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Metrô: diretor da Via Amarela considera 
'falha' a contratação de inspetor 
Para Fabio Gandolfo, Consórcio errou na contratação de Nelson Damásio.  
Laudo elaborado por ele aponta falha na obra da Estação Fradique Coutinho. 
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Diretor do Consórcio Via Amarela, responsável pela obra da 

Linha 4 (Amarela) do Metrô de São Paulo, o engenheiro Fabio 

Gandolfo considerou�nesta quinta-feira (7) que foi “uma 

falha” a contratação do inspetor de soldagem Nelson Damásio 

para vistoriar as obras na estação Fradique Coutinho, na Zona 

Oeste da capital paulista. Em janeiro, Damásio apresentou 

um laudo apontando problemas nas soldas da estrutura 

metálica que sustenta as paredes do local.  

 

“Eu diria que foi uma falha. Deveríamos ter feito um 

levantamento melhor antes de contratá-lo”, disse Gandolfo, 

na Comissão de Representação da Assembléia Legislativa, criada para investigar as causas do 

desabamento das obras de perfuração da Estação Pinheiros, em janeiro, acidente que�matou sete 

pessoas e provocou a maior crise da história do Metrô de São Paulo. 

� 

Em depoimento na terça-feira (6) aos deputados da mesma Comissão, Damásio revelou que�sofreu 

pressão para�mudar os termos do laudo, uma vez que ele previa “acidentes de proporções 

imprevisíveis” na estação Fradique Coutinho e já havia sido vazado para a imprensa. Ele observou 

problemas como soldas malfeitas, que poderiam se romper.  

 

Precipitação 
Para Fabio Gandolfo, o inspetor apresentou “uma visão equivocada” em sua análise e se precipitou. 

“Não estamos desqualificando o laudo, mas, sem avaliar o projeto como um todo, ele (Damásio) não 

poderia dar essas declarações à imprensa e transmitir insegurança à população”.  

 

No início da crise provocada pelo desabamento em Pinheiros, a Via Amarela preferiu o silêncio a dar 

explicações sobre o caso. Esta postura do Consórcio foi questionada pelo deputado João Caramez 

(PSDB), um dos 18 integrantes da Comissão de Representação.  

 

“Naquele momento de crise, houve uma batida forte na tropa. Achamos que expor os engenheiros 

seria ruim para eles e suas famílias. Foi para preservá-los”, justificou Gandolfo.  

 

Ao comentar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que definiu regras para o prosseguimento das 
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obras, após reunião com o Ministério Público no mês passado, o engenheiro disse�apenas que a medida 

“é positiva para dar uma satisfação à população”. 


