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divisão de estruturas
Coordenador: Natan Jacobsohn Levental
Vice-coordenador: Lúcio Martins Laginha

Secretário: Rafael Timerman

divisão de eng. sanitária e recursos hídricos e biotecnologia
Coordenador: José Manoel de Oliveira Reis
Vice-coordenador: Gisele Pessi Legramanti

divisão de geotecnia e mecânica dos solos e fundações 
coordenador: Francisco José Pereira de Oliveira   

divisão de segurança no trabalho
coordenador: Jefferson Deodoro Teixeira da Costa

vice-coordenador: Theophilo Darcio Guimarães

divisão de geração e transmissão
coordenador: Manoel Ribeiro de O. Neto

divisão de construção sustentável e meio ambiente
coordenador: José Manoel de Oliveira Reis
vice-coordenador: Amir Hernandez Musleh 

secretário: Henrique Dias de Faria 

divisão de cadastro urbano e rural
coordenadora: Fátima Tostes

divisão de distribuição de energia
coordenador: Carlos Costa 

departamento de tecnologia e ciências exatas

divisão téc. de gerenciamento de empreendimentos
coordenador: Sergio L. A. Rezende 

departamento de engenharia de produção
diretor: Antonio Guilherme Menezes Braga

vice-diretora: Debora Sanches de A. Marinello
secretária: Flavia Maluza Braga

divisão da qualidade e produtividade
coordenador: Everardo Ruiz Claudio
vice-coordenadora: Tatiana Lourenço Machado

divisão técnica de avaliações e perícias
coordenador: José Fiker
vice-coordenador: José Marques 
secretário: Alfredo Vieira da Cunha

divisão de manutenção
coordenador: Micelli Rodrigues Camargo

divisão de equipamentos para transporte de carga
e urbano de passageiros

departamento engenharia de atividades industriais e de serviços

departamento de engenharia de mobilidade e logística
diretor: Ivan Metran Whately  
vice-diretor: Neuton Sigueki Karasawa     

divisão de transporte ativo
coordenador: Reginaldo Assis de Paiva

vice-coordenador: José Ignácio Sequeira de Almeida

divisão de transportes metropolitanos
coordenador: Fernando José de Campos Marsiglia

divisão de trânsito
coordenador: Maria da Penha Pereira Nobre

vice-coordenador: Vanderlei Coffani

divisão de logística
coordenador: José Wagner Leite Ferreira  

divisão de telecomunicações
coordenadora: Flavia Bartkevicius Cruz
Secretário: Ogelson Dias da Fonseca

divisão de instalações elétricas
coordenador: Paulo Eduardo de Q. M. Barreto
secretário: Oswaldo Boccia Junior 

divisão de controle e automação
coordenador: Jorge Antônio Mariano Duarte

divisão de materiais
coordenador: Cláudio Ricardo Hehl Forjaz

divisão de equipamentos para o agronegócio 

divisão de equipamentos automotores

departamento de engenharia do habitat e infraestrutura
diretor: Roberto Kochen
vice-diretor: Habib Georges Jarrouge Neto 

departamento de engenharia química
diretor: Miguel Tadeu Campos Morata 
vice-diretor: Maurílio Luiz Vieira Bergamini

departamento de engenharia de agrimensura e geomática 
diretor: Miguel Prieto
vice-diretor: Aristeu Zensaburo Nakamura 
secretário: Osiris Monteiro Blanco

vice-presidente de atividades técnicas: JERÔNIMO CABRAL P. FAGUNDES NETO

diretor programação: RICARDO HENRIQUE DE A. IMAMURA

presidente: EDUARDO FERREIRA LAFRAIA

divisão de acústica
coordenador: Schaia Akkerman

vice-coordenadora: Maria Luiza Rocha Belderrain
secretário: Ricardo Santos Siqueira 

divisão de planejamento e engenharia econômica
coordenador: Vitor Platero Distasi
vice-coordenador: Rogério Carvalho Ribeiro Nogueira
secretária: Adriana Araujo

divisão de patologias das construções
coordenador: Tito Lívio Ferreira Gomide
vice-coordenadora: Stella Marys Della Flora 
secretário: Odair dos Santos Vinagreiro 

divisão de informática

divisão de engenharia de incêndio
coordenador: Carlos Cotta Rodrigues
vice-coordenador: José Félix Drigo
secretária: Ana Paula de Camargo Kinoshita

divisão de preser. do patrimônio histórico e cultural da engenharia
coordenador: Marcos Moliterno  
vice-coordenador: Fernando Bertoldi Corrêa    
secretária: Miriana Marques 

divisão de sistemas de informação geográfica
coordenador: Aristeu Zensaburo Nakamura 

divisão de engenharia de sistemas e inovação

departamento de engenharia de agronegócios

departamento de engenharia de energia e telecomunicações
diretor: Aléssio Bento Borelli 

departamento de arquitetura
diretora: Bianca Giglio Beteloni
vice-diretora: Mayra Mendonça 

secretário: Olavo Suniga
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diretoria de cursos
diretor: Marco Antonio Gulllo  
vice-diretora: Ursula Martins Matheus   

diretoria da revista engenharia
secretário: Aléssio Bento Borelli
editor da revista: Ricardo Pereira de Mello 
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SUGESTÕES DO INSTITUTO PARA ELABORAÇÃO 
DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA

SEGURANÇA DO TRABALHO:
PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

m maio passado, o presi-
dente do Instituto de Enge-
nharia, Eduardo Lafraia, e o 
diretor do Departamento de 
Mobilidade e Logística do 
Instituto, Ivan Metran Wha-

tely, receberam na Casa o novo secretário 
Municipal de Mobilidade e Transportes, João 
Octaviano Machado Neto, diretores da Com-
panhia de Engenharia de Tráfego (CET), da 
SPTrans, diretores do Instituto e convidados.

Durante o encontro foram propostas 
sugestões para a elaboração do Plano de 
Mobilidade Urbana e o Instituto se colo-
cou à disposição da Secretaria. “Daremos 
o apoio técnico necessário ao desenvolvi-
mento de todas as ações que visem à evo-
lução da mobilidade e logística em nossa 
cidade”, disse Ivan Whately.

engenheiro Maurício Tor-
loni Filho proferiu no dia 
17 de abril passado pales-
tra intitulada “Programa 
de Proteção Respiratória 
- PPR Fundacentro” pro-

movida pela Divisão Técnica de Segurança 
no Trabalho do Instituto de Engenharia. 
Renomado especialista, o palestrante é 
engenheiro químico, engenheiro de se-
gurança do trabalho e higienista ocupa-
cional, trabalhando na área há 30 anos. É 

Foi levantada, pelo Departamento do 
Instituto, uma série de sugestões para as-
suntos de interesse da Secretaria, como: 
• Trânsito – Foram abordadas propostas 
de modernização dos Centros Técnicos 
de Áreas (CTAs); controle centralizado 
nas vias de maior velocidade; ampliação 
de programas de segurança – como o Vi-
são Zero Acidentes; e desenvolvimento de 
áreas para pedestres, como adequação de 
espaços de passeios e calçadas.
• Transporte público – Iniciativas como au-
mento da produtividade na operação dos 
corredores de ônibus, por meio da implan-
tação de atributos de BRT; e, considerando 
a escassez de recursos, também implantar 
melhorias aos corredores per meio de PPPs; 
integração intermodal – tanto física quanto 
tarifária – para a expansão da rede do me-

membro de várias comissões da Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
A mesa foi presidida pelo engenheiro Je-
fferson Deodoro Teixeira da Costa, coor-
denador da Divisão.

A palestra teve como tema principal 
a recente 4ª edição do livro PPR - Pro-
grama de Proteção Respiratória, pre-
parado pela Fundacentro. Inicialmente, 
o palestrante discorreu sobre os riscos 
respiratórios que ocorrem em diversos 
ambientes de trabalho, comentando a 

trô; aperfeiçoamento de comunicação visual 
e sonora intermodal nas estações e terminais.
• Reorganização da mobilidade – Ins-
tituição de uma Autoridade Reguladora 
Metropolitana; operação integrada de TP 
e Trânsito, mediante implantação de Cen-
tro de Controle Operacional (CCO), ou In-
telligent Transportation System (ITS), para 
todo o sistema viário ou aglomeração; e 
modernização da política tarifária e das 
tecnologias utilizadas na bilhetagem ele-
trônica, com regras claras para integração 
intermodal e tarifas sociais.

Engenheiro Civil, João Octaviano já 
atuou também como presidente da CET. “O 
Instituto de Engenharia enaltece a oportu-
nidade na indicação do João Octaviano para 
secretário da Mobilidade e Transporte, que 
pela natureza técnica do cargo, fica coeren-
temente ocupado por um engenheiro”, afir-
mou Ivan Whately.

João Octaviano colocou como parceria 
ao Instituto dois interlocutores da sua secre-
taria para atuarem junto à entidade em as-
suntos específicos de mobilidade. “Os bene-
fícios dessa proposta de colaboração entre 
poder público e sociedade civil são inegáveis 
para assegurar a evolução de tecnologia e 
transparência nas ações da mobilidade na 
cidade de São Paulo”, finalizou Whately.

legislação vigente. Abordou os princi-
pais tópicos do livro, como treinamen-
to dos agentes envolvidos, a seleção de 
respiradores e os ensaios de vedação. 
Finalizando, tratou da implementação e 
da administração do PPR, ressaltando as 
responsabilidades do empregador e dos 
empregados.

Assistiram à palestra 46 pessoas. A 
avaliação final feita pelos presentes evi-
denciou o sucesso do evento: 85 % de 
“ótimo” e 15% de “bom”.

Da esquerda para a direita:
Ivan Whately, Eduardo Lafraia e 
João Octaviano Machado Neto

Presidente, diretores e convidados do IE 
participaram da reunião
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* Assessoria de Imprensa do 
Instituto de Engenharia
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