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Sinal de celular na Linha 4-Amarela está habilitado desde 18 de 

janeiro 
 

Inicialmente, o serviço está disponível entre as estações Faria Lima e Luz. A 
previsão é que o sinal esteja em toda a linha em março  

 
 
 
Os usuários da Linha-4 Amarela de metrô contam com mais uma comodidade 
ao utilizar a linha mais moderna da América Latina. Graças a um acordo 
firmado entre a concessionária ViaQuatro e as operadoras Oi, TIM, Claro, Vivo 
e Nextel, os clientes dessas empresas poderão utilizar os serviços de voz e 
dados 2G e 3G nos trens e estações. O sinal de celular começou a ser 
habilitado no dia 18 de janeiro, no trecho entre as Estações Faria Lima e Luz, 
para as operadoras Oi, Tim e Vivo. Ainda em janeiro, o usuário poderá utilizar o 
serviço da Claro e da Nextel. Até o mês de março, o sinal se estenderá para as 
Estações Pinheiros e Butantã, contemplando toda a linha.  
 
A instalação da rede física aconteceu em tempo recorde, diante da 
complexidade da implantação. Foram apenas alguns meses entre o início dos 
trabalhos, em setembro, até a disponibilização do sinal, em janeiro, no trecho 
de 7,2 quilômetros que compreende as quatro primeiras estações: Faria Lima, 
Paulista, República e Luz. A segunda etapa, a ser concluída em março, 
compreende as Estações Pinheiros e Butantã, em um trecho de 1,8 quilômetro.  
 
“Felizmente, conseguimos finalizar as negociações com as operadoras de 
telefonia móvel e, num tempo recorde de 5 meses, superar toda a 
complexidade do processo de instalação desta tecnologia e oferecer mais esta 
comodidade aos nossos usuários. Marcada por inovações tecnológicas, a 
Linha 4-Amarela já conta com uma rede preparada para receber a tecnologia 
4G”,  afirma Luís Valença, presidente da ViaQuatro.  
 

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.  


