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ASSOCIADO:   Solicitamos que caso tenha ocorrido uma mudança de endereço residencial, bem como e-
mail ou telefone, entre em contato com a ASSEF através dos telefones (11) 3221.22.00 – 11 3361.42.81 
ou através do e-mail :  assef@assef.com.br              
 
ELEIÇÃO ASSEF:  EXERCÍCIO 2020 à 2024. 
 
Lembramos a todos os nossos associados que este ano haverá Eleição para o CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO E FISCAL da ASSEF. Essa eleição se realizará no dia 05 de maio de 2020, com início 
dos trabalhos às 09:00 h e término às 17:00 h. O novo mandato iniciar-se-á no dia 20 de maio/2020. 
 
 INSCRIÇÕES:  
 
Esclarecemos que os pretendentes aos cargos de conselheiro, nos Conselhos Administrativo e Fiscal, 
poderão se inscrever por carta, email ou pessoalmente até trinta (30) dias antes do início dos trabalhos. 
 
 
RECADASTRAMENTO/ 2020 - APOSENTADOS / PENSIONISTAS  SECRETARIA DA FAZENDA 
 
O recadastramento da Secretaria da Fazenda continua sendo feito no mês de aniversário, pessoalmente, 
na Secretaria da sua Região, ou via correio.  Maiores informações visite o site:             
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/  ou através do telefone 0800.17.11.10              
                          
INSS:  O RECADASTRAMENTO NO INSS É OBRIGATÓRIO.  
 
Atenção: A comprovação de vida deve ser realizada todos os anos a partir do primeiro dia útil do 
ano, na Agência bancária onde o segurado recebe o benefício a cada 12 meses, e não no INSS! O 
não comparecimento acarreta o bloqueio. 
 

  

ELEIÇÕES PARA PRESIDENTES DO CONFEA/CREA E DOS DIRETORES GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
DAS CAIXAS DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DOS CREAS  ( MÚTUA )  
No dia 03 de junho de 2020, serão realizadas as eleições para Presidentes do Confea/ Creas e dos 
Diretores Gerais e Administrativos das Caixas de Assistência dos Profissionais dos Creas (Mútua).   
Encontra-se disponível para consulta no portal do CREA-SP o link “ Eleições”.       
www.creasp.org.br/eleicoes2020   E-mail para contatos: cer2020@creasp.org.br 



 
 
REGISTRO ON LINE 
O Crea-SP está abrindo aos profissionais da área tecnológica que ainda não possuem número de registro 
a possibilidade de fazer seu registro on-line sem a necessidade de comparecer a uma Unidade do 
Conselho. 
Para tanto, basta seguir o passo-a-passo que orienta, entre outras coisas, a reunir os documentos 
necessários, digitalizá-los e anexá-los à solicitação de registro.  
Como proceder para solicitar seu registro on-line. 
http://www.creasp.org.br/arquivos/diversos/registro-online.pdf 
 
 
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
COLABORE COM A ASSEF: Ao preencher a ART, indique o CAMPO 31 com o CÓDIGO 060.  
Desta forma parte do valor arrecadado da ART, retorna para nossa Associação na forma de auxilio para 
manutenção da mesma.     
                                                         
                                                                                                                            
ESTRADA DE FERRO CARAJÁS É CLASSIFICADA COMO FERROVIA MAIS SEGURA DO BRASIL 

 
Com atuação no sudeste do Pará, a Estrada de Ferro Carajás (EFC), foi classificada, pelo segundo ano 
consecutivo, como a ferrovia mais segura do país pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT). A divulgação foi realizada na última semana e considerou os índices anuais de acidentes de 
todas as estradas de ferro do Brasil. A ANTT é o órgão federal responsável pela concessão, fiscalização 
e regulação de todas as ferrovias brasileiras. 
A EFC circula, em terras paraenses, nos municípios de Canaã dos Carajás, Parauapebas, Marabá e Bom 
Jesus do Tocantins. Além de minério de ferro e cargas, como combustível e soja, a EFC - que é operada 
pela Vale - transporta por ano mais de 320 mil passageiros entre os estados do Pará e Maranhão.  
O indicador de segurança da EFC vem melhorando ano a ano. Em 2017, o índice alcançado pela 
ferrovia na avaliação da ANTT foi de 2,67; em 2018, caiu para 1,81 e agora chegou a 1,73, o menor dos 
últimos 13 anos. Na lógica da agência, quanto menor o índice, mais segura é a ferrovia. Os dados e 
comparativo estão disponíveis no site da agência.  
"Esse resultado é fruto do investimento contínuo em tecnologia, manutenção preventiva, qualidade da 
frota e do trabalho de diálogo com as comunidades que cruzam a via, incentivando-os a utilizarem as 



passagens oficiais, como viadutos e passarelas. Importante destacar que esse patamar de segurança é 
revertido diretamente em favor de quem utiliza o Trem de Passageiros da EFC", afirmou João Falcão, 
gerente-executivo da Estrada de Ferro Carajás. 
Nos últimos dois anos, a procura pela viagem no Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Carajás 
cresceu: saltou de 285 mil passageiros por ano em 2017 para quase 330 mil em 2019. Na última 
pesquisa realizada junto aos usuários, entre os principais motivos da escolha estavam segurança e 
preço. O valor da passagem de trem chega a ser em média 45% menor que o de ônibus. Em alguns 
casos, a diferença chega a ser ainda maior: enquanto uma passagem de ônibus entre São Luís e 
Açailândia pode custar até R$ 198; no trem, esse valor cai para R$ 54,00. 
Inteligência artificial e outras tecnologias aplicadas na Estrada de Ferro Carajás 
A Vale já utiliza Inteligência Artificial para gerenciar a manutenção da frota de locomotivas, vagões e 
via permanente da EFC. O processo começa enquanto os trens ainda estão circulando, com a ação dos 
sensores de monitoramento instalados ao lado da via - chamados de waysides - e ainda dos veículos de 
inspeção da via. 
Utilizando parâmetros como temperatura, ruído, dimensional via laser, ultrassom e vídeo-imagem, os 
sistemas de monitoramento dizem exatamente a condição de cada locomotiva, vagão e trilho e qual 
deles precisa de manutenção ou substituição etc. Os milhões de dados colhidos são enviados para uma 
central em São Luís que utiliza as informações na construção de planos de manutenção precisos, 
aumentando a segurança da frota. 
Outro diferencial, refere-se à tecnologia dos equipamentos utilizados para manutenção, como as mesas 
automáticas capazes de trocar o rodeiro de um vagão em cerca de 15 minutos. O complexo de oficinas 
instalado em São Luís (MA) é considerado um dos mais modernos da América Latina com a utilização 
de robôs para a movimentação de componentes.  

Saiba mais sobre a Estrada de Ferro Carajás: 
- Construída na década de 80 foi inaugurada com uma capacidade inicial de 30 milhões de toneladas 
por ano (Mtpa). 
- Percorre 27 cidades entre os estados do Pará e Maranhão. 
- Tem 970 quilômetros de extensão, com 575 km de via duplicada. 
- Utiliza trem-tipo com 330 vagões. 
- Cada vagão leva cerca de 104 toneladas. 
-Transporta passageiros, minério de ferro, soja e grande parte do combustível que abastece o Sudoeste 
do Maranhão e sudeste do Pará. 
- O Trem de Passageiros transportou em 2019 cerca de 320 mil pessoas. 
- Possui uma frota com 300 locomotivas e cerca de 20 mil vagões. A força empregada para puxar um 
trem com 330 vagões chega a 18.000 cavalos de potência. 
Fonte: Diário Online.                                                                                                                                                 
                                                                                                                                      A DIRETORIA 


