23 de janeiro de 2012
Linha 4-Amarela é alternativa para os participantes do
World Bike Tour
Evento ciclístico acontece na próxima quarta-feira, 25, aniversário
de São Paulo
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ViaQuatro,

concessionária responsável pela operação da Linha 4-Amarela, apoiará a 4ª
Edição do World Bike Tour, que acontece na cidade na próxima quarta-feira,
dia 25. Com início previsto para 9h00, o evento contará com aproximadamente
8 mil ciclistas, que percorrerão cerca de 10 quilômetros de ruas e avenidas
paulistanas.
O trajeto terá início na Ponte Octavio Farias de Oliveira (Ponte Estaiada) e
seguirá pela Marginal Pinheiros, Ponte Cidade Universitária, Rua Alvarenga e
Avenida Afrânio Peixoto. A chegada será na Rua Professor Mello Morais, junto
à Portaria 14 (Velódromo) da Cidade Universitária, por volta de 11h00.
Para facilitar a chegada e o retorno dos participantes, a Linha 4-Amarela
permitirá, excepcionalmente nesse dia, o acesso de maior número de bicicletas
por trem. Para organizar o fluxo, a concessionária disponibilizará colaboradores
em todas as estações. Além disso, o Centro de Controle Operacional (CCO)
fará monitoramento o embarque e desembarque, garantindo maior segurança
aos usuários.
Para chegar ao ponto de largada, os usuários poderão acessar as estações da
Linha 4-Amarela e seguir até a Estação Pinheiros, onde devem fazer a
integração com a Linha 9-Esmeralda da CPTM e desembarcar nas estações
Berrini ou Morumbi. Na volta, haverá operação especial na estação Butantã,
em função da proximidade com o local do fim do evento.

Dicas de segurança para o ciclista nesse dia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Observe o regulamento para embarque de bicicletas afixado na entrada
das estações
O acesso de bicicletas deve ser feito, obrigatoriamente, pelo portão de
serviço ao lado da linha de bloqueios
Use somente os carros (vagões) destinados ao transporte da bicicleta
Aguarde o fluxo de passageiros para acessar as escadas
Antes de entrar na estação, verifique se a sua bicicleta está limpa
Não pedale dentro da estação
Transporte apenas uma bicicleta por vez
Conduza a bicicleta sempre ao seu lado
Dê preferência sempre àqueles que não são usuários de bicicletas
Embarque no trem após os demais usuários
Dentro do trem, planeje seu desembarque com segurança

Operação ViaQuatro
Neste feriado do dia 25, a operação da Linha 4-Amarela será igual à de
domingo, com maior intervalo entre os trens. Caso haja maior necessidade, a
frota será reforçada com trens reservas.
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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