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A           migos da CET, desejo a vocês, que fazem parte deste time que trabalha com todo afinco pela mobilidade 
           da cidade de São Paulo, um Natal de muita Paz e um Feliz 2018! 

Tivemos um ano de 2017 difícil do ponto de vista orçamentário, das condições econômicas, mas com muitas 
realizações: conseguimos manter a tarifa de ônibus em R$ 3,80; conseguimos acelerar o processo de 
modernização da CET; regulamentar os aplicativos, as bicicletas compartilhadas, enfim, uma série de desafios 
que, juntos, logramos com êxito neste ano que se vai.

Em 2018, precisamos fazer mais, afinal, a população de São Paulo precisa de mais mobilidade, mais 
transporte, com segurança e qualidade. Acreditemos que, no ano que vem, poderemos fazer mais e melhor.

Gostaria de terminar esta mensagem com uma palavra de gratidão, também em nome do prefeito João Dória. 
Obrigado, a cada um de vocês, pelo profissionalismo e pela dedicação ao trabalho ao longo de 2017.

Um Feliz Natal e um Bom Ano Novo a todos!

Sérgio Avelleda

Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes

É 

           chegado o fim dos primeiros 12 meses desta diretoria à frente da CET. Tantos foram os desafios 
           colocados neste primeiro ano... O maior deles foi, sem dúvida, reposicionar a CET perante a sociedade, 
           retomando seu papel de Protagonista na gestão do trânsito da cidade de São Paulo. 

Trabalho este feito de maneira absolutamente profissional, integrada. Atravessamos momentos difíceis 
contando com os esforços de várias equipes. Chegamos ao término deste ano com um posicionamento da CET 
em relação à sociedade ainda melhor, da percepção do que a Companhia faz pela cidade: lidamos aqui, todos 
os dias, com o valor inestimável que é a Vida. 

Então, ao perceber a presença da CET em campo, que os munícipes sintam a segurança e o conforto de que 
haverá um bom atendimento, ainda que às vezes enfrentando situações críticas no trânsito agitado. 

2017 foi, em síntese, o ano de encontro e de reencontro. O encontro com esta empresa que nos dá orgulho de 
administrar. O reencontro da CET com a sua missão, a sua história, com os cidadãos afinal.

Vem aí 2018! Que a Companhia seja, cada vez mais, referência para o paulistano daquilo que é bom, daquilo 
que o ajuda, mas sobretudo referência de uma ação protetiva no sistema viário. 

Em nome de toda a diretoria, recebam os votos de um fim de ano com muita Paz e alegria. Em 2018 voltemos 
revigorados! 

A todos os funcionários, um carinhoso abraço, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo!

João Octaviano Machado Neto

Presidente da CET-SP



UniCET se torna realidade

Recém-criada, a Gerência da Universidade Corpora�va 
(GUC/SDE) representa um dos primeiros passos que concre�za 
um modelo 100% novo de educação corpora�va con�nuada: a 
Universidade Corpora�va de Trânsito da CET, ou UNICET. Este 
projeto, pioneiro, vem sendo construído pela SDE em parceria 
com a superintendência de Recursos Humanos (SRH). 

O propósito maior, como o de toda Universidade Corpora�va, é 
fomentar o aprendizado e aprimoramento con�nuo dos 
f u n c i o n á r i o s .  C o m o ?  A  p a r � r  d e  u m  P ro g ra m a  d e 
Desenvolvimento Ins�tucional comprome�do com a retenção, 
sistema�zação e difusão do conhecimento. A missão da UNICET, 
portanto, é responder às demandas de capacitação acadêmico-
profissional dos colaboradores internos.

Nas palavras do superintendente Luiz Eduardo Pesce de Arruda: 
“Temos empregados acima de 42 anos [de idade], muitos com 
mais de 28 anos de empresa, com larga experiência em setores 
técnicos bastante específicos; e o risco é que, quando essas 
pessoas se aposentarem ou se afastarem da CET por qualquer 
mo�vo,  a  Companhia  tenha perdas  i r reparáveis  de 
conhecimento, acumulado ao longo de décadas.”  

No esforço de formar sua própria equipe de docentes, estão abertas as inscrições para os profissionais da CET que �verem 
vocação para o magistério e que tenham interesse em lecionar nos cursos a serem ofertados pela UNICET. 

É preferencial possuir �tulação de Especialista, Mestre ou Doutor em qualquer área relacionada à mobilidade e afim ao escopo 
de atuação da CET. Experiência docente também é desejável. Para se inscrever, envie um currículo para rpradas@cetsp.com.br 

Dúvidas? Ligue (11) 3871-8864 e fale com Ricardo Pradas.

Quer dar aulas? Inscrições estão abertas para potenciais docentes

Fechada desde 2013, 
Biblioteca da CET é reaberta 

Em 26/08/2013, houve o desligamento voluntário da então 
bibliotecária responsável pela Biblioteca da CET. O espaço, que 
funcionava no CETET recebendo uma média de 600 
visitantes/mês, reúne acervo de mais de 20 mil �tulos de 
Engenharia de Tráfego e Transportes, Legislação de Trânsito, 
Planejamento Urbano e outros temas.

Com o advento da UNICET, a biblioteca será finalmente 
reaberta. “Ela é parte da estrutura da UNICET, além de 
patrimônio da Companhia. A Secretaria Municipal de Cultura, 
num gesto louvável de generosidade, disponibilizou um 
bibliotecário que estará conosco uma vez por semana a par�r 
de dezembro, cumprindo a exigência do Conselho Regional de 
Biblioteconomia – CRB. Isso até que um bibliotecário defini�vo 
seja contratado, via chamamento ou concurso público”, finaliza 
Arruda.

Abertas inscrições para banco de docentes; veja como participar

Biblioteca da CET reabrirá suas portas

Para evitar esse déficit e reter capital intelectual, a UNICET se 
propõe a desenvolver programas de gestão de talentos, cursos, 
consultoria, publicações técnicas e trabalhos cien�ficos, 
atendendo obje�vos estratégicos colocados pela presidência da 
Companhia. Um deles é ser acessível tanto ao público interno 
quanto à comunidade de trabalhadores de mobilidade e 
transportes de todo o Estado de São Paulo e de outras localidades 
brasileiras.

No Brasil, segundo projeções do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, as estruturas corpora�vas de 
aprendizagem existentes nos moldes de uma Universidade 
Corpora�va somam, hoje, mais de 100 experiências. 

Para criar a sua, a CET conheceu de perto os exemplos do Tribunal 
de Contas do Município - TCM, Bradesco e Mc Donalds, cases 
paradigmá�cos de Universidades Corpora�vas bem geridas.  

“Em suma, a UNICET pretende conhecer, mapear e demonstrar a 
exper�se dos funcionários da CET”, resume o gerente da GUC, 
Kenji Kawakami.  Como marco inicial, um dos primeiros desafios 
será realizar o Curso de Formação de Agentes de Trânsito, 
determinado pela Portaria nº 094/2017, do DENATRAN. 

Obje�vos
(alinhados com a missão da empresa):

Ÿ Implantar o modelo de educação corpora�va 
con�nuada para combater a obsolescência do 
conhecimento e reter o capital intelectual;

Ÿ Criar indicadores para a gestão da empresa, por meio 
do mapa de competências e do conhecimento;

Ÿ Propor módulos de cursos para atender legislações 
específicas, com reconhecimento de órgãos norma�vos; 

Ÿ Gerar oportunidades de negócios;
Ÿ Criar um Banco de Instrutores de profissionais da CET, 

para desenvolver a�vidades pedagógicas específicas e 
distribuídas em academias técnicas (operacional, 
planejamento, sinalização, educação de trânsito, etc.), 
com a possibilidade de que sejam transformadas em 
cursos de pós-graduação, em parceria com Ins�tuições 
de Ensino Superior;

Ÿ Formar Banco de Corpo Docente. 

mailto:rpradas@cetsp.com.br


Um programa 'bom pra cachorro' (para gente também!)
Desde outubro, funcionários da Central de Operações têm 
convivido com cães de diferentes raças – todos dóceis – 
levados por voluntários da ONG Patas Therapeutas 
(patastherapeutas.org) a visitar a CET. 

Mensais, as visitas têm total apoio da GCO e da presidência da 
Companhia. A primeira, marcada por forte emoção, aconteceu 
em 19/10 (o VIA esteve lá). O segundo encontro foi em 27/11; 
o mais recente, em 11/12. 

"É cien�ficamente comprovado que o contato com bichos faz bem 
à saúde humana, es�mula a liberação de Dopamina, Endorfina e 
Ocitocina, hormônios responsáveis pela sensação de prazer e 
bem-estar. Em São Paulo, vamos periodicamente a 13 ins�tuições, 
entre asilos, hospitais, orfanatos, órgãos públicos como o COPOM 
e, agora, a CET", conta Silvana Fedeli Prado, fundadora da ONG.

Segundo ela, os bene�cios da Terapia Assis�da por Animais refletem 
na produ�vidade do trabalhador: "Veja o que está acontecendo 
agora: os empregados relaxam, sorriem, estão descontraindo. 
Os níveis de cor�sol no sangue caem. É menos estresse."

As palavras de Silvana se materializam na reação dos funcionários. Com lágrimas nos olhos, Mirian Tumani era uma das mais 
emocionadas: "Achei maravilhoso! Integrou o pessoal, trouxe mais vida à Central. Nunca �nha visto algo tão diferente. Amo animais 
de es�mação, tenho a Estrela, minha basset."

Atendente do 1188, Paula Passerini também aprovou: "A alegria é contagiante!". Mauro Fortunato, funcionário da Central, 
conheceu a inicia�va no COPOM. O gerente Ricardo Pires (GCO) aprovou e organizou a programação para todos os meses. 

Dentre as raças levadas pela Patas Therapeutas à Central ul�mamente, havia de Lulu da Pomerânia (Spitz Alemão) a Golden 
Retriever, com presença até de uma bela Kuvasz (cão pastor de origem húngara). 

Funcionários da Central recebem noções de ergonomia
Operadores de Monitoramento e Informações de Trânsito (OMIT) da Central de Operações estão, periodicamente, fazendo 
treinamentos ligados à Ergonomia promovidos numa parceria da GCO com a GRH. Mais de 300 funcionários já foram treinados, em 
consonância com a Norma 17.

O treinamento aborda a regulagem adequada das cadeiras, postura corporal, uso correto de equipamentos (headset, suporte para 
pés, apoios de punho e para teclado) e de outros mobiliários. Es�mula a refle�r sobre hábitos diários adotados por cada um, o 
quanto podem impactar na qualidade de vida e no bem-estar. 

Novidades na Operação Interlagos 2017
O esquema operacional de trânsito para monitorar o Autódromo de Interlagos, onde foi 
realizado o 46º GP Brasil de Fórmula 1, contou com inovações este ano. Em 2017, houve 
redução dos recursos humanos e materiais u�lizados sem prejuízo ao atendimento das 
demandas rela�vas à organização da prova bem como às operações específicas do 
transporte público. Seiscentos funcionários da CET trabalharam na Operação Interlagos, 
vigente de 10 a 12/11. Na sinalização da região, a CET dispôs 470 cones, 785 cavaletes, 56 
faixas e banners informa�vos.

Ações educa�vas - Vinte alunos de cada uma das três escolas que receberam menção 
honrosa no 9° Prêmio CET de Educação de Trânsito par�ciparam de uma ação educa�va em 
parceria com a Renault, na minicidade montada dentro do autódromo.    

Os colégios par�cipantes foram o Mundi Atual, de Guaianases; a E.E. João Amos Comenius, 
da Vila Santa Catarina, na Zona Sul; e a E.M.E.F. Marcos Melega, de Lauzane Paulista, Zona 
Norte. Orientação de travessia foi feita em frente aos portões A e H.

Na minicidade, o Ins�tuto Renault recebeu menção honrosa pelo programa “O Trânsito e 
Eu”, nas presenças do seu vice-presidente Caíque Ferreira, secretário Sérgio Avelleda, 
presidente João Octaviano, do diretor de comunicação da FIA, Ma�eo Bonciani, e do vice-
presidente de Marke�ng do GP Brasil, Gabriel Rohonyi. 
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http://patastherapeutas.org/


EXPEDIENTE VIA - Veículo de Informações e Avisos é uma publicação interna da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET São Paulo). 
Coordenação: Gerência de Marketing e Comunicação - GMC. Conselho Editorial: SPP/DP, DPD/GRH, SET, GCO, GMC, DRP/GMC, GED/SDE. 
Projeto gráfico: GMC. Jornalista responsável: Tatiane Miashiro (MTB 33.274).  Tem alguma sugestão de pauta para o próximo Via? Então, fale 

conosco: viacet@cetsp.com.br / 3396-8087.

Man�do pela CET desde 1997, o Grupo de Ajuda Mútua a 
Adictos - GAMA chegou ao 20º ano de atendimento como uma 
das ações mais importantes do Programa de Prevenção e 
Tratamento em Dependência Química, coordenado pelo RH da 
empresa.  Para celebrar o aniversário, aconteceu uma 
confraternização no Prédio Barão, com musicoterapia oferecida 
pelo terapeuta convidado Henrique Villas Boas, no dia 4/12.

Em vinte anos, 151 funcionários já foram acolhidos no Grupo, 
com índice de recuperação de 70% (abs�nência do uso de 
drogas, incluindo o álcool). Todo o processo, desde a 
abordagem até a finalização do tratamento, ocorre de forma 
sigilosa e confidencial.

"Trata-se de um grupo permanente que recebe o empregado 
para tratamento, incluindo internação, contribuindo para a sua 
recuperação e prevenção de recaídas, por meio da mútua 
ajuda", conta a psicóloga Elisabeth Pacheco de Sousa, do 
DSS/GRH.

O presidente da CET, João Octaviano Machado Neto, reconhece 
a importância do GAMA: "É preciso dizer 'Não' ao preconceito. 
Esse Grupo faz um trabalho realmente inclusivo, de extrema 
importância para a Companhia."

Em 19/10, Octaviano abriu a palestra Ajuda e Limites, 
organizada pelo DSS para diretores, superintendentes e 
gerentes de diversas áreas. A palestra foi ministrada por Villas 
Boas, coordenador terapeuta da Clínica Vila Serena, 
credenciada pelo PAMO.

Grupo de Ajuda Mútua a Adictos (GAMA) completa 20 anos

Ciclo de debates - Um ciclo de debates sobre uso e abuso de 
substâncias psicoa�vas no ambiente de trabalho está em curso 
desde novembro. Em 2018, a intenção é ampliá-los pela 
Companhia.

"O preconceito e a ignorância são, possivelmente, as causas do 
não encaminhamento aos cuidados necessários" conclui 
Elisabeth.   

Leia o depoimento do agente Fernando Domingos da Silva (DET 
NO 1), dado em 19/10 ao VIA:

“Faz 5 anos que eu não uso droga. Houve um momento que 
não conseguia mais sair de casa sem ela. O vício começou na 
adolescência, aos 15 anos (hoje estou com 45). Tomei 
emprés�mos, minha vida financeira se complicou; a família, 
então, não me suportava mais... É um problema di�cil, uma 
doença muito sofrida. Meu casamento em crise, há tempos já 
não era mais um bom marido nem tampouco pai. Foi aí que 
tomei coragem pra pedir socorro: abri o jogo com meu chefe. 
Conheci o GAMA. Fui internado numa clínica onde passei 45 
dias. Tive alta, mas veio a recaída – violenta, terrível. Fiz um 
tratamento ambulatorial por 11 meses no CAPS (Centro de 
Atenção Psicossocial, da Prefeitura). Quando terminou, resolvi 
seguir em recuperação no mundo real. Não é fácil, cada dia é 
um dia. Reconstruí meu casamento, me reconectei à minha 
família, e mais dois filhos vieram. Deus me deu uma nova 
chance de ser feliz. Para quem pede ajuda, apoio é tudo. Sou 
grato a minha esposa, aos meus quatro filhos e à CET.”

Se interessou? Para mais informações do GAMA, ligue (11) 3030-2356/2307 
ou envie um e-mail para dss23@cetsp.com.br  / ligiar@cetsp.com.br .

Mais de mil funcionários são homenageados em 2017
O tradicional evento de homenagem a quem completou 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de serviços prestados à CET teve de ser realizado 
em três solenidades dis�ntas, em virtude do número expressivo de homenageados em 2017: 1.320 empregados. 

No dia 6/12, no auditório do Sesc 24 de Maio, 82 pessoas foram honradas pelos 30, 35 e 40 anos de empresa. A animação ficou por 
conta da banda Patrulha Musical, da PM. Em 8/12, foi a vez de 659 funcionários serem lembrados pelos 25 anos de casa e, em 13/12, 
mais 579 profissionais, com 15 e 20 anos de CET, receberam o tributo em cerimônias na Uninove Vergueiro, com performance do 
Coral da Guarda Civil Metropolitana (GCM). 

Na primeira fes�vidade, o secretário de Mobilidade e Transportes, Sérgio Avelleda, e o presidente da CET, João Octaviano Machado 
Neto, parabenizaram todos os homenageados do ano, reconhecendo seu afinco ao trabalho e dedicação à Companhia.

Ambos aproveitaram para desejar à toda a Companhia um feliz Natal e um próspero 2018, com Paz, sucesso e desafios.

Os apoiadores deste evento foram SICOOB-COOPERCREDI, GRÊMIO PMSP, SINDVIÁRIOS, GRÊMIO CET e DR.

CET escolhe seu mais novo símbolo: a bandeira
No fim de novembro, a CET anunciou o concurso para escolher a sua bandeira. O resultado foi definido em 13/12 por uma comissão 
julgadora coordenada pela Chefia de Gabinete da Presidência - CGP e composta por membros publicitários. Do total de 57 
propostas, a de Sandra Aparecida Lopes, que trabalha no Depto. de Estudos de Segurança Veicular - DES/GST, foi consagrada a 
vencedora. 

O segundo lugar ficou com Luciano Castro da Silva, do Depto. de Gestão de Projetos e Desvios de Tráfego - DGP/GPV. Como 
premiação, ela recebeu uma cafeteira Nespresso e um smartphone enquanto ele levou dois vouchers para jantar num dos 
restaurantes da Família Mancini, na região central de São Paulo. 

Conforme o Aviso Geral nº 064/17, a bandeira é o símbolo da CET a par�r de 2017.


