
 
 

 
 

No jogo decisivo da Copa Libertadores da América,                          
Linha 4-Amarela é opção para os torcedores  

 
A Estação Paulista fica a cerca de 1,5 quilômetro do Estádio do Pacaembu e pode ser 

alternativa para quem for assistir à partida Corinthians X Boca Juniors 
 

Para quem for acompanhar a final da Copa Libertadores da América entre Corinthians x 

Boca Juniors, nesta quarta-feira (04 de julho), às 21h50, no Estádio do Pacaembu, uma boa 

alternativa é utilizar transporte público. A Estação Paulista da Linha 4-Amarela de metrô fica 

a aproximadamente 1,5 quilômetro do estádio e, de lá, os torcedores podem caminhar até o 

local do jogo ou escolher outro tipo de condução.  

 

A ViaQuatro, concessionária responsável pela operação da Linha 4-Amarela, vai reforçar a 

segurança e o atendimento em todas as suas estações (Butantã, Pinheiros, Faria Lima, 

Paulista, República e Luz). É recomendável que os torcedores comprem os bilhetes de 

metrô com antecedência para evitar filas no término da partida. As estações da Linha 4-

Amarela fecham à meia-noite e, mesmo que haja prorrogação da partida entre Corinthians x 

Boca Juniors, esse horário de fechamento será mantido. Nesse caso, o público terá que 

optar por outro tipo de transporte.  

 

Vale também lembrar aos torcedores que é proibido ingerir bebida alcoólica em todo o 

sistema metroferroviário.  

 

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.   
 

ViaQuatro 
Plantão para a Imprensa – (11) 6492-9082                                                                                                
 

RP1 Comunicação – Assessoria de Imprensa – (11) 5501-4655  

Edvaldo Chequetti edvaldochequetti@rp1.com.br      

Rafaela Prieto rafaelaprieto@rp1.com.br     

Marcia Glogowski    marciaglogowski@rp1.com. br 

mailto:edvaldochequetti@rp1.com.br
mailto:rafaelaprieto@rp1.com.br
mailto:marciaglogowski@rp1.com.%20br

