentro do Metrô

Arte sobre
trilhos
JP Ferreira, artista plástico de 21 anos,
vence o concurso cultural “Tá pintando
um novo metrô”, e sua ilustração será
aplicada no primeiro e último carro do
monotrilho da linha 15-Prata

B

rinquedo, pra ele, era
arte, e aos seis anos o
pequeno João Paulo Possos Ferreira, natural da capital
paulista, começou a presentear
os familiares com os desenhos
que rabiscava no papel. Foi assim que, aos poucos, descobriu-se mais um artista plástico na
família, como a renomada tia Iza
Costa ou mesmo a avó materna, Marcia Helena, sua maior
fonte de inspiração. Rapidamente começou
a criar seus
próprios

traços e desenvolveu o modo
de construir as formas, inspirado sempre nas culturas indígena,
africana e hindu, entre outras.
O resultado desse talento já
não surpreende quem o conhece: JP Ferreira, como
é chamado no

meio artístico, foi o vencedor, aos 21 anos, do concurso cultural “Tá Pintando
um Novo Metrô”, promovido pela Companhia. Ele
obteve 31.672 votos do
total de 70.959 feitos por
23.749 internautas.
Por essa vitória, disputada com outras 2.724
artes postadas na rede,
a ilustração “Multi Color
SP” será aplicada no primeiro e no último carro
(vagão) de cada trem da linha 15-Prata em monotrilho (Vila Prudente-Cidade
Tiradentes), que entrará
em operação em 2013. O
concurso, realizado pela
Internet e aberto para

João Paulo, o ilustrador premiado, gosta de trabalhar com skates e pranchas de surfe

residentes no território nacional, foi iniciado em 15 de agosto
para postagem das artes até 3
de setembro.
Uma Comissão de Curadoria, formada por um cinco
profissionais – um designer, um
ilustrador e representantes do
Governo do Estado, do Metrô e
da Bombardier –, se encarregou
de selecionar 20 arte-finalistas
entre os dias 4 e 10 de setembro.
As escolhidas passaram pelo voto
popular no site oficial do concurso entre 11 e 27 de setembro.
Segundo Aloisio Castro, chefe
do Departamento de Marketing
Corporativo do Metrô e representante da Companhia na seleção
das finalistas, as mais de 2,7 mil artes inscritas retratam o sucesso
do concurso, que teve o objetivo
de dar maior visibilidade ao monotrilho, ferrovia constituída por
um único carril/trilho. “A linha
15-Prata é a primeira da América Latina em monotrilho”,
ressalta. O interessante,
de acordo com ele,
que trabalha no
Metrô há 27
anos, é

que o certame foi eclético, e mobilizou desde o artista plástico, o
diretor de arte, o designer até o
artista de rua, entre outros.
O êxito do concurso também
pode ser medido por números. O
site, desde a abertura das inscrições até o encerramento da votação, recebeu 127.586 visitas de
1.480 cidades, lideradas por São
Paulo (68.918), Osasco (4.155),

"Multi Color SP", proposta vencedora, trará
alegria e modernidade ao futuro monotrilho

Rio de Janeiro (3.367), Campinas
(2.553) e Ribeirão Preto (2.213).
O acesso ao site foi feito por
internautas de 82 países, mas a
maioria (122.192) é do Brasil, seguido por 1.298 dos Estados Unidos. Do total de visitas, 124.145
vieram das Américas, 1.849 da Europa, 1.293 não identificadas, 178
da Ásia, 108 da Oceania e 13 do
continente africano. •

por dentro do Metrô

Passo a passo
da população
Metrô coloca 200 pesquisadores
nas ruas para ter uma ampla
radiografia sobre o deslocamento
dos moradores da Região
Metropolitana de São Paulo

Pesquisadoras têm
a missão de mapear
como se movimentam
os moradores da maior
metrópole do País
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Q

uem vê as obras e o
metodologia de outro estudo
projeto de expansão
maior, realizado a cada 10 anos.
das linhas do Metrô
pela área de planejamento.Tratanão faz ideia de que, para prestar
-se da pesquisa Origem e Desmelhores serviços, a Companhia
tino na Região Metropolitana
investe em uma equipe que estude São Paulo, mais conhecida
da, por meio de pesquisa, o deslocomo O/D, que é a ferramenta
camento da população e as causas
utilizada para o planejamento de
que a motivam sair de casa, como
transporte e para a modelagem
trabalho, educação,
estatística das decompras, lazer, saúde
mandas futuras.
Resultados
e outros. “A possiJeanne esclarece
do estudo
bilidade de localizar
que, no ano de 2002,
servirão de
essas atividades e os
na metade do períobase para o
locais de moradia no
do entre a O/D 1997
planejamento
espaço metropolitano
e a O/D 2007, foi
do transporte realizada uma pesse constitui em uma
urbano na
informação de grande
quisa domiciliar com
Grande São
interesse para os noso objetivo de atuaPaulo
sos estudos”, informa
lizar os principais
Jeanne Metran, chefe
indicadores obtidos
de Departamento de Estudos
em 1997. Agora em 2012, pasUrbanos e Avaliação de Transsados cinco anos da O/D 2007
porte, na Companhia desde 1985.
e dez anos da aferição 2002,
É para atualizar o banco de
a apuração inclui a chamada
dados da Companhia que um
“Linha de Contorno”, pesquisa
batalhão de 200 pesquisadores
que detecta as viagens externas
da Comap Consultoria, sob o
à Região Metropolitana Paulista.
comando do Metrô, iniciou em
O trabalho é feito por 70 pesagosto a apuração de dados
quisadores em dois aeroportos,
da edição 2012 da Pesquisa de
três terminais rodoviários e 21
Mobilidade da Região Metropopostos de pesquisa nas rodovias,
litana de São Paulo (RMSP). O
onde serão entrevistados cerca
serviço de campo tem conclude 45 mil motoristas.
são prevista para 20 de dezemOs resultados dessa amosbro. Esta pesquisa tem a mesma
tragem, obtidos em questio-

nário com cerca de 10
perguntas, complementa
a pesquisa domiciliar, realizada em cerca de oito
mil domicílios sorteados e
que envolve 100 profissionais em campo e mais 30
de apoio no escritório. A
pesquisa apura dados socioeconômicos dos moradores, assim como informações sobre ocupação
principal, locais de trabalho, de estudo, número de
viagens e outros.
A etapa posterior ao
serviço de campo, previsto para o primeiro
semestre de 2013, será
realizada pela equipe da
Coordenação de Pesquisa
e Avaliação de Transportes – CPA, responsável
pelo tratamento dos dados coletados e a análise
dos resultados obtidos.
Felizmente, nesta fase
inicial de apuração, a população tem aberto suas
portas porque são formalmente comunicados
pelo Metrô sobre a visita
do pesquisador, que portará colete e crachá especialmente criados para
esta pesquisa. •
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Rumo à Copa
Companhia participa do Comitê Paulista
da Copa FIFA 2014 e prepara-se para
atender público adicional de 40 mil
a 45 mil pessoas por dia
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N

ão há quem duvide
de que a Copa do
Mundo de 2014 é o
mais importante e esperado
evento a ocorrer no Brasil nos
próximos anos. Da construção
de estádios e reforma de aeroportos, à seleção de voluntários, o maior espetáculo do
futebol mundial é o grande assunto dos brasileiros, em todos
os cantos do País.

Para o Metrô, a Copa chega
em um momento de grande expansão da rede e serve de combustível a mais para a melhoria
dos serviços. Para a Companhia,
a competição se soma ao enorme desafio diário de assegurar
o transporte de milhões de habitantes da Região Metropolitana de São Paulo. O Metrô desde
já está preparado, mas nem por
isso deixa de tomar todos os

cuidados necessários para que
o batalhão de visitantes no período dos jogos seja atendido
com segurança, conforto e, sobretudo, simpatia.
Não é por acaso que o pessoal das estações e da segurança, abrangendo um contingente
de 2,5 mil funcionários, pode
entrar gratuitamente desde 11
de setembro em 24 museus e
atrativos culturais de São Paulo.
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A ação, que integra o plano de
preparação da cidade para a
Copa do Mundo de 2014, tem
como objetivo transformar nossos colegas em agentes de promoção e transmissão de informações sobre a oferta cultural
paulistana, ao lado de taxistas,
policiais militares, frentistas de
postos de gasolina e agentes
de limpeza pública. Afinal, são
profissionais que, além de
prestar serviços essenciais
à cidade, também são referências para os turistas,
segundo órgãos da Prefeitura e do Governo do
Estado, responsáveis pela
ação denominada “São
Paulo – Pode entrar
que a casa é sua”.
“O nosso pessoal
22

de operação, que atua diretamente com o público nas estações, também passará por um
curso de capacitação em inglês
para aperfeiçoar o atendimento”,
revela Wilmar Fratini, gerente de
operações que trabalha há 25
anos no Metrô. Segundo ele, os
preparativos para a Copa começaram na Companhia assim que
o Brasil se candidatou para sediar o evento, devido a sua responsabilidade de transportar as
pessoas preferencialmente por
trilho. “O metrô e a rede CPTM
serão os meios oficiais de transporte da Copa”, destaca.
É por isso que a Companhia
participa, ao lado de outras empresas, órgãos e entidades, do
Comitê Paulista que coordena
todas as ações da Copa relativas

Estação Corinthians-Itaquera receberá cobertura especial sobre a passarela que dá acesso ao novo estádio

a mobilidade e segurança. Nele, o
Metrô é representado por profissionais das diretorias de operações e de planejamento. Como
todos sabem, as linhas do Metrô
passam por várias obras no momento, mas Wilmar faz questão
de destacar que elas já estavam
previstas no plano de expansão
da Companhia, independente da
realização do maior evento esportivo do mundo no Brasil. Esse
é o motivo pelo qual não se tem

reprodução site oficial da Arena Corinthians

Funcionários nas
estações terão aulas
de inglês para atender
os visitantes

um valor de investimento específico na Companhia para as ações
relacionadas ao evento.
“Haverá, sim, adequação e melhorias em algumas estações para
acomodarmos um público adicio-

nal estimado entre 40 mil e 45 mil
pessoas diante das quatro milhões
que já circulam diariamente pelo
sistema”, disse. Na prática, o Metrô paulista já está acostumado e
tem experiência em receber pú23
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reprodução site oficial da Arena Corinthians

Com arquitetura moderna a arrojada, Arena Corinthians terá acesso direto pelo Metrô

blico adicional, como acontece
na cidade quando acontecem a
Fórmula 1, o Carnaval e a Parada
GLBT, por exemplo.
Vale destacar que, no caso
da Copa, o uso do metrô não é
apenas para deslocar torcedores
para os estádios. Ao longo do
evento, várias outras atividades
paralelas, muitas organizadas pelas delegações esportivas estrangeiras, acontecerão na cidade,
que também terá – provavelmente no Vale do Anhangabaú – local
para a população acompanhar os
jogos por telões.
“É fundamental que todas as
ações relacionadas a mobilidade,
segurança e saúde, entre outros
aspectos, estejam perfeitamente
integradas, daí a necessidade de
um bom planejamento”, destaca
o especialista Pedro Machado, da
gerência de planejamento e integração, no Metrô desde 1988,
também representante da Companhia no comitê.
Um exemplo, citado por Wilmar, é o caso de alguém que passa mal no metrô. A Companhia,
que já tem funcionários treinados
para os primeiros socorros, terá
infraestrutura preparada para
que seja atendida com mais eficiência. O encaminhamento não
será apenas ao Pronto Socorro,
mas também aos hospitais mais
apropriados, de acordo com o
problema do paciente.
O interessante, de acordo com Pedro Machado, é que
a Copa enseja a realização de
investimentos em infraestrutura urbana que reverterão para

a cidade após sua realização,
como o entorno da Estação Itaquera, que será palco de novas
intervenções viárias, mudando a
paisagem urbana local. “O tráfego de automóveis da Radial
Leste será segregado em túnel,
assegurando prioridade à circulação de pedestres e ciclistas
na superfície”, afirma. Além do
estádio, ele destaca que outros
empreendimentos estão sendo
ou serão construídos no local,
como Fórum Judiciário, Senai,
centro de convenções, Polícia
Militar, Bombeiros e outros.
Pedro aponta, entre as obras
da Companhia, o primeiro trecho
da Linha 17-Ouro, que começou a
ser concebida com a hipótese de
o Estádio do Morumbi ser o palco
de abertura da Copa, como o prin-

cipal legado do evento em termos
de infraestrutura de transporte.
É ela que ligará o Aeroporto de
Congonhas à Estação Morumbi da
CPTM e terá, neste caso, a função
primordial de facilitar o acesso do
polo hoteleiro da zona sul à rede
metroferroviária e ao terminal de
aviões. “Queremos que as pessoas
saiam de São Paulo e do Brasil
com a melhor imagem possível da
cidade e do serviço aqui prestado
para retornarem em outras oportunidades. Estamos aqui para bem
servi-los”, finaliza Wilmar. •

BOLA EM JOGO
Confira as principais ações do Metrô que coincidem com a Copa de 2014

1.

Início das operações da Linha 17-Ouro, que ligará a Estação Jabaquara, da Linha 1-Azul, à Estação
São Paulo-Morumbi, da Linha 4-Amarela. Um dos
destaques do projeto é a parada do Aeroporto de Congonhas, passando também
pela Linha 5-Lilás e pela Linha 9 da CPTM.

2.
3.

Inauguração de 10 novas estações, ampliando os atuais 74,3 quilômetros da malha para
mais 100 quilômetros até 2014.

Obras de adaptação e melhorias em toda a rede.
Um dos destaques é a cobertura da passarela de acesso da Estação Corinthians-Itaquera ao estádio de futebol onde será realizado o jogo de abertura da Copa.

4.
5.

Oferta de curso de inglês e treinamento especial ao pessoal nas estações
para atender os visitantes.

Convênio com o Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo para que funcionários tenham

acesso a 24 museus e atrações
culturais, a fim de instruir melhor os turistas
sobre as opções de lazer na cidade.
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O que fui fazer lá fora

Na rota do monotrilho
Equipe de profissionais conhece fábrica na Malásia e
apresenta impressões sobre o sistema que circulará na linha
17 a partir da Copa do Mundo

Q

uando viaja em
suas férias, o
chefe do Departamento Técnico de
Manutenção, Antonio Marcio Barros Silva, sempre
arranja espaço em sua
agenda para saciar sua
curiosidade de conhecer
o metrô de outros países.
Foi assim que visitou os
de Paris, Londres, Roma,
Madri, Barcelona, Munique,
Nova York, Santiago, Buenos Aires, Bruxelas e Dubai,
todos como turista. Em
2008, na Espanha, foi capaz
de agendar uma visita ao
pátio de manutenção de
26

Canillejas, a Linha 5 do
metrô madrilenho, apenas
para conhecer suas oficinas e estrutura de manutenção. Em novembro do
ano passado, viajou em um
feriado prolongado para
Santiago, no Chile, para
conhecer uma giga de teste do sistema de tração no
Pátio de Manutenção de
Las Mercedes (Linha 4).
Foi com essa bagagem
que o nosso colega, na empresa desde 1988, foi pela
primeira vez designado para
uma viagem internacional
pela Companhia: ele integrou
no último semestre equipe

de oito profissionais que
viajou em dupla, e por períodos diferentes, para Kuala
Lumpur, na Malásia. Seu parceiro de viagem foi o especialista I, Paulo Roberto Beu,
profissional que trabalha na
Companhia desde 1987. Um
dos objetivos da missão é
aprovar o projeto executivo
do monotrilho que circulará
na Linha 17, aquela que terá
como principal parada o aeroporto de Congonhas, com
início das operações previsto para o primeiro semestre
de 2014, antes do jogo de
abertura da Copa do Mundo
em São Paulo.

Já prevendo a curiosidade que o monotrilho
provoca, Paulo Beu adianta que esse novo modal vai
surpreender a população.
“Ele terá um visual bonito,
também será rápido, muito seguro e confortável.
Emite pouquíssimo ruído
e tem ar condicionado”,
sintetiza. O monotrilho
é um dos principais modais de transporte da capital da Malásia, uma das
cidades mais vibrantes
e multiculturais da Ásia,
cuja região metropolitana
supera os sete milhões de
habitantes.

A dupla conheceu a fábrica da Scomi, visitou a eficiente
operação do monotrilho local
e tomou conhecimento sobre a
infraestrutura necessária para a
manutenção. “Por se tratar de
um sistema novo, tudo despertava o interesse e a curiosidade.
O que me impressionou muito
foi o processo de fabricação,
pois, além de um ambiente limpo, é muito organizado”, elogia
Antonio Marcio.
Mesmo assim, na condição
de “experts” em metrôs, os
dois não resistem à tentação de
comparar o de São Paulo com
os que já conhecem. “Não consigo afirmar que existam outros
melhores do que o nosso, já que
desconheço outro sistema no
mundo que transporta mais de
quatro milhões de pessoas em
um único dia com qualidade,
respeito, segurança e rapidez”,
julga Beu, enquanto Silva chama
a atenção para outro detalhe, a
limpeza. “Nesse quesito, não da
pra comparar, o Metrô de São
Paulo é imbatível”, arremata.
Entre os mais curiosos, Beu
aponta os de Berlim e Frankfurt, na Alemanha, que não possuem bloqueios e as entradas
são livres, mas possuem fiscais
que circulam na linha. “Trata-se
de modelo que, definitivamente, não daria certo no Brasil”,
constata, aos risos. •

Antônio Márcio e Paulo Roberto: visita à fábrica da Scomi e passeio
pelo moderno monotrilho de Kuala Lumpur
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Vida Digital

A união
faz o PIC
Programa de Inteligência Corporativa
cai no gosto dos metroviários e ganha
transmissão ao vivo pela internet

P

como premissa básica comparoucas sensações são tão
tilhar conhecimento e experiêndesconfortáveis quanto
cia. Estruturar um programa foi
chegar em uma roda de
importante para que se criasse
conversa formada por colegas
um ambiente favorável e perde trabalho e não conseguir
manente de troca de ideias que
entrar no papo. Essa dificuldade
saísse do campo tácito para o
de interação, muito comum em
explícito, do informal para o forfestas e eventos promovidos
mal”, explica Raquel Anderman,
por organizações de grande
analista de desenvolvimento de
porte, capaz de gerar constrangestão do Metrô.
gimentos e risadas amarelas,
Os eventos do PIC geralserviu de inspiração para que
mente ocorrem às sextas-feiras,
o Metrô criasse o Programa de
entre 9 horas da
Inteligência Corpomanhã e meio dia,
rativa (PIC).
e podem ser prepaEm vigor desAlém de
de 2004, tem como
democratizar o rados em diversos
principal objetivo
conhecimento, formatos, de acordo
com o interesse e
fazer com que o
PIC promove
demanda do público.
conhecimento de
interação
O mais comum dos
cada um dos funsocial
formatos inclui dois
cionários, dos mais
blocos. Em um deles
diversos setores da
há um café da manhã. No outro
Companhia, se transforme em
bloco são oferecidos palestras,
valor corporativo.
debates, talk shows ou mesas re“O PIC nasceu junto com a
dondas temáticas.
universidade corporativa e tem
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A variedade de assuntos abordados pelo PIC é
grande. Segurança na Copa
do Mundo, implantação do
monotrilho e a possibilidade de gerar negócios,
como novas lojas e pontos
de comércio nas estações
de Metrô, são alguns exemplos recentes disso.
O PIC também tem
demonstrado uma vocação
natural para estimular manifestações culturais e criar
uma agenda para que elas se
desenvolvam. Nesse sentido, o Programa ajudou, por
exemplo, a lançar e incentivar a banda dos seguranças
do Metrô, lembra Raquel.
“Além de servir para
democratizar o conhecimento, o PIC é muito
importante para ampliar
a interação social, promover amizades e contatos. A cultura ajuda muito
nesse aspecto.”
Com o PIC caindo de
vez no gosto dos metroviários e se consolidando
como espaço legítimo do
trânsito de ideias e conhecimento, chegou a hora de
alçar novos voos.
Para que isso aconteça de fato, o Programa ganhou, recentemente, uma
poderosa aliada – a Internet. No dia 24 de agosto, aconteceu a primeira
transmissão simultânea de
um evento do PIC no site
do Metrô.

Debatedores em evento sobre marketing do Metrô: acesso on-line, em tempo real

A convidada foi a franco-belga
Françoise Chein, mundialmente
reconhecida por abordar temas
relacionados aos direitos humanos
e à defesa da democracia. A artista
plástica, cujas obras estão expostas
nos metrôs de Bruxelas, Berlim,
Estocolmo, Lisboa, Rio de Janeiro
e, em São Paulo, na Estação da Luz,
debateu o tema “Por que a arte
nos metrôs é fundamental?”.

Pela Internet, o evento foi aberto a estudantes
que cursam artes, modelo
que deve ser replicado a
outras áreas de atuação
em futuros PICs. “Consideramos que a transmissão on-line foi um sucesso
e acreditamos que a experiência nos mostrou que
temos a possibilidade de
levar o PIC para além das
fronteiras e muros do metrô”, afirma Raquel, para
quem o envolvimento e a
troca de informações com
a sociedade é fundamental
para enriquecer o Programa nessa nova fase. •
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Teleconferência
reforça comunicação
Metrô implementa tecnologia que
permite realizar reuniões à distância
entre os funcionários
Arnaldo
de Sousa,
gerente de
TI, mostra
como
funciona
o novo
sistema

O

trânsito complicado
de São Paulo transformou a necessidade dos deslocamentos para
reuniões de trabalho em penosos rituais. Para evitar situações
como essa, o Metrô aposta na
modernidade. Desde junho, a
Companhia passou a instalar
um novo sistema de teleconferências que permitirá que reuniões e a comunicação interna
sejam feitas sem que seja necessário sair da empresa.
30

Em um primeiro estágio, o
Metrô contará com duas salas
de conferência. Uma delas será
voltada à diretoria e outra instalada no Centro do Controle
de Operações (CCO).
Arnaldo Machado de Sousa,
Gerente de Tecnologia de Informação (TI) e Comunicação do
Metrô, explica que o sistema
não se limita a oferecer comunicação entre os funcionários.
“O Metrô pode, sempre que
achar necessário e desejar, abrir

salas de teleconferência para
clientes e fornecedores em
qualquer parte do mundo.”
Para Sousa, além de
eliminar viagens de carro,
o sistema de teleconferência tem como vantagens
ampliar a rapidez na tomada de decisões e os níveis
de segurança das informações. “Os dados transmitidos não saem do Metrô. A
gestão dessas informações
é feita aqui mesmo. Tudo
é criptografado, o que diminui significativamente as
chances de invasão.”
A relação custo/benefício do serviço é considerada como outro atrativo.
Para ter salas de teleconferência, o Metrô não precisou fazer investimentos
de grande porte em tecnologia ou infraestrutura. Apenas paga um valor
mensal de cerca de R$ 30
para cada ponto básico
solicitado à Veris, empresa
que oferece o serviço. Atualmente, o Metrô explora
cerca de 500 pontos. Pelo
acordo, essas licenças podem chegar a mil postos. •

ação cultural

Metrô também
é matéria-prima
para arte
Ceramista Lygia Reinach utilizou barro
das obras no Jabaquara para compor 80
totens instalados na Estação Ana Rosa
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Ação cultural

Q

uem visita a belíssima
instalação de esculturas da Estação Ana
Rosa dificilmente imaginaria que
essa obra de arte, criada pela
ceramista Lygia Reinach, nasceu das próprias entranhas do
metrô. Lygia, que é uma artista
reconhecida no circuito brasileiro e internacional da escultura,
recorda desse projeto como se
fosse um roteiro de cinema.
A história nasce no início
da década de 1980. “Eu tinha
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uns 10 totens prontos, quando amigos os viram e disseram:
isso tem de ir para a Bienal”, diz
Lygia. Foi então que ela participou da Bienal de São Paulo de
1981, com auxílio de patrocínio.
Vários visitantes da exposição
se interessaram pelos totens,
entre eles, autoridades do Metrô. Foi assim que, em 1983, a
Companhia fez contrato com
a artista para colocação de 80
totens nas dependências da Estação Ana Rosa.

Totens da
Estação Ana
Rosa estão
entre as mais
impressionantes
instalações
permanentes
do Metrô

Para cumprir com o
pedido, Lygia logo se deparou com seu primeiro desafio: conseguir uma quantidade enorme de barro
para a produção das peças.
Ela pesquisou as obras de
escavação da Estação Jabaquara e constatou que
o barro era de excelente
qualidade. Depois de tentar alguns trâmites para
obter a matéria-prima,
a artista decidiu ganhar

tempo e falar diretamente com um caminhoneiro
que estava trabalhando
no local, que não impôs
nenhuma dificuldade. “De
quanto barro a senhora
precisa?”, perguntou. Problema resolvido.
Mas a saga dos totens
não parou por aí, eles
ainda renderiam muito
mais para a ceramista. Na

mesma Bienal, um visitante da Venezuela, de nome
Roberto Guevara, viu as
peças, adorou e procurou
Lygia para que pudesse
expô-los em Caracas. A
artista acabou fazendo
três exposições na Bienal
de Barro da capital venezuelana, ao longo de seis
anos. Em 1999, ela ainda
representou a América

Latina na Bienal de Cerâmica de Tóquio.
Aqui no Brasil, Lygia Reinach apresentou suas obras
no Memorial da América Latina e no Museu da Escultura. Possui acervos no Museu
de Arte Contemporânea,
no Banco Itaú, no Conjunto
Nacional junto à Rua Augusta, no Sesc, na Pinacoteca,
entre outros endereços.

A ceramista é autodidata, começou a trabalhar com barro já adulta.
Ela destaca dois grandes
mestres inspiradores de
sua carreira. Megume
Yuasa, ceramista japonês,
foi seu mentor, não tanto em detalhes da arte,
mas nos seus conteúdos.
E Renina Katz que, segundo Lygia, também foi sua
mestra no que tange às
interligações da cerâmica
com outras artes.
O trabalho no Metrô
lhe dá muita satisfação.
“Para minha alegria, os
usuários se veem representados nesse conjunto”, diz a ceramista. Sua
relação com o Metrô, ao
que parece, está longe de
acabar. Lygia está participando de uma grande
concorrência para futura
Estação de Moema. Trata-se de espaço trabalhado
com 85 metros quadrados de cerâmica. Com 80
anos, ela está em plena
atividade e nem pensa em
parar. Um livro, em processo final de produção
na Imprensa Oficial do
Estado, em breve mostrará a obra completa da
ceramista. •

A autora Lygia Reinach em
seu ateliê, em São Paulo
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Olhar artístico

Estação
da poesia
Operador Edvaldo Rosa lança
obra “Marcas do Coração” na
Bienal do Livro de São Paulo

N

o
corre-corre
dos passageiros
no metrô, junto
aos trens ruidosos, pode
prevalecer a poesia? O
exemplo de Edvaldo Rosa,
operador de Transporte Metroviário (OTM), na
Estação São Judas, mostra
que sim. Ele acaba de lançar
um livro de poesias na 22ª
Bienal do Livro de São Paulo. A obra leva o nome de
“Marcas do Coração” e é
seu segundo trabalho solo.
O primeiro livro recebeu o
bucólico nome Caminhando com as borboletas. “Tive
uma hora de autógrafos na
Bienal. Foi muito gratificante”, diz o poeta.
Edvaldo tem 51 anos,
é casado e pai de cinco filhos. Com atividades cada
vez mais absorventes em
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Edvaldo Rosa
recebeu o Destaque
Literário Cultural
Literarte 2012, em
Petrópolis – RJ

um metrô bastante solicitado, ele encontra tempo
para se dedicar a obras literárias e rodas de poesia
com amigos.
Entre os autores brasileiros, o operador admira especialmente Castro
Alves e Mário Quintana.
Da poesia portuguesa, é
apaixonado por Fernando
Pessoa. Sua concepção artística tende mais para o
romantismo, com pouco
uso de rimas. Aos poucos,
a obra de Edvaldo está encontrando eco no circuito
literário. Ele foi relacionado em uma seleção de
Melhores da Poesia Brasileira, preparada por Monica
Rosenberg e Jane Rossi,
publicada pela editora All
Print. Em setembro deste
ano, Edvaldo Rosa recebeu

De repente uma ruptura*

o Destaque Literário Cultural
Literarte 2012, na cidade de
Petrópolis, no Rio de Janeiro. A
entidade Literarte foi fundada
e é dirigida pela comendadora
Izabelle Valladares. O reconhecimento está indo mais longe,
fora das fronteiras brasileiras.
Em março de 2013, Edvaldo terá
poemas seus traduzidos e apresentados em festival literário
Brasil-França em Paris.
“Neste momento existe
um movimento bem encorpado de novos poetas, com vasta
produção literária, que passarão pelo crivo do tempo, para
que se firmem no panorama
de São Paulo e do País”, afirma
Edvaldo. Entre eles, destaca
Marilena Pacheco, de Urânia
(SP), Roberto Ferrari, de São
Paulo, e Raimundo Palmeira, de
Maceió. Também cita Carlos
Silva, músico e poeta da Bahia.
Edvaldo chama a atenção
para um animador de arte no
metrô: Akira Yamasaki. Ele desenvolve o programa Sexta de
Arte, no ambiente metroviário.
Yamasaki reúne vários poetas,
músicos, autores de cultura popular, colocando-os em contato
com funcionários no Metrô, o
que já tem ocorrido nos pátios
de Itaquera e Jabaquara. •

De repente tudo vira de cabeça para baixo,
E só o que nos salva e ampara
É a força que trazemos na alma...
Esta sim, que por mais que mude,
É sempre a mesma...
O existir, o inesperado, o que não muda,
Apenas lhe apura os sentidos
E define a sua consciência de seus espaços.
*Trecho extraído de poema de Edvaldo Rosa

Obras publicadas por Edvaldo Rosa: influências dos poetas Castro Alves e Mário Quintana

VEJA MAIS
Para conhecer mais sobre a obra
do poeta, consulte também a página
www.edvaldorosa.blogspot.com.br.
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Olhar artístico

Pintura para A
sair da rotina
Analista Marcelo Carlos compõe telas
a óleo nas horas vagas e faz sucesso
entre os colegas do Metrô
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qui e ali, o Metrô revela
seus artistas. O analista de Desenvolvimento de Gestão, Marcelo Carlos,
gosta de pintar nas horas vagas.
O gosto pelos pincéis acabou
chamando a atenção e agora ele
ainda atende a solicitações de
colegas da Companhia. Seu encontro com arte não surgiu de
uma profunda vocação, mas quase do acaso. Marcelo conta que

Autodidata, Marcelo Carlos gosta de retratar imagens da natureza

começou a receber pedidos.
Atualmente são mais de 50
quadros feitos por encomenda dos colegas. Na maioria
das vezes são os amigos que
trazem os temas, por fotos,
por exemplo. Outras vezes
a inspiração fica a critério
de Marcelo. Uma colega viu
uma tela na sala de espera
de médico. Tirou uma foto
da obra para que ele a reproduzisse em quadro.
Até hoje Marcelo não
se preocupou em ter uma
educação artística formal.
“Na verdade, nunca frequentei aulas de pintura e
nem me considero artista
plástico, tudo que aprendi
foi lendo livros e praticando. Tenho isso como um
hobby”, diz ele. Ele usa, de
preferência, tinta a óleo.
Quanto aos temas prefere
imagens de paisagens, objetos, pessoas, ou seja; referências facilmente verifi-

queria achar um belo quadro para a sala de sua casa,
mas não achou nada que
lhe tivesse agradado. “Por
que não faz você mesmo
esse quadro?”, perguntou
a esposa. Ele gostou da
ideia e pôs mãos à obra.
O artista de primeira
viagem não gostou muito
do primeiro ensaio, mas
tendo em mãos uma ilus-

cáveis, não abstratas. Gosta
também de trabalhar a partir de fotos.
Dentre os quadros feitos que mais lhe agradam,
estão um de clarineta, baseado no instrumento que
toca na orquestra de sua
igreja. Outro é o de um cachorro com criança, feito
para atender ao pedido de
uma vizinha. O terceiro de
sua preferência é inspirado
em uma mesa com pão e
vinho, feito a pedido de uma
colega na Gerência de Planejamento Financeiro.
Marcelo não pinta por
dinheiro e costuma cobrar somente R$ 50 para
compensar a compra de
telas, tinta e pincéis. Para
trabalhos mais elaborados, ele pede R$ 150. Ele
se sente bem assim e os
colegas, que são admiradores do seu trabalho,
agradecem. •

tração de barco ao mar,
baseou-se nela para fazer
um quadro. “Minha vizinha
me viu pintando e perguntou se eu poderia fazer um
quadro que mostrasse um
piano que ela possuía”, diz
o pintor. A partir daí, não
parou mais de pintar.
Mostrando um livro
de pinturas para os companheiros no Metrô, Marcelo
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memória

O guardião
do trânsito
Com o suporte do engenheiro
Elmir Germani, Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET)
nasceu dentro do Metrô, em 1975

D

á para imaginar
o esforço para
organizar o fluxo
do trânsito em uma megalópole como São Paulo?
Até o Deus grego Hércules,
com certeza, se sentiria pequeno diante dessa monumental tarefa. Quem zela
por esse complexo trabalho é a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET),
subordinada à Prefeitura de
São Paulo, onde todos os
números são superlativos.
Cabe à CET assegurar a
fluidez no trânsito de quase sete milhões de veículos,
em 15,5 mil quilômetros de
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vias e 5,6 mil cruzamentos
com semáforos. Para dar
conta do recado, a Companhia conta com 4,6 mil
funcionários, metade deles
composta pelos Agentes de
Trânsito, os famosos marronzinhos.
O que pouca gente
sabe é que a CET nasceu
dentro da Companhia do
Metropolitano de São Paulo.
O departamento surgiu de
uma necessidade prática: organizar o fluxo de pessoas e
veículos a partir das intervenções urbanas provocadas
pela construção do Metrô.
“Criada a Companhia do

Metrô e iniciadas as obras da Linha
1-Azul, era necessário desenvolver
novos estudos de expansão do
sistema, integração com ônibus e
desvios de tráfego para execução
de obras”, explica Rogério Belda,
assessor do diretor de Planejamento da Companhia.
Na execução desse trabalho,
um funcionário do Metrô à época teve papel fundamental, o engenheiro Elmir Germani, falecido
no dia 20 de junho, aos 71 anos.
Germani foi chamado para recuperar os dados da pesquisa O/D
(origem e destino) de 1967 do
HMD, consórcio alemão que havia planejado a Linha 1-Azul. Ele
teve que ir aos Estados Unidos
para reaver os dados, essenciais
para a simulação de infraestrutura metroviária. As fitas com os
dados estavam com uma empresa
americana contratada do HMD.
Germani conseguiu, além dos
dados, a cópia do PlanPac, do Departamento de Transportes do
governo americano, que consistia
em um pacote de programas de
computador para planejamento

Elmir Germani, falecido em junho,
foi dos maiores especialistas em
engenharia de tráfego do País

de transportes.
Com o PlanPac e
outros softwares desenvolvidos sob a supervisão de Germani e equipe,
montou-se um planejamento
próprio de simulação de redes no
Metrô paulistano, que daria sequência à Linha 1-Azul.
Segundo Belda, Germani teve
outro papel importante. A integração do metrô com ônibus não
estava prevista no projeto original feito pelos alemães. “Quem
fez o estudo foi, basicamente, o
Elmir Germani, que escolheu a
localização e o tamanho para
abrigar as baias e o piso de circulação”, lembra o colega. Uma
missão do Metrô para conhecer
seu similar na cidade do México
havia constatado as confusões
que aconteceram por lá por falta
de integração do metropolitano
com os ônibus. A própria inauguração da primeira linha paulistana
foi adiada para que terminais de
ônibus e outros arranjos viários
aumentassem o aproveitamento
do metrô na cidade.
Quando o diretor do Metrô
Roberto Scaringella, em 1975, convidou Elmir Germani para integrar
a equipe fundadora da CET, este
possuía notável conhecimento dos

de s afi os
do trânsito paulistano,
tinha o “mapa”
viário da cidade na
mão. Nascido na pequena
cidade de Capinzal, no interior catarinense, Germani
começou os estudos na escola técnica da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN)
e logo depois formou-se
em engenharia mecânica
no Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA), em 1965.
Desde então, traçou uma
sólida carreira em engenharia de transportes, respeitado como um dos mais
importantes especialistas na
área no País.
Nos últimos 30 anos,
dedicou-se à TTC Engenharia de Tráfego e de
Transportes, empresa de
consultoria fundada por
ele, prestando serviços
para organizações públicas
e privadas em toda a América Latina. Mal sabia Germani que, há quase 40 anos,
no embrião da CET, estaria
criando uma das maiores
empresas de gerenciamento de tráfego do mundo. •
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Metrô pelo mundo

foto: thiago ventura

Nova estação de "Cercanías", no centro de Madri: ligando o Metrô aos trens de subúrbio

Madri,
E
modernidade
com charme
europeu
Sistema inaugurado em 1919 pelo
Reino Afonso XIII passou por grande
ampliação a partir de 1995
Por Conrado Grava de Souza
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mbora não seja tão badalado quanto seus pares em
Londres e Paris, o Metrô
de Madri, com 15 linhas (12 subterrâneas e 3 de VLT), é um dos
mais modernos e confortáveis da
Europa. O sistema foi inaugurado
em 17 de outubro de 1919, pelo
Rei Afonso XIII, levando o nome
de Compañía Metropolitano Alfonso XIII. Com a proclamação da
II República da Espanha, em 1931,
todas as designações que mencionavam o regime monárquico foram mudadas.
A partir de 1995, foi iniciado
um ambicioso plano de expansão. A rede, excetuando-se às das
metrópoles chinesas, foi uma das
que mais cresceu em velocidade e
tamanho nos grandes centros urbanos do mundo. Na construção

Confortável e eficiente, sistema com linhas subterrâneas e de superfície tem extensão total de 277 km

destas novas linhas foram
priorizadas a padronização
das estações e dos acessos,
a proximidade dos túneis
da superfície, para baratear
o custo das obras civis.
Também foi feito um esforço para a implantação de
sistemas de fluxo e o automatismo integral na operação das estações.
Os destaques desta expansão foram a ampliação
da Linha 8 – Barajas/Nuevos
Ministerios, com a chegada
do metrô ao Aeroporto, e a
estação Nuevos Ministerios,
possui ainda 1602 escadas
uma das maiores estações
rolantes, 489 elevadores e
de integração do mundo.
30 esteiras rolantes. No
Houve ainda a adequação
total, são 242 estações e
e prolongamento da Linha
extensão de 277 km.
10 até Alcorcón, conectanO transdo a rede ao
porte
por
Metrosur, uma
Estações se
metrô é resnova linha cirdestacam pela ponsável por
cular, de 40,5
acessibilidade 42,7% das viakm e 28 esaos
portadores gens realizatações, consde deficiência
das na região
truída
para
metropolitana
atender vários
e tornou-se ao longo do
municípios ao sul de Madri.
tempo um personagem
O Metrô de Madri é
da vida agitada da capital
uma grande rede metroespanhola. Os madrilenos
viária, que abrange todas
não esquecem seu papel
as regiões da cidade, com
fundamental durante a
inúmeras estações de
Guerra Civil, iniciada em
correspondência e uma
1936, quando as estações
distância média pequena
serviram por muitas vezes
entre as paradas. Há uma
como abrigo durante os
comunicação visual fábombardeios aéreos e as
cil de ser entendida, não
composições para o transapresentando dificuldades
porte de feridos.
para orientação de emO horário de funciobarque, correspondência
namento é das 06h00 às
entre as linhas e saídas.
01h30, todos os dias da seConta com um quadro
mana. Em 2011, transporde 7.600 empregados,
tou nada menos que 651
dos quais 1.985 são opemilhões de passageiros. •
radores de trens. A rede

________
Conrado Grava de Souza é assessor da presidência do
Metrô. Está na Companhia desde 1984 e já atuou como
diretor de Operações.
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Fui, vi e gostei

foto: thiago ventura

Eterna pátria,
Portugal

Visitar a terra dos descobridores do
Brasil é um reencontro com a nossa
própria história, conta o metroviário
Eraldo Rubens Rett

S

obrevoar por mais de 10 horas o Oceano Atlântico e pôr
os pés pela primeira vez em
solo português costuma dar uma
sensação de choque aos viajantes
brasileiros. Embora a paisagem seja
indiscutivelmente europeia, o contato com o idioma, os costumes e
as velhas construções que aprendemos a chamar de “estilo colonial”
lembra ao visitante que Portugal
nunca deixará de ser também um
pedacinho do Brasil. E vice-versa.
Com Eraldo Rubens Rett, assessor técnico do Departamento
de Gerenciamento de Empreendimentos (DF/PMU), a sensação não
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foi diferente. Ele embarcou no ano
passado, aproveitando o verão do
Hemisfério Norte, em julho, para
a tão esperada viagem à Europa,
junto com a esposa Valéria e o filho
Lucas.Ao longo do roteiro de duas
semanas, a família passou por Paris
e Londres, mas foi em Portugal que
ficaram a maior parte do tempo.
“Tínhamos muita vontade de conhecer o país, até porque a família
da minha mulher é de origem portuguesa”, conta Eraldo.
A primeira etapa do passeio foi,
inevitavelmente, Lisboa, margeada
pelo Rio Tejo e cheia de atrações.
O trio visitou os principais pontos

Cabo da
Roca:
extremo
ocidental do
continente
europeu,
com vista
para a
imensidão
do Oceano
Atlântico

turísticos, como o imponente Castelo de São Jorge, o
Monumento aos Descobrimentos, a Torre Belém e o
belíssimo Mosteiro de São
Jerônimo. Como Lucas tem
15 anos, o roteiro não poderia deixar de incluir uma pitada de futebol, com a visita
do moderníssimo Estádio da
Luz, do Benfica, construído
para a Eurocopa, sediada em
Portugal, em 2004.
Para desbravar a “Cidade das Sete Colinas”, como
é conhecida Lisboa, sem se
cansar ou perder tempo,
Eraldo dá uma dica preciosa. “Você pode fechar uma
diária com um taxista indicado pelo próprio hotel, os
preços são razoáveis e dá

para aproveitar melhor as
atrações”, recomenda.
Ainda nos arredores da
capital, o metroviário visitou
a faixa litorânea de Cascais
e o famosíssimo Cabo da
Roca, o ponto mais ocidental
da Europa. De lá, foram para
Sintra, onde se encontra a
impressionante fortificação
também conhecida por Castelo dos Mouros. Quando o
Rei D. João VI deixou o Brasil e voltou a Portugal, foi lá
que encontrou refúgio. “É
um local muito interessante,
porque vemos um pouco da
história do Brasil ali”, diz.
Na porção norte do
país, o destino obrigatório
foi a cidade do Porto, que
oferece uma vista esplêndida do Rio Douro, ponto de
passagem de embarcações
de toda a Europa. Lá, Eraldo
não poderia deixar de visitar o moderno monotrilho,

que corta toda a cidade, e
a área nova do Porto, com
edifícios de vanguarda e o
famoso Estádio do Dragão.
“Porto e Lisboa são cidades
muito diferente entre si, difícil escolher qual é a mais
bonita”, compara.
Na ponta do lápis, Eraldo recomenda a viagem e
considera o investimento
acessível. O importante é
planejar tudo com antecedência, pesquisando os preços de passagens e hotéis.
Embora os pacotes possam
oferecer preços melhores,
Eraldo lembra que fazer o
roteiro por conta própria dá
um sabor especial na viagem.
Tanto que já começou a preparar um plano de voo para
voltar à “terrinha” no ano
que vem. “É um passeio bastante viável, basta se programar e fazer um pé de meia
com responsabilidade”. •

foto: arnaldo comin

Eraldo Rubens Rett se encantou pelas paisagens da Europa, ao lado mulher, Valéria, e o filho Lucas; abaixo, a Torre Belém, às margens do Rio Tejo, em Lisboa

43

Caminhos do sucesso

Aposta no
longo prazo
Elaine Doro Labate começou como arquivista
ainda adolescente e hoje, com 37 anos de Metrô,
é coordenadora da gerência de operações

E

licença maternidade e, posteriorlaine Doro Labate é um
mente, seria deslocada para outra
exemplo de como méárea. Elaine ocupou a função por
rito, dedicação e tempo
um ano e meio, quando foi propodem formar uma combinação
movida técnica de métodos opeperfeita na vida profissional. Desracionais da área de Treinamento
de 1975 no Metrô, onde comee Movimentação de Pessoal.
çou com apenas 15 anos – em
Ao final de 1987, foi chamauma época em que era possível
da para integrar o
contratar e regisdepartamento que
trar menores de
fazia a gestão da
idade cumprindo
Um das coisas
Linha Norte-Sul,
a legislação vigente
que Elaine mais
hoje Linha 1-Azul.
–, Elaine conseguiu
gosta em sua
Um ano depois,
construir uma carfunção é trocar
reira recheada de
experiências com Elaine foi promovida para a área de
promoções e conprofissionais de
estudos e estatísquistas.
metrôs de todo
ticas onde atuou
Tudo começou
o mundo
como analista de
no GRH/A, deparprojetos operatamento já extinto,
cionais e especialista antes de
à época responsável por coordeser promovida a Coordenadora
nar o processo de avaliação de
Técnica de Estudos e Informadesempenho dos profissionais
ção na Gerência de Operações,
da empresa. A primeira funcargo que ocupa atualmente.
ção foi a de arquivista. Depois
“Nesse setor, tenho muito
Elaine se tornou escriturária e,
contato com pessoas, pois tromais tarde, secretária do deparcamos experiências e informatamento, de onde saiu sete anos
ções com metrôs do mundo
e meio depois.
todo. Isso faz com que a gente
O próximo destino de Elaine
aprenda muito sempre”, afirma
seria a Gerência de Operações. A
Elaine, que coordena uma equimissão era substituir a secretápe com 15 funcionários.
ria do departamento, que tiraria
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Jovem Cidadão
A experiência de iniciar
a carreira profissional
em uma grande empresa
pode significar um diferencial para o resto da
vida. Ganhar os primeiros
pontos no currículo, ter
oportunidade de conhecer pessoas e aprender
a lidar com a diversidade
para poder trabalhar em
equipe são pontos que
colaboram com o amadurecimento pessoal.

Elaine: dedicação ao Metrô desde 1975, quando tinha apenas 15 anos

Esses são os principais
atrativos do programa Jovem
Cidadão. Criado pelo Metrô
em parceria com a Secretaria do Emprego e Relações do
Trabalho (SERT) em 2004, ele
oferece oportunidades para jovens que tenham entre 16 e 21
anos e estejam matriculados no
ensino médio da rede pública.
O Programa mantém de 500
a 550 jovens ativos. Como eles
podem ficar no máximo um ano
no Metrô, sempre há vagas em
aberto. A Companhia faz, em

média, 60 admissões mensais
para manter o número de ativos no Programa. As inscrições
são feitas na própria SERT.
Aprovados, os jovens podem atuar em áreas administrativas e de apoio ou na área operacional, atendendo usuários do
Metrô nas estações, por exemplo. Para Roberta Rosinholi, coordenadora de seleção interna
e externa do Metrô, o Jovem
Cidadão tem se mostrado positivo em diversos aspectos.
“Para os jovens, é bom por-

que saem mais amadurecidos e conseguem se
colocar no mercado de
trabalho com facilidade.
Isso sem contar o orgulho
da família, que tem satisfação em dizer que tem um
parente que trabalha no
Metrô. Já para os gestores,
a experiência é importante porque trabalhar com
jovens e poder participar
de sua formação é um
constante aprendizado”,
diz Roberta. •
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Meu dinheiro

Empréstimo
pessoal mais
em conta
Queda das taxas de juros
em financiamento beneficia
metroviários, que contam também
com mais prazo para pagar dívidas

A

queda das taxas de
juros na economia ganhou um impulso extra no bolso dos metroviários.
Conseguir um empréstimo pessoal ficou mais barato e o prazo
para quitá-lo, mais elástico.
Em agosto, o Metrus, fundo
de pensão dos funcionários do
Metrô, aprovou uma proposta
da diretoria da empresa que fez
os juros recuarem de 1,3% para
1,1% ao mês nessas operações.
O percentual vale para empréstimos feitos pelo prazo de até 60
meses. O Metrus decidiu, ainda,
ampliar o prazo máximo dos financiamentos, que agora podem
chegar a 84 meses.
A taxa para empréstimos
que serão pagos em até 72
meses será de 1,2% ao mês.
No caso das operações fechadas por até 84 meses, a taxa
de juros mensal a ser cobrada
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será de 1,3% Os limites para
concessão de crédito também
aumentaram. Agora podem alcançar sete salários para os
participantes que tiverem feito
até 60 contribuições básicas
(veja tabela).
As medidas vêm surtindo
efeitos positivos. Desde o dia
1º de agosto, quando entraram
em vigor, o Metrus já emprestou R$ 11 milhões aos participantes. Atualmente, a carteira
total de empréstimos dos dois
planos de contribuição do fundo é de R$ 72 milhões.
“Aproveitamos o movimento de queda das taxas de juros pelo qual o país passa para
dar aos nossos participantes a
possibilidade de buscar financiamentos para trocar dívidas
mais pesadas no cartão de crédito ou cheque especial ou ainda para que possam planejar a

aquisição de algum bem”,
afirma Fábio Mazzeo, presidente do Metrus.
O executivo lembra
que os funcionários do Metrô passaram a contar recentemente com um simulador on-line para facilitar
cálculos de empréstimos. A
ferramenta, que mostra o
valor máximo que pode ser
financiado e o total de cada
prestação, está disponível
na área de empréstimos do
site www.metrus.org.br.
Segundo Mazzeo, funcionários que tenham
feito financiamentos após
2008 podem contrair novos empréstimos pela Internet, sem precisar sair
de casa. “Os contratos
feitos a partir daquele ano
têm uma cláusula que permite essa facilidade, já que
a assinatura do participante autorizando a ope-

ração foi coletada naquela
ocasião”, explica.
Benefício duplo
Ao fechar um contrato
de financiamento com
o Metrus, o metroviário
está sendo duplamente
beneficiado. Primeiro, por
conseguir um empréstimo pessoal com uma das
taxas mais competitivas
do mercado.
A segunda vantagem é
menos aparente, mas até
mais ampla, pois atinge os
demais participantes do
plano de previdência. “Emprestar recursos para os
funcionários vem se tornando uma forma segura e
rentável de aplicação, que
se reverte em benefício futuro e retorno financeiro
para todos os integrantes
dos nossos dois fundos”,
afirma Mazzeo. •

Fábio Mazzeo, presidente do Metrus: oportunidade para trocar dívidas
no cartão por crédito mais barato

Empréstimo facilitado
Novas taxas e prazos para financiamento
pessoal do Metrus

Número de contribuições

Valor máximo de emprésti-

feitas pelo funcionário

mo concedido (em salários)

Prazo

Juros mensais cobrados

12

3

Até 60 meses

1.10%

24

5

De 61 a 72 meses

1.20%

48

6

De 73 a 84 meses

1.30%

60

7
Fonte: Metrus
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Causos do Metrô

O “inspetor” da CIA
Há 40 anos, o Metrô recebia a visita
do chefão do serviço de espionagem
americano, Vernon Walters, para
conferir o seu primeiro protótipo
Por Antônio Aparecido Lazarini *

“E

tão, liberar os colegas. Estávara setembro de
mos no vestiário nos trocando,
1972, um sábado.
quando, repentinamente, vários
Trabalhávamos nos
carrões pretos entraram no pátestes do trem-protótipo da
tio levantando poeira. RapidaFrota 198, a primeira do Metrô.
mente, vestimos os
Eu era o responsáuniformes de novo
vel pelo grupo.Tinha,
Com
e nos apresentaentão, 20 anos. Reportuguês
mos. A comitiva era
cebi uma ligação de
fluente
e
composta pelas aumeu chefe informanfalastrão,
toridades brasileido que o presidente
funcionário
ras e mais dois esdo Metrô, Plínio Assdo governo
trangeiros. Um não
mann, faria uma visiamericano
se
falava
português
ta ao Pátio Jabaquarevelou um
e, pela aparência,
ra, acompanhado do
craque em
demonstrava claraSecretário de Transcontar piadas
mente ser americaportes do Município,
no. O outro falava
Íon de Freitas, além
português e inglês com a mesde outras figuras ilustres, algo coma fluência. Não tinha cara de
mum naquela época.
americano.
Já se aproximava do horário
Achei estranho, pois estava
de sairmos do trabalho e nada
acostumado a trabalhar com
de a visita chegar. Decidi, en48

os americanos e conhecia muito bem quando
alguém que falava inglês
era dos Estados Unidos
ou não. Mas aquele senhor grandalhão falava
tão bem português quanto inglês (ele traduzia as
conversas para o colega),
de tal forma que não consegui descobrir, naquele
momento, qual era sua
nacionalidade.
Outro aspecto interessante foi o bom-humor
daquele homenzarrão. Ele
contava uma piada atrás
de outra. Contava em
português e depois em inglês, para o americano entender. Isto também chamou minha atenção, pois
nunca havia visto um visitante ilustre, uma autoridade, tão brincalhão. Era
muito divertido, sem ser
grosseiro ou deselegante.
Mostramos o trem-protótipo a ele e ao
americano (o secretário
e o presidente já o co-

nheciam muito bem). Passado
algum tempo, e depois de uma
porção de piadas, entraram em
seus carrões e foram embora.
E nós, mais que rapidamente,
retornamos ao vestiário, nos
trocamos e caímos fora antes
que outra visita aparecesse. Afinal era sábado e, como jovens,
ainda tínhamos “muito a fazer”.
Aquela visita me marcou,
porque fiquei curioso a respeito daquele senhor grandalhão
que falava português e inglês
tão bem e era muito espirituoso. Mas fiquei com a pulga atrás
da orelha, pois não consegui saber de quem se tratava.
Alguns anos mais tarde, estava vendo uma reportagem na TV
quando, para minha surpresa, lá
estava aquele grandão outra vez
falando português a respeito do
Golpe Militar de 1964. Era ninguém menos que Vernon Walters
ex-vice-diretor da CIA (Central
Intelligence Agency), adido militar
da embaixada americana no Brasil,
embaixador americano na antiga
Alemanha Ocidental, tradutor e intérprete em mais de cinco idiomas.

Walters esteve envolvido
na Segunda Guerra Mundial,
onde, entre outras atividades,
foi o elo entre a Força Expedicionária Brasileira (FEB) e o
Quinto Exército Americano na
Itália. Também, pela CIA, esteve
envolvido no conflito entre árabes e judeus de 1973 (a Guerra
do Yon Kippur), na Guerra do
Vietnã, na derrubada do governo de Salvador Allende no Chile e na reunificação da Alemanha, só para citar alguns fatos.
Após saber de quem se
tratava, imaginei que, na ocasião da visita ao Metrô, Walters
estivesse a serviço do governo
americano “apoiando” o governo militar aqui no Brasil. Mas,
para mim, naquele dia, não passou de mais um visitante, por
sorte, bem diferente e muito
divertido.” •
________
*Antônio Aparecido Lazarini, 60,
é especialista do Metrô e tem 40
anos de Companhia. Conte o seu
“causo” para nós no endereço
revista@metrosp.com.br.
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cena do metrô

No coração de São Paulo, a Sé é o maior
palco maior da cidade. Testemunha de
momentos históricos como as Diretas Já,
daqui, milhões de paulistanos se deslocam
pelos quatro cantos da metrópole todos
os dias. Entre os cliques fotográficos dos
turistas e a rotina agitada das ruas do centro, é impossível pensar a maior cidade do
Brasil sem o seu Marco Zero.
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ainda
nesta edição
Concurso “Tá pintando
um novo Metrô” mobiliza
artistas na Internet
Atletas do Metroclube
brilham nas Olimpíadas
do Sesi em várias categorias
Santa Cruz, o bairro
que é sinônimo do
modernismo paulistano
 etrus reduz juros no
M
financiamento para
funcionários

metropolis
a revista corporativa do metrô

