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ara o engº Jurandir Fernandes, secretário de Trans-
portes Metropolitanos do Estado de São Paulo, há 
uma interface entre os dois universos para os quais 
o governo Geraldo Alckmin está dando prioridade 

em seus investimentos: transporte público urbano – em especial 
metrô e trem –, por um lado, e logística de transportes de cargas 
e passageiros em geral (ferrovias, hidrovias, rodovias e aeroportos 
de todo o Estado), por outro. Ele cita que o Brasil está crescendo, 
mas São Paulo cresce a taxas maiores que o país – o que leva 
a administração estadual a enfrentar enormes desafios. “Ao 
mesmo tempo, lidar com as regiões metropolitanas do Estado 
de São Paulo está se tornando um trabalho cada vez mais inter-
ligado”, diz ele, acrescentando que não basta pensar uma região 
isolada da outra. Seguindo essa 
linha, o governo está investindo 
fortemente tanto na Região Me-
tropolitana da Baixada Santista 
quanto na Região Metropolitana 
de Campinas. “Temos que pen-
sar a macrometrópole como um 
todo, mas é lógico que o ponto 
crítico é a Região Metropolitana 
de São Paulo, pela magnitude, 
pelo volume de passageiros e 
pelo que nós temos sofrido em 
termos de transtorno na mobili-
dade”, explica. Daí a importância 
dos trens regionais. O governo 
estadual anunciou no final de 
agosto passado a construção 
do Expresso Jundiaí, que ligará 
o município de Jundiaí à capital 
paulista. A linha terá cerca de 
45 quilômetros de extensão e 
um tempo de percurso estimado 
em 25 minutos. A Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está cuidando do projeto 
funcional. Ela dará as diretrizes de traçado, valores estimados 
para o empreendimento, a localização das estações, a inserção 
urbana da linha e avaliação ambiental preliminar. Para Fernandes 
há motivos para muita comemoração nessa retomada do projeto 
de trens regionais. “Nós estamos começando por Jundiaí e depois 
Sorocaba e Baixada Santista –, e acho que este será um grande 
marco do atual governo”, diz, acrescentando que se deixará para o 
trem-bala federal as cidades de Campinas e São José dos Campos. 
“Projetos como esses aliviam o fluxo de passageiros.” 
Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes nasceu em 1948 na cidade 
mineira de Guaxupé. Foi criado no Estado de São Paulo, mas 
morou no norte do Paraná nos anos 1950. Em meados da década 
de 1950, quando eclodiu um surto muito grande de poliomielite 
no norte do Paraná, ele viveu pouco mais de um ano no Rio de 
Janeiro, perto do Palácio do Catete, na casa dos avós. Nos anos 

1960 ele morou em cidades paulistas. Primeiro em Presidente 
Prudente, depois em Campinas, e mais tarde em São Paulo. Mas 
também morou por três vezes fora do país. “Escolhi a carreira 
de engenharia por minha própria conta e risco. Fui um menino 
sempre bem-sucedido na escola e naquele tempo se dizia que os 
meninos inteligentes iam ser engenheiros, médicos ou advogados. 
E eu nunca tive aptidão para outra coisa que não fosse física, 
ciências exatas.”
Dono de sólida carreira acadêmica, Jurandir Fernandes é for-
mado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA), na turma de 1972. Obteve os títulos de mestre 
e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) em 1974 e 1979, respectivamente. Realizou 

estudos de pós-doutoramento 
no Laboratório D’Automatique 
et D’Analyse des Systèmes (LAAS) 
de Toulouse, em 1980, e na Eco-
le Centrale de Paris – Division 
Logistique, em 1992, ambos na 
França. Depois de atuar como 
secretário dos Transportes em 
Campinas entre 1993 e 1996, em 
1999 foi diretor de planejamento 
da Desenvolvimento Rodoviário 
S.A. (Dersa). No ano seguinte, 
foi diretor do Departamento Na-
cional de Trânsito (Denatran). 
Na gestão Alckmin, entre 2001 
e 2006, foi o secretário estadual 
de Transportes Metropolitanos. 
Foi presidente da Associação Na-
cional de Transportes Públicos 
(ANTP) entre 2001 e 2005. Entre 
2007 e 2009, foi presidente da 
Empresa Metropolitana de Plane-
jamento (Emplasa). E em 2009 ele 

fez um estudo livre em Montreal, no Canadá, sobre megacidades 
(megacities) – que são os grandes aglomerados urbanos –, sobre 
os problemas maiores de governança, de uso e ocupação do solo, 
da mobilidade urbana, questões de macrodrenagem e demais 
problemas estruturais de megacities.
Nesta entrevista exclusiva à REVISTA ENGENHARIA, Jurandir 
Fernandes aborda, entre muitos outros assuntos, a possibilidade, 
agora concreta – tanto do ponto de vista técnico como político 
–, do início da construção do primeiro trecho do Ferroanel de São 
Paulo (Ferroanel Norte). As autoridades federais e estaduais con-
cordam em que parte do traçado deve correr nas franjas da Serra 
da Cantareira, paralela ao Rodoanel Norte. Os 60 quilômetros de 
trilhos serão usados exclusivamente para cargas. Afinal, os proje-
tos de expansão da malha de passageiros de trens metropolitanos 
inviabilizariam a partir de 2015 o transporte ferroviário de cargas 
nas linhas operadas pela CPTM. A seguir, a íntegra da entrevista.

Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo

“Além das 
obras prontas, 
vamos deixar 
legado para o 

pós-2014”
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Na perspectiva do engº Jurandir 
Fernandes, secretário de Transportes 
Metropolitanos do Estado de São 
Paulo, é perfeitamente factível 
cumprir as metas estabelecidas pelo 
atual governo de passar a construir 
8 quilômetros de metrô por ano, com 
possibilidade de aumentar essa marca 
para 12 quilômetros por ano numa 
etapa posterior. Vale lembrar que de 
1974 para cá foram construídos apenas 
2 quilômetros de metrô por ano. O PPA 
(Plano Plurianual 2012-2015) prevê 
investimentos de 118 bilhões de reais, 
sendo que 30 bilhões de reais irão para 
obras do Metrô-SP e trens (CPTM). “No 
total, serão mais 40 quilômetros no 
sistema metroferroviário da Grande 
São Paulo até 2014. “Isso já deixa 
para trás os 8 quilômetros por ano 
citados”, diz Fernandes, lembrando 
que estão em andamento obras 
em quatro linhas de metrô: Linha 
2-Verde, a Linha 4-Amarela, a Linha 
5-Lilás e a Linha 17-Ouro. Duas delas 
em monotrilho e duas em metrô 
subterrâneo. Até 2014 serão entregues 
a Linha 4-Amarela; 8 quilômetros da 
Linha 17-Ouro (monotrilho que fará a 
ligação do Aeroporto de Congonhas 
com a rede metroviária); 1 quilômetro 
da Linha 5-Lilás; 12 quilômetros da 
Linha 2-Verde, que vai ser prolongada 
até o Hospital Cidade Tiradentes; 
mais 4,5 quilômetros de trem da 
Linha 9-Esmeralda da CPTM; e 
outros 6,3 quilômetros de trem da 
Linha 8-Diamante da CPTM de Itapevi 
até Amador Bueno. “Não estamos 
mais falando de hipóteses: outros 
92 quilômetros de linhas do sistema 
metroferroviário estarão em obras 
para serem concluídos após 2014, 
ficando como legado para o próximo 
governo”, diz Fernandes.

www.brasilengenharia.com.br
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REVISTA ENGENHARIA – Inclusive o go-
vernador já anunciou oficialmente a cons-
trução do Expresso Jundiaí, não?
FERNANDES – Sim, Geraldo Alckmin 
anunciou no final de agosto passado a 
construção do Expresso Jundiaí, que ligará 
o município de Jundiaí à capital paulista. 
Ele terá cerca de 45 quilômetros de exten-
são e um tempo de percurso estimado em 
25 minutos. A Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos [CPTM] está cuidando do 
projeto funcional. Ela dará as diretrizes de 
traçado, valores estimados para o empre-
endimento, a localização das estações, a 
inserção urbana da linha e avaliação am-
biental preliminar. A iniciativa pode ser 
concretizada através de Parceria Público-
-Privada [PPP]. O cronograma prevê, tal-
vez até o final do ano, o lançamento do 
edital de licitação para contratar os proje-
tos básico, executivo e de estudos ambien-
tais. O início das obras está previsto para 
o final de 2013. O governador já afirmou 
que ainda não é possível definir a tarifa do 
serviço, mas que o Expresso Jundiaí deve-
rá ser competitivo não somente do pon-
to de vista econômico, mas também por 
apresentar redução do tempo de viagem 
e maior segurança em relação aos carros 
e ônibus. Aliás, aproveitando o assunto, 
na mesma data, o governador sancionou 
o projeto de Lei Complementar que cria 
a Aglomeração Urbana [AU] de Jundiaí. 
A iniciativa é pioneira no Estado e reúne 
os municípios de Cabreúva, Campo Limpo 
Paulista, Itupeva, Jarinu, Louveira, Várzea 
Paulista e Jundiaí, totalizando cerca de 
700 000 habitantes. Com a criação da AU 
de Jundiaí, o governo do Estado passará 
à Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos [EMTU] a responsabilidade pelo 
gerenciamento e fiscalização das linhas de 
ônibus intermunicipais que operam entre 
os sete municípios. Atualmente, as linhas 
estão sob responsabilidade da Agência Re-
guladora de Serviços Públicos Delegados 
de Transporte do Estado de São Paulo, a 
Artesp.
 
REVISTA ENGENHARIA – O senhor acha 
que o Expresso Jundiaí representará um 
resgate do que já existiu, no passado, em 
matéria de trens regionais?
FERNANDES – De fato, já tivemos trens 
regionais no passado. Mas, obviamente, 
cada momento histórico tem suas carac-
terísticas. Se a gente pegar o volume de 
passageiros dos anos 1950 e 1960, até 
começo de anos 1970, vamos ver que o 
volume era muitíssimo menor que o atu-
al. Hoje nós podemos ter soluções muito 

dades de Campinas e São 
José dos Campos. Projetos 
como esses aliviam o flu-
xo de passageiros. 

REVISTA ENGENHARIA – 
E quanto ao transporte de 
carga? 
FERNANDES – Aí vem a 
luta conjunta. O assunto 
deve ser pensado de uma forma que con-
temple o transporte intermodal e as plata-
formas logísticas. Porque existe a carga de 
passagem, e essa a existência do Rodoanel 
ajudará a resolver. Mas existe aquela carga 
que precisa ter acesso a essa grande de-
manda que a capital paulista e sua região 
metropolitana proporcionam. Então muitos 
dos caminhões que aqui chegam deverão – 
e precisarão – continuar chegando. Porém, 
têm que alcançar a região de forma mais 
inteligente. Em vez de chegar caminhão 
de cinco, seis, sete, oito eixos, deverão ser 
implementadas plataformas logísticas que 
deverão transformar essas cargas – quando 
elas forem fragmentadas – em porções para 
serem transportadas por caminhões de seis 
toneladas. Por outro lado, existe também a 
carga que passa pelos trilhos, por dentro 
de São Paulo, através da concessionária de 
ferrovias MRS Logística. Nesse sentido, o 
governo estadual paulista tem discutido 
com as autoridades de Brasília, a questão 
do Ferroanel. O Rodoanel alivia na parte do 
tráfego de passagem sobre pneus e o Fer-
roanel a passagem de carga pesada sobre 
trilhos. Tudo isso está imbricado, não há 
dúvida. Das discussões em Brasília nasceu 
a luz para o Ferroanel, tanto que gover-
no federal e o paulista já firmaram acordo 
para a próxima construção do Ferroanel 
Norte na área metropolitana de São Pau-
lo. A intenção é entregar a obra pronta até 
2014. Parte da linha vai correr em paralelo 
ao percurso do Rodoanel Norte. 

O custo estimado para a 
linha de 60 quilômetros 
exclusiva para cargas 
entre Itaquaquecetuba e 
Jundiaí é de 1,2 bilhão 
de reais. Além de servir 
como elemento de agili-
zação, o Ferroanel Norte 
buscará reduzir as des-
pesas do transporte de 

mercadorias, pois a tendência será a de 
retirar caminhões de estradas e centros 
urbanos. Ou seja, parte das cargas deve 
migrar para o sistema ferroviário. Na 
questão de cargas, no entanto, além de 
se pensar na ferrovia e na rodovia, nós 
temos que evoluir muito também no que 
se refere a dutovias e hidrovias. Acho que 
todo esse processo tem que ser amarra-
do. Não se deve, por exemplo, transpor-
tar carga líquida a granel – como álcool 
ou óleo diesel – nem por caminhão, nem 
por via ferroviária. O ideal é se trabalhar 
com alcooldutos e oleodutos. Há países 
que até já transportam cereais através de 
dutos. Então isso tudo é um pensamento 
global. O país está crescendo e São Pau-
lo crescendo um pouco mais que o país, 
ou seja, a taxas maiores. Então, isso nos 
leva a enfrentar enormes desafios. Ao 
mesmo tempo, lidar com as regiões me-
tropolitanas do Estado de São Paulo está 
se tornando algo cada vez mais interli-
gado. Não basta você pensar uma região 
isolada da outra. Tanto que nós estamos 
investindo fortemente tanto na Região 
Metropolitana da Baixada Santista quan-
to na Região Metropolitana de Campinas. 
É óbvio que o ponto crítico acaba sendo a 
Região Metropolitana de São Paulo, pela 
magnitude, pelo volume de passageiros e 
pelo que nós temos sofrido em termos de 
transtorno na mobilidade. Mas temos que 
pensar a macrometrópole como um todo. 
Daí os trens regionais.

mais evoluídas, modernas 
e um volume e tamanho 
de trens muito maior. O 
grande mal, se é que po-
demos falar assim, foi o 
país ter deixado de inves-
tir no modal ferroviário. 
Na Europa, aconteceu o 
contrário. Os europeus 
preservaram um pouco 
mais sua malha ferrovi-
ária, continuaram inves-
tindo e hoje eles têm uma capacidade de 
recuperação muito mais rápida do que a 
nossa. Aqui no Brasil, vamos ter que in-
vestir muito. Mas vamos recuar no tempo, 
para não perder a dimensão histórica. No 
passado, ao longo de décadas, as nossas 
linhas férreas foram sendo concebidas com 
vocação para carga. Tanto é assim que elas 
são radiais em relação ao mercado exter-
no, ou seja, voltadas para a exportação de 
produtos primários. Desde o ciclo do café 
e daí para frente, como se sabe. Na esteira 
do transporte de carga, nasceu também o 
transporte de passageiros. O que acabou 
dando origem a esses eixos que vemos 
hoje, a exemplo da Rodovia Raposo Tava-
res, da Rodovia dos Bandeirantes, da Via 
Anhanguera, da Rodovia Washington Luís, 
e assim por diante. Tem a história que mos-
tra isso. Eu acho que cada momento tem o 
seu desafio e tem sua solução. É bobagem 
ficar chorando e reclamando que perdemos 
isto ou aquilo. Até porque ganhamos em 
outro aspecto. Você pode fazer sua apre-
ciação crítica – como eu também faço – a 
respeito dessa questão do transporte es-
tar concentrado muito em cima do pneu, 
do caminhão, da rodovia. Tudo bem, mas 
a flexibilidade oferecida pelo caminhão 
também produziu o desenvolvimento de 
uma capilaridade maior, atingindo cidades 
menores. Você jamais teria uma rede fer-
roviária com uma capilaridade tão grande 

a ponto de ser capaz de 
satisfazer pequenos pon-
tos. O caminhão foi algo 
que avançou em todos os 
lugares do mundo. Então 
não foi uma asneira – ou 
deixou de ser asneira – o 
que foi feito no Brasil. Foi 
simplesmente uma reali-
dade. O caminhão é fle-
xível, ele trabalha porta a 
porta. Ele não exige carga 

e descarga, repetidamente. O caminhão, 
depois que recebe sua carga, ele vai embo-
ra e distribui as mercadorias. Numa visão 
macro, no entanto, é preciso reconhecer 
que o caminhão representou realmente um 
impacto forte. Assim como o automóvel. 
Agora, à medida que se vai ganhando vo-
lume e se vai alcançando escala, torna-se 
necessário começar a raciocinar em termos 
de multimodalidade. Aí você começa a 
perceber que é mais vantajoso transportar 
cargas de baixo valor agregado – ou car-
gas não divisíveis, como granéis e líquidos 
– por meio de grandes compartimentos: 
barcaças hidroviárias, composições ferro-
viárias, e assim por diante. É algo lógico. A 
evolução vai levando a isso.

REVISTA ENGENHARIA – Aí entramos no 
capítulo da logística. Como será o futuro 
nesse particular?
FERNANDES – Agora a dinâmica da reto-
mada econômica leva-nos para a logística. 
Tem que ver o seguinte: o Brasil passou 
praticamente os anos 1980 e os anos 1990 
convivendo com um desenvolvimento mui-
to baixo, taxas muito reduzidas de cresci-
mento econômico – e, por outro lado, taxas 
demográficas elevadas. Fala-se em década 
perdida, mas foi mais do que uma década. 
A gente vinha correndo com taxas de nata-
lidade elevadas desde os anos 1950. Então 
realmente estávamos no contrapé. Popula-
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REVISTA ENGENHARIA – O governador 
Geraldo Alckmin afirmou que os investi-
mentos prioritários de seu governo serão 
para melhorar o transporte público – em 
especial o metrô e o trem –, além da logís-
tica do Estado, com investimentos em hi-
drovias, rodovias e aeroportos. Esses dois 
universos são separados ou há uma inter-
face entre eles?
JURANDIR FERNANDES – Há muita inter-
face. Aliás, recentemente aconteceu algo 
muito importante que me deixa particu-
larmente muito feliz. Nós relançamos – e 
agora não é preciso discutir mais a questão 
– o trem regional para Jundiaí. Esse já era 
um projeto antigo nosso: o trem iria até 
Campinas. Mas, com a discussão sobre o 
trem-bala, o trem de alta velocidade [TAV], 
que serviria – ou servirá – o Aeroporto de 
Viracopos, em Campinas, nós, no governo 
passado, de José Serra, recolhemos esse 
projeto. Nos últimos meses, conversando 
com autoridades de Brasília, entendeu-se 
que o nosso projeto não atrapalha o trem-
-bala, uma vez que o TAV tem interesse 
mais em servir Viracopos e Campinas, e 
não Jundiaí. Mas por que eu digo que está 
tudo imbricado, ou seja, tem interface? 
Porque se percebe claramente que algumas 
das dez rodovias que chegam a São Paulo – 
e elas estão sendo amarradas, digamos, por 
um Rodoanel Mário Covas com dimensões 
de quase 220 quilômetros – estão clara-
mente próximas da saturação. Tanto para o 
transporte de carga que trafega sobre elas, 
como para o transporte de passageiros. 
No transporte de passageiros obviamente 
se pode ter uma solução através do modal 
rápido representado pelos chamados trens 
regionais. Há, portanto, motivos para mui-
ta comemoração: nós estamos retomando 
os trens regionais e acho que este é um 
marco no governo Alckmin. Começando 
por Jundiaí, Sorocaba e Baixada Santista. 
E deixando para o trem-bala federal, as ci-

Haverá plataformas 
logísticas que 
deverão fragmentar 
as cargas mais 
pesadas em 
porções para serem 
transportadas por 
caminhões menores

Na Grande São 
Paulo, 14 milhões 
de deslocamentos 
são por transporte 
coletivo,12 milhões 
por automóvel 
particular e 12 
milhões por 
bicicleta ou a pé

Jurandir Fernandes
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ção crescendo muito, economia se expan-
dindo pouco. Mas hoje nós vivemos uma 
situação bastante importante e interessan-
te. Economia crescendo – não com taxas 
elevadas, mas sólidas. Vamos ver se é pos-
sível manter a previsão de crescimento do 
PIB na faixa dos 4% ou 4,5%. De qualquer 
forma, a população agora cresce abaixo de 
2%, coisa como 1,59% ao ano. No Estado 
de São Paulo o crescimento é menor ain-
da: situa-se na casa de 1,4% ao ano. E na 
capital paulista a taxa é ainda mais baixa: 
na faixa de 0,6% a 0,7% ao ano. Isso signi-
fica que agora há possibilidades de se fazer 
um arranjo melhor, um planejamento mais 
competente tanto no transporte de cargas 
quanto no de pessoas. A questão do urba-
nismo também ganha intensidade. Ganha 
ênfase o estudo sistematizado e interdis-
ciplinar da cidade e da questão urbana, e 
que inclui o conjunto de medidas técnicas, 
administrativas, econômicas e sociais ne-
cessárias ao desenvolvimento racional e 
humano delas. Raciocina-se de uma forma 
um pouco mais agregada, mais completa. 
Passa-se a pensar o urbanismo junto com 
a mobilidade, junto com a produção, junto 
com a distribuição. Acho que está havendo 
uma evolução bastante importante.

REVISTA ENGENHARIA – O Brasil deixou 
de ser do Terceiro Mundo?
FERNANDES – O Brasil ainda não é um 
país desenvolvido, mas ele já deixou lá 
longe os países menos desenvolvidos. Ou 
do Terceiro Mundo, se você prefere essa 
denominação. É só você visitar um país 
pobre. Experimente ir a alguma das gran-
des capitais do continente africano ou 
do Oriente, ou a uma grande cidade da 
Índia. Você vai estabelecer comparações 
e verificar que a estrutura da Região Me-
tropolitana de São Paulo – que é a quarta 
maior mancha urbana do mundo – é muito 
mais organizada que aglomerados urba-
nos equivalentes. Eles têm problema com 
tudo, não só com engenharia de trânsito – 
como sempre se vê nessas mensagens que 
circulam na internet. Esses aglomerados 
não têm sistema de água como nós temos; 
não têm sistema de coleta de esgoto como 
nós temos; nem sistema metroferroviário 
como o nosso. Nós temos na Grande São 
Paulo um sistema metroferroviário de 330 
quilômetros, ao passo que aquelas outras 
concentrações urbanas não contam nem 
com sistema de rede elétrica eficiente para 
alimentar um conjunto desses. Nós te-
mos uma rede elétrica que chega a todas 
as pontas da periferia. Nós contamos com 
sistema viário, com avenidas. Nas cidades 

desse porte – acima de 12 milhões de habi-
tantes – dos países mais pobres, o sistema 
viário é lamentável, caótico mesmo. Em 
muitos casos não têm nem sistema viário. 
Você pega até a Cidade do México... E veja 
que o México não é um país pobre, é uma 
nação de nível médio como a nossa. Na Ci-
dade do México o trânsito é caótico. Lá 
existem cruzamentos e mais cruzamentos 
que ainda são geridos por guardas de trân-
sito! Isso é coisa dos anos 1950 ou 1960 
no Brasil. Na cidade do México você tem 
cruzamentos com quatro policiais fazendo 
gestão de tráfego, às vezes. Um em cada 
aproximação do cruzamento das avenidas. 
Isso não existe mais aqui! É o prenúncio do 
caos por lá. Bem, o importante é dizer que 
o Brasil – e particularmente São Paulo, que 
é onde nós vivemos e trabalhamos – tem 
perspectivas fantásticas de mudar subs-
tancialmente, para melhor, nos próximos 
anos.

REVISTA ENGENHARIA – Segundo o go-
verno estadual, o PPA [Plano Plurianual 
2012-2015] prevê investimentos de 118 bi-
lhões de reais, sendo que 30 bilhões de re-
ais irão para obras no metrô e trem. Desde 
1974, foram construídos 2 quilômetros de 
metrô por ano. A intenção é passar para 8 
quilômetros por ano, com possibilidade de 
aumentar essa meta para 12 quilômetros 
por ano depois. Essas metas são realmente 
factíveis?
FERNANDES – Veja bem: não estamos fa-
lando mais de hipóteses. Hoje nós temos 
obras em andamento em quatro linhas de 
metrô: Linha 2-Verde, a Linha 4-Amarela, 
a Linha 5-Lilás e a Linha 17-Ouro. Duas 
delas em monotrilho e duas em metrô sub-
terrâneo. Nós vamos entregar 9 quilôme-
tros da Linha 4-Amarela – dos 11 quilô-
metros desta linha, o governador Alckmin 
vai entregar 9 quilômetros, porque o ex-
-governador José Serra tinha entregado 2 
quilômetros. A partir de agora, prepare-se 
para ir somando. Nós vamos entregar mais 
8 quilômetros da Linha 17-Ouro [esta nova 
linha será operada por monotrilho e fará a 
ligação do Aeroporto de Congonhas com 
a rede metroviária]. Nós vamos entregar 1 
quilômetro da Linha 5-Lilás, só do Largo 
Treze até a Estação Adolfo Pinheiro – e veja 
que estamos sendo bem conservadores ao 
considerar apenas 1 quilômetro. E vamos 
entregar 12 quilômetros da Linha 2-Verde, 
que vai ser prolongada até o Hospital Cida-
de Tiradentes. Então se você somar 9 com 
8, são 17. Mais um, 18. Com mais 12, dá 30 
quilômetros. Ou seja, nós vamos entregar 
30 quilômetros até 2014. Se dividir isso por 

quatro anos, dá 7,5 quilômetros por ano. 
Acontece que, além desses 30 quilôme-
tros, nós vamos entregar mais 4,5 quilô-
metros de trem da Linha 9-Esmeralda da 
CPTM, até Varginha. A Linha 9-Esmeralda 
compreende o trecho da rede metropoli-
tana definida entre as estações Osasco e 
Grajaú. Foi criada sobre o antigo ramal de 
Jurubatuba da Estrada de Ferro Sorocaba-
na. Nós paramos em Grajaú e agora vamos 
fazer Grajaú/ Varginha: são esses 4,5 qui-
lômetros. E vamos entregar mais 6,3 qui-
lômetros de trem da Linha 8-Diamante da 
CPTM de Itapevi até Amador Bueno, que 
já está em obras. A Linha 8-Diamante tem 
35,28 quilômetros de extensão de Júlio 
Prestes a Itapevi e 20 estações, servindo a 
sub-região oeste da Região Metropolitana 
de São Paulo, composta pelos municípios 
de Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba e 
Osasco, além de bairros a oeste da capi-
tal até a Estação Júlio Prestes, no centro. 
Além de Itapevi, há um trecho de exten-
são operacional até Amador Bueno com 
6,3 quilômetros, que é o que será entre-
gue. Então vamos entregar mais pratica-
mente 10 quilômetros de trem metropo-
litano. Tudo com o mesmo conforto dos 
trens de um metrô de superfície, com ar 
condicionado e tudo mais. Então, no total, 
vamos ter mais 40 quilômetros no sistema 
metroferroviário da Grande São Paulo até 
2014. Se você dividir 40 por quatro, dá 10 
quilômetros por ano. Já bateu os 8 quilô-
metros por ano citados.

REVISTA ENGENHARIA – Como fica a 
meta de 12 quilômetros por ano para de-
pois? Foi dito também que se planejam ou-
tros 95 quilômetros de metrô “em canteiro 
de obras”. Pode detalhar os planos para 
tornar isso possível?
FERNANDES – Só para esclarecer, não são 
95 quilômetros em obras e sim 92 quilôme-
tros.  Bom, o que é que nós vamos deixar? 
Quando eu disse, há pouco, que nós va-
mos entregar 1 quilômetro da Linha 5-Li-
lás até a Estação Adolfo Pinheiro, é preciso 
explicar o conjunto da obra. O que está 
acontecendo na Linha 5-Lilás? Já estão em 
obras os cerca de 10,5 quilômetros de linha 
restantes da implantação do trecho Largo 
Treze-Estação Chácara Klabin. Recente-
mente a obra parou, por questões judiciais. 
Mas já retomamos. Esses 10,5 quilômetros 
vão estar em obras. Talvez a gente inau-
gure alguma estação. As estações que 
poderão ficar prontas antes do prazo – fi-
xado para 2015 – são as de Alto da Boa 
Vista, Borba Gato e até a de Moema, quem 
sabe? A expansão da Linha 5-Lilás, entre 
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o Largo Treze e Chácara Klabin terá 11,5 
quilômetros de extensão e 11 estações: 
Adolfo Pinheiro, Alto da Boa Vista, Bor-
ba Gato, Brooklin-Campo Belo, Água Es-
praiada, Ibirapuera, Moema, Servidor, Vila 
Clementino, Santa Cruz e Chácara Klabin. 
A previsão é que a Linha 5-Lilás funcione 
totalmente de Capão Redondo à Chácara 
Klabin em 2015, com 20 quilômetros de 
extensão e 17 estações. Muito bem, vamos 
adiante: eu tinha dito que vamos entregar 
até 12 quilômetros da Linha 2-Verde que 
vai até Cidade Tiradentes. Esses 12 quilô-
metros equivalem ir até São Mateus. Mas 
os 12,6 quilômetros restantes – pois, no 
total, serão 24,6 quilômetros de extensão 
ligando Vila Prudente ao Hospital da Cida-
de Tiradentes – vão estar em obras. E em 
ritmo acelerado. Nós vamos entregar esses 
30 + 10 quilômetros até 2014. Mas o resto 
– 92 quilômetros – estarão todos em plena 
execução. Agora, o importante a dizer é o 
seguinte: não tem mais aquela história do 
passado em que se fazia discurso políti-
co populista, dizendo: “nooossa ideia [fala 
em tom de discurso] é que nos próximos 
quatro anos nós possamos ter mais xis qui-
lômetros”. Agora o papo é diferente: não 
tem “possamos”, não – vão estar em obras 
mesmo! Outro exemplo: nós vamos dei-
xar em obras 24 quilômetros do Expresso 
ABC. Não vai dar tempo para inaugurar em 
2014, mas vai estar em obras. O Expresso 
ABC é um projeto da CPTM para a integra-
ção direta da região do ABC Paulista com 
o centro de São Paulo, na Estação Brás. 
A linha será paralela à já existente Linha 
10-Turquesa, com paradas apenas na Esta-
ção Tamanduateí, onde haverá integração 
com a Linha 2-Verde do Metrô e uma em 
cada município servido pela futura linha: 
Santo André, São Caetano do Sul e Mauá. 
E, antes que esqueça, nós vamos deixar em 
obras – não sei se vai dar tempo de ter-
minar – o trem que vai para Guarulhos e 
Aeroporto de Cumbica, a chamada Linha 
13-Jade.

REVISTA ENGENHARIA – Qual o pano-
rama atual dos deslocamentos diários na 
Grande São Paulo?
FERNANDES – Pela pesquisa Origem e 
Destino [O&D] de 2007 nós registramos 38 
milhões de deslocamentos ou viagens por 
dia na Região Metropolitana de São Paulo. 
Arredondando, esses 38 milhões se dividem 
da seguinte forma: 14 milhões de desloca-
mentos por transporte coletivo, 12 milhões 
por automóvel particular e 12 milhões de 
viagens a pé. Quando dizemos “a pé” esta-
mos falando do segmento não motorizado, 

ou seja, a pé e bicicleta. 
Nos deslocamentos por 
transporte coletivo, na 
época da pesquisa, 35% 
já eram representados por 
metrô e trem, sozinhos. 
Uns 15 anos atrás, isso 
representava 10%. Hou-
ve um salto importante, 
portanto. Bom, até agora 
falei dos trens da CPTM e 
das linhas do Metrô. Mas, 
ainda que não possamos 
nos esquecer dos ônibus 
urbanos metropolitanos da EMTU – que 
também são importantes –, vamos abordar 
agora o papel da bicicleta dentro dessas 12 
milhões de viagens não motorizadas. A im-
portância da bicicleta está crescendo mui-
to. E veja que cada vez mais esse veículo de 
duas rodas é visto sob ângulos diferentes 
dos tradicionais, de esporte e lazer. Já é co-
mum ver-se, principalmente na periferia da 
cidade, muitas pessoas usarem a bicicleta 
em seu dia a dia de trabalho. Ou seja, ela 
deixou de ser modismo. Não é à toa que 
aumenta a pressão social para se reservar 
mais espaço para a bicicleta nas vias pú-
blicas e outros espaços. Acho que ainda 
estamos agindo de forma muito acanhada, 
deveríamos ser mais agressivos nessa ques-
tão, exigir que todos os empreendimentos 
privados tenham bicicletários. Exigir que 
os novos espaços públicos criados passem 
a incluir ciclovias. 

REVISTA ENGENHARIA – Como vencer a 
resistência cultural?
FERNANDES – Os campi universitários, 
por exemplo, deveriam ter mais ciclovias 
e bicicletários. Também as unidades fabris 
que possuem grandes espaços internos de-
viam incentivar o transporte via bicicleta 
para os deslocamentos até o restaurante e 
outros pontos da fábrica. O que também 

explica o fenômeno da 
bicicleta estar ocupando 
um espaço cada vez maior 
é o fato dela se constituir 
numa forma de trans-
porte muito inteligente e 
eficiente. A relação peso/
energia de uma bicicleta é 
extremamente interessan-
te. Você pode deslocar o 
peso do seu corpo e mais 
8 ou 10 quilos no caso da 
bicicleta. De carro você 
desloca seu peso mais 800 

quilos, no mínimo. É obvio que bicicleta é 
uma forma muito mais saudável e inteli-
gente de locomoção. O que está sendo dei-
xado de lado, no entanto, é a questão dos 
problemas que envolvem a atividade de 
andar a pé. Ou seja, as calçadas ainda são 
perigosas, há escadas pelo caminho, há bu-
racos, obstáculos que batem na cabeça do 
transeunte, lixeiras, árvores, fiação, uma 
série infindável de problemas. Somos um 
país que não enxerga o pedestre. E é uma 
infantilidade se continuar achando que 
todo mundo que anda a pé é um excluído 
social. Não é bem assim. De fato, boa parte 
de pessoas se deslocam a pé porque não 
tem dinheiro ou precisa fazer economia, 
mas há quem perceba que locomover-se a 
pé é mais rápido. Eu costumo relatar que 
trabalhei por um bom período numa pon-
ta da Avenida Paulista e morei na outra. 
Quando assumi a Secretaria de Transportes 
Metropolitanos, da primeira vez, meu ga-
binete ficava na Avenida Paulista. Eu tinha 
direito a passe gratuito do metrô, mas não 
usava. Ia para casa a pé. Eu dispunha de 
carro com motorista, mas pedia para ele 
me esperar lá no gabinete mesmo, porque 
eu aproveitava aqueles 1 800 metros para 
fazer uma caminhada pela manhã. Claro 
que se estivesse chovendo, eu ia de metrô, 
de carro ou pegava um ônibus. Digo isso 

Dentro em breve, 
os funcionários 
do Aeroporto de 
Guarulhos vão 
poder deixar o 
carro em casa, 
ou deixá-lo 
estocado em outro 
estacionamento – 
e pegar o trem

Jurandir Fernandes
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para ilustrar que o ‘caminhar a pé’ não é só 
uma questão de exclusão social. A consci-
ência das pessoas sobre esse ponto só não 
cresce num ritmo maior porque andar a pé 
provoca muito estresse em São Paulo. An-
dar pelas calçadas é um terror. Certa feita 
– recentemente –, tentei descer a Avenida 
Brigadeiro Luiz Antonio inteira a pé. As 
calçadas vão ficando cada vez mais exí-
guas, não se tem sinaleiro de pedestre nas 
travessias de rua. O sinal fecha numa fase, 
o carro faz uma conversão para a direita e 
atropela você, não respeita nada. O carro 
sempre acha que tem direito de fazer con-
versão à direita. O sinal está aberto para 
você, mas mesmo assim é perigoso atra-
vessar. Então é estressante. Você tem que 
andar com muito cuidado e se atravessar 
uma rua acreditando na semaforização, 
você está arriscando a vida. 

REVISTA ENGENHARIA – Como está, nes-
te momento, a questão do trem para Gua-
rulhos e Aeroporto de Cumbica? O que mu-
dou em relação ao projeto original? 
FERNANDES – É o seguinte: o trem para 
Guarulhos será estendido até o Aeropor-
to de Cumbica. Nós sempre acalentamos a 
ideia de ter um trem que fosse da capital 
paulista até o conjunto habitacional Zezi-
nho Magalhães, conhecido como Cecap. O 
Parque Cecap abriga um complexo de ha-
bitações importante numa região impor-
tante de Guarulhos. E a concepção inicial 
era de que nós faríamos, em paralelo a essa 
linha de trem, uma linha expressa até o Ae-
roporto Internacional de Guarulhos, Cum-
bica. Esse trem do aeroporto seria uma 
linha especial, saindo da Estação do Brás 
ou da Estação da Luz, direto para Cumbi-
ca. Esse chamado trem de aeroporto ficou 
pendente de duas situações. Dependia da 
conclusão das obras do terceiro terminal 
de passageiros do Aeroporto de Guaru-
lhos, o chamado TDF 3, que na, ocasião 
– refiro-me aqui a 2003 e 2004 –, dizia-se 
que ia sair e até hoje não saiu. Mas tam-
bém houve, nesse meio tempo, o anúncio 
do trem-bala federal, o TAV [trem de alta 
velocidade], que viria para servir os dois 
grandes aeroportos de São Paulo – Guaru-
lhos e Viracopos, este de Campinas –, mais 
o Aeroporto do Galeão, do Rio de Janeiro. 
Então o projeto do trem do aeroporto fi-
cou prejudicado. Ao dar continuidade ao 
projeto do Trem de Guarulhos, chegamos 
à conclusão que seria interessante levar 
essa linha de Guarulhos para o Aeroporto 
de Cumbica. Aliás, o governador Geraldo 
Alckmin bateu o martelo e já está sendo 
matéria nossa de contratação de estudos. 

Essa extensão teria por finalidade, entre 
outras coisas, servir os 28 000 funcio-
nários que trabalham no aeroporto. Para 
esse Trem de Guarulhos nós vamos usar o 
mesmo projeto que nós havíamos pensa-
do antes. Só que em vez de parar no Par-
que Cecap, vamos estendê-lo por mais 2,5 
quilômetros. Estamos falando de um trem 
com o mesmo nível de conforto dos trens 
modernos da CPTM, com ar condicionado, 
câmaras internas, sistemas ABS para evi-
tar acidentes, frenagem de última geração. 
Tudo, tudo o que vê nos trens modernos. 
Vai servir a população de Guarulhos, mas 
nada impede que o cidadão que vai pegar 
um avião para Brasília, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, entre outros destinos, pegue 
esse trem vazio no contrafluxo e vá para 
o Aeroporto de Cumbica. Ele vai fazer esse 
percurso pagando a tarifa normal dos trens 
da CPTM, ou seja, 2,90 reais hoje. Esse 
usuário de avião, que geralmente se hos-
peda no centro de São Paulo ou na região 
da Avenida Paulista, pode pegar o Metrô, 
também no contrafluxo, e ir até a Esta-
ção do Brás, ou ele pode pegar um trem 
na Estação da Luz e ir, igualmente, até o 
Brás. Do Brás ele passa, sem ter que pagar 
novo bilhete, para o Trem de Guarulhos e 
dirige-se ao Aeroporto de Cumbica. Outra 
opção é ele usar um táxi até o Brás, que 
é pertinho do centro da cidade, e depois 
pegar o trem. Eu vou fazer isso, inclusive. 
Quando eu tiver que ir para o Aeroporto de 
Guarulhos, optarei pelo trem. 

REVISTA ENGENHARIA – Houve muita re-
clamação pela mudança de planos?
FERNANDES – Houve. Teve gente que 
criticou, dizendo o seguinte: “um trem 
especial para o aeroporto foi substituído 
por um trem popular”. Como assim? Trem 
popular é um trem normal, do mesmo nível 
dos outros. A população da periferia tem o 
assento de um jeito e o usuário do aeropor-
to tem que ter assento estofado? Ora, isso 
é preconceito. Experimente pegar hoje o 
trem da CPTM que faz a linha da Via Mar-
ginal Pinheiros e você vai ver lá pessoas de 
classe média e média alta, andando junto 
com o pessoal do Capão Redondo, Grajaú, 
gente mais simples. O nome disso é “de-
mocracia na mobilidade urbana”. O trem 
está lá para todo mundo com a mesma 
tarifa, sem distinção. Agora, quem quiser, 
pode ir para o aeroporto de táxi (rindo). 
Não vamos brigar. Pode alugar uma limu-
sine ou um helicóptero. Quando o sujeito 
é do contra ele sempre encontra um moti-
vo para criticar. Inclusive, eu faço questão 
de registrar que houve uma pessoa, que é 

até representante do povo – um deputado, 
para ser mais específico –, que disse que 
nós estávamos tirando um trem largo, que 
era especial para o aeroporto, e colocando 
um trem mais estreito. Mas, como assim? 
Eu nunca ouvi falar que o trem da CPTM é 
mais estreito que o outro. A bitola é a mes-
ma. Nós vamos usar o trem com a bitola 
que está lá, que é de 1,60 metros, a mesma 
largura que estava prevista para o outro. 
Mais tarde ele disse que as malas não iriam 
caber no trem. Bom, quem vai viajar com 
tanta mala assim, não é mesmo para pe-
gar esse trem! Bem, mas voltando agora 
para o nosso tema com bastante rigor: nós 
conversamos longamente com o governa-
dor Alckmin sobre essa mudança de cur-
so e, tendo o aval dele, fomos conversar 
com o prefeito de Guarulhos, que também 
deu aval. Apoiou, disse que concordava. 
Por quê? Nós não queríamos que fosse de 
forma alguma interpretado como algo que 
viria em contraposição ao TAV. Seria um 
trem de serviço nosso, suburbano, com ta-
rifa normal de 2,90 reais, que poderá servir 
muito bem para quem quer pegar avião no 
Aeroporto de Guarulhos.

REVISTA ENGENHARIA – E em que pé 
está a questão do projeto funcional?
FERNANDES – Bom, o projeto até o con-
junto habitacional Zezinho Magalhães, no 
Parque Cecap, nós temos. Tanto o projeto 
funcional como o projeto básico. Agora es-
tamos contratando o projeto executivo e 
emendando até o Aeroporto de Guarulhos. 
Isso tudo nós estamos fazendo. Estamos 
apenas na dependência de um acerto com 
Infraero, para ver o local aonde nós vamos 
“pousar” o nosso trem no aeroporto. Mas 
devo adiantar que a Infraero entendeu e 
apoiou o projeto. Esse trem vai aliviar mui-
to a questão do estacionamento lá. Que é 
bem problemática. Os 28 000 funcionários 
que lá trabalham usam, em grande parte, 
o espaço de estacionamento. Ou seja, o 
carro fica estocado o dia inteiro. Deixe-me 
contar um caso. Dia desses, eu, que sou 
de Campinas, fui ao Aeroporto de Viraco-
pos para buscar minha esposa. Não havia 
muita gente, mas eu tive dificuldade para 
estacionar. Aí perguntei para o pessoal lá 
de dentro do aeroporto como se explica-
va o fato de ter tão pouca gente circu-
lando e pouca vaga no estacionamento. 
Eles responderam: “São os funcionários 
do aeroporto, doutor”. Ou seja, os funcio-
nários também usam o estacionamento e 
o automóvel fica lá estocado o dia todo. 
Parece uma aberração, mas, coitado, o 
funcionário também tem que ir trabalhar Fone: (51) 3489.8700
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e estacionar seu carro. Bom, dentro de 
pouco tempo, o funcionário do Aeroporto 
de Guarulhos vai poder deixar o carro em 
casa, ou deixar o carro estocado em outro 
estacionamento, e pegar o trem. É mais rá-
pido e mais econômico.

REVISTA ENGENHARIA – Agora que a 
Fifa sacramentou o Itaquerão como está-
dio de abertura da Copa 2014, como está 
a interação Estado-Prefeitura em termos 
de mobilidade urbana, visando o evento 
esportivo?
FERNANDES – Olha, não temos proble-
mas quanto à acessibilidade ao local do 
jogo inaugural – e demais jogos – da Copa 
em si, no Itaquerão. Nós temos dois siste-
mas de grande capacidade que vão para lá, 
tanto o Metrô quanto os trens da CPTM. 
Então, nesse ponto não há problemas. Mas 
de qualquer forma, estamos atendendo a al-
gumas solicitações nestes dois modais tam-
bém. Tanto um como outro contemplam a 
necessidade de construção de passarelas ou 
fazer com que a estação de acesso seja Ar-
tur Alvim e não Itaquera. Isso porque a Es-
tação Itaquera talvez esteja muito próxima 
do estádio e é bom que se mantenha certa 
distância para o escoamento da massa que 
chega e sai no mesmo momento. Enfim, são 
pequenas adequações. Como também as 
adequações de praxe, como, por exemplo, 
tornar todo o sistema metroferroviário da-
quela região bilíngue. No caso do Metrô, 
nós vamos tornar bilíngue toda a sua rede 
com escrita e com som. São detalhes, in-
formações, mapas e assim por diante. Na 
EMTU, empresa que cuida do transporte 
metropolitano de ônibus, nós já estamos 
desenhando uma dezena de linhas especiais 
para os dias de jogos. No sentido, tanto 
de suprir a chegada nos aeroportos, como 
também de dar mais vazão para a rede ho-
teleira ou para alguns pontos de atração na 
cidade. Isso está sendo bem articulado com 
três anos de antecedência e não vai haver 
problema nenhum. Da nossa parte está tudo 
bem encaminhado. Por outro lado, estamos 
dando prioridade a certas obras do Metrô. 
No caso da Linha 17-Ouro, por exemplo, 
que é um monotrilho que sai da região sul 
vai servir o Aeroporto de Congonhas, nós 
estamos dando prioridade ao trecho que sai 
do aeroporto, segue pelo eixo da Avenida 
Água Espraiada em direção à Avenida Ber-
rini, e vai parar na estação do trem, chama-
da Estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda 
(ou Osasco-Grajaú). A Linha 9-Esmeralda 
tem como estações Osasco, Presidente Al-
tino, Ceasa, Villa-Lobos – Jaguaré, Cidade 
Universitária, Pinheiros, Hebraica-Rebou-

ças, Vila Olímpia, Berrini, 
Morumbi, Granja Julieta, 
Santo Amaro, Socorro, Ju-
rubatuba, Autódromo, Pri-
mavera-Interlagos e Gra-
jaú. Esse trecho da Linha 
17-Ouro do Metrô repre-
sentará os oito primeiros 
quilômetros; a linha toda 
terá 18 quilômetros. Vai até 
o Jabaquara por um lado, 
e vai do outro lado do rio, 
passando pela comunidade 
Paraisópolis, Estádio Mo-
rumbi e Linha 4-Amarela, 
lá em cima, na Estação Morumbi São Pau-
lo. Então, dos 18 quilômetros, nós estamos 
dando prioridade a esses oito quilômetros 
que vão ligar o Aeroporto de Congonhas à 
Estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda da 
CPTM. Por que nós não começamos pelo 
Jabaquara? Porque naquela região – onde 
a prefeitura está fazendo uma avenida, um 
parque linear e a embocadura do túnel da 
Av. Roberto Marinho que vai sair na Rodovia 
dos Imigrantes – existe todo um movimento 
de obras em que pode haver a necessidade 
de reassentar entre 6 000 a 8 000 famílias. 
Então, até para que não fiquemos manieta-
dos até essa situação se delinear e se resol-
ver, nós optamos por partir de Congonhas e 
não de Jabaquara.

REVISTA ENGENHARIA – Para chegar no 
Itaquerão, o transporte coletivo de massas 
será uma opção praticamente exclusiva?
FERNANDES – Claro. A pessoa terá que ser 
muito teimosa para escolher outra opção. 
Não vai ser preciso proibir a ida de carro. 
Olha, para falar a verdade, o Metrô, na li-
nha que vai para a Zona Leste, já tem hoje 
capacidade para transportar de 60 000 a  
65 000 passageiros/ hora/ sentido. E a linha 
vai chegar a mais ou menos 70 000 ou 80 
000 passageiros/ hora/ sentido com a intro-

dução da nova sinalização 
CBTC. Esta tecnologia de 
ponta vai reduzir o he-
adway [intervalo entre 
trens] para 85 ou 90 se-
gundos. Então vamos ter 
uma capacidade de Metrô 
de 70 000 passageiros/ 
hora/ sentido – vamos ser 
conservadores –, a que 
se soma a capacidade de 
60 000 passageiros/ hora/ 
sentido do trem da CPTM. 
São, portanto, 130 000 
passageiros/ hora/ senti-

do. Só que a capacidade do estádio Itaquerão 
será de 65 000 pessoas. Então a gente é ca-
paz de lotar um estádio em meia hora. Não 
tenho dúvida. Os portões abrem com qua-
tro horas de antecedência, então não tem 
problema nenhum. Vai ser possível acessar 
a arena esportiva com muita facilidade. Por 
outro lado, será decretado feriado no dia 
do jogo inaugural. Então, menos problema 
ainda. As pessoas vão poder ter um trasla-
do realmente bem simplificado. A dificul-
dade para a Copa não está aí: o problema 
maior chama-se “aeroportos”. A chegada, a 
acessibilidade para o aeroporto, o ir e vol-
tar. Todas estas pessoas que nos visitarão, 
terão também dificuldades para o lazer à 
noite, para circular da rede hoteleira para 
os cinemas, teatros, casas noturnas, pontos 
interessantes da cidade de São Paulo. Essa 
capilaridade, nós vamos ter que pensar de 
uma forma inteligente para os dias de jogos 
da Copa. Há alguns países que deram férias 
escolares durante eventos dessa natureza. 
Aqui em São Paulo, verificamos que tanto 
nas férias escolares de janeiro quanto de 
julho o trânsito melhora muito na cidade. 
Então, em 2014 se poderia fazer uma mo-
dulação das férias escolares, de acordo com 
a tabela dos jogos a serem realizados na ci-
dade de São Paulo.

A pessoa terá que 
ser muito teimosa 
para escolher 
outra opção, 
que não a do 
transporte coletivo 
de massas, 
para chegar ao 
Itaquerão no jogo 
inaugural da Copa 
de 2014


