
 

 
 

ViaQuatro recebe 30ª reunião do GPAA  
 

O encontro do Grupo Permanente de Autoajuda na Área de Manutenção 
Metroferroviária reúne operadoras de todo o País e será realizado, pela 

primeira vez, no Pátio Vila Sônia 
 

A ViaQuatro, concessionária responsável pela operação da Linha 4-Amarela do 
metrô de São Paulo, recebe entre os dias 26 e 28 de outubro, a 30ª reunião do 
Grupo Permanente de Autoajuda na Área de Manutenção Metroferroviária, que 
tem a participação de 16 operadoras de todo País. O encontro será realizado 
no Pátio Vila Sônia em São Paulo, sede da concessionária, e é restrito aos 
integrantes do GPAA.   
 
Durante a reunião, serão debatidos temas relacionados às áreas de material 
rodante, via permanente e redes aéreas. A ViaQuatro, que opera um dos mais 
modernos sistemas de metrô do País, vai apresentar detalhes da manutenção 
da Linha 4-Amarela.  
 
O GPAA foi formado em 2001 e é um grupo permanente que  por objetivo 
discutir, avaliar e viabilizar soluções  para problemas na área de manutenção 
metroferroviária.  
 
Sobre a ViaQuatro: A concessionária tem seu capital social dividido da seguinte 
maneira: 58% são detidos pelo Grupo CCR, 30% pela Montgomery Participações S.A., 
10% pela Mitsui & Co. Ltda, 1% pela RATP Developpement S.A. e 1% pela Benito 
Roggio Transporte S.A. Assinou em novembro de 2006 o primeiro contrato de Parceria 
Público-Privada com o governo do Estado de São Paulo, para operar e manter a Linha 
4-Amarela do metrô. Cabe à concessionária adquirir os trens previstos no contrato (14 
para a primeira fase e até 15 para a segunda), os sistemas de sinalização, centro de 
controle operacional e comunicação móvel.   
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