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Expresso da CPTM liga
Tamanduateí a Santo André
em direto entre as estações Santo
André-São Caetano e Tamanduateí,
o Expresso Linha 10 da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM) faz o percurso em oito minutos, em média. Com apenas uma
parada na Estação São Caetano, o serviço cobrirá, de forma rápida, o trajeto entre as estações Prefeito Celso
Daniel-Santo André e Tamanduateí,
que tem integração gratuita com a
Linha 2-Verde do Metrô.
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Trem faz o trajeto entre
uma estação e outra em
oito minutos; novo serviço
funciona de segunda a
sexta-feira, das 6 às 9 horas
e das 16 às 19 horas
“Expresso aprovado! O trem é
bem mais rápido, apenas 10 minutos”,
elogia Camila Oliveira, no Facebook
da CPTM, empresa vinculada à Secretaria de Transportes Metropolitanos. Paulo Bezerra postou: “Peguei o
Expresso que partiu às 7 horas; apenas 9 minutos entre Santo André e
Tamanduateí”. A passageira pergunta
sobre tabela de horários de partida. O

Trem parte de Santo André,
passa por São Caetano e chega
à Estação Tamanduateí (foto)

novo serviço, para atender 49 mil usuários da
linha nos horários de pico, funciona de segunda a sexta-feira, das 6 às 9 horas e das 16 às 19
horas. Por dia, estão programadas 14 viagens
diretas entre as três estações, com intervalos
médios de 30 minutos entre os trens.
Pela manhã, o Expresso Linha 10 parte da Estação Prefeito Celso Daniel-Santo

André, faz uma parada na Estação São
Caetano e encerra a viagem na Estação
Tamanduateí. A viagem expressa no período da tarde ocorre em sentido contrário:
do Tamanduateí a Santo André. Com oito
carros e capacidade para até 2 mil pessoas, o Expresso circula em via exclusiva
entre as estações sem interferir no tráfego

Às 8h30 do dia 10 de dezembro, o Expresso Turístico da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM) sairá da
Estação da Luz rumo à cidade de Mogi das
Cruzes, onde ocorrerá o Festival de Orquídeas
Verão 2016. Ao final do trajeto de 48 quilômetros, o turista conhecerá inúmeras espécies cultivadas no Orquidário Oriental, que
funciona dentro do Parque Hana No Mori.
O preço unitário da passagem do Trem
das Orquídeas é R$ 45 (ida e volta). A
empresa oferece descontos de até 50% na
compra de quatro passagens. O percurso de
uma hora e meia será feito a bordo de um
trem que resgata o glamour das viagens férreas da década de 1950. Composto por uma
locomotiva da CPTM e dois carros de aço
inoxidável fabricados na década de 1960,
cedidos pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), acomoda 174 passageiros e tem espaço para cadeira de rodas.
No Orquidário Oriental, o visitante
poderá apreciar Laelias purpuratas,
originária da mata atlântica, com folhagem decorativa, extensa variedade de
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Vá ao paraíso das orquídeas com o Expresso Turístico

Trem das Orquídeas – Passagem (ida e volta) Estação da Luz–Mogi das Cruzes custa R$ 45

espécies de orquídeas, considerada a rainha das flores.
O Expresso Turístico é um serviço de
lazer criado pela CPTM que oferece os seguintes roteiros: Luz–Paranapiacaba (todos os
domingos), Luz–Jundiaí (viagens em três
sábados de cada mês) e Luz–Mogi das Cruzes
(mensal, no segundo sábado).

O bilhete é vendido das 6 às 18h30,
todos os dias, na bilheteria da Estação da
Luz. Embarque: às 8h30 na plataforma 4
da Estação da Luz e retorno às 16h30 da
plataforma da Estação de Mogi das
Cruzes. Mais informações sobre o Festival de Orquídeas no site www.viagens
detrem.com.br.

da Linha 10-Turquesa, que opera entre
Brás e Rio Grande da Serra.
Viagem inaugural – No primeiro
dia de operação (30 de novembro), a CPTM
fez transmissão ao vivo da viagem inaugural
(ver serviço) com câmera instalada na cabine do maquinista. “Que legal! Adorei a visão
do ambiente. Eu me senti uma maquinista
por alguns segundos, pois sempre tive curiosidade de saber como era a visão desse local.
Valeu!”, postou Maria Vilma. Fabi Damazio
comemorou a iniciativa. “Simplesmente
amei também. Nunca temos essa visão. Parabéns aos maquinistas.”
Alissom Nascimento pede o retorno da
visitação pública à cabine do maquinista e
ao Centro de Controle Operacional (CCO).
A CPTM informa o contato para conhecer o
CCO (ver serviço) e acrescenta que as visitas às cabines “estão suspensas por questões de segurança operacional”. Eduardo
Santos sugere à companhia que promova
visitas com usuários nos fins de semana,
durante a operação.
Claudeci Martins
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

SERVIÇO
Para acompanhar a viagem inaugural
do Expresso Linha 10, acesse
http://ow.ly/lsuA306FrDN
 Programação de visitas ao CCO
pelo site www.cptm.sp.gov.br ou
pelo telefone 0800 055 0121


Metrô em clima de Natal tem corais e presépios, entre outras atrações
Neste mês, a Linha da Cultura do
Metrô oferece ao público diversas apresentações de corais natalinos, exposição de presépios, além das tradicionais
intervenções artísticas realizadas nas
estações. Desde o dia 1°, no Museu de
Arte Sacra de São Paulo (MAS-SP), na
Estação Tiradentes da Linha 1-Azul, está
em cartaz a mostra Sagrada Família,
Família Sagrada, composta por 22 presépios inéditos.
A 24ª edição do Canto Coral de Natal
do Metrô, com a apresentação de tradicionais corais natalinos, teve início ontem, 6,
na Estação Clínicas, da Linha 2-Verde, com

o grupo Samuel Rangel – MAS. Ao todo, 40
corais prometem levar ao público muitos
momentos de emoção. Sempre às 12h40.
Na Estação São Bento da Linha 1-Azul,
de 1º a 31 de dezembro, ocorre a exposição
Cultura de paz no movimento hip-hop,
composta por 9 painéis com 18 grafites,
que reúnem mensagens sobre a necessidade de respeito, tolerância e dignidade entre
as pessoas.
Na mesma estação, os usuários poderão apreciar na Vitrine São Bento (localizada na plataforma, no sentido Jabaquara)
a mostra Dobraduras de papel, pássaros e
flores em clima de verão. São 50 peças de

origamis que atraem pela extrema sensibilidade dos trabalhos.
A Estação Santa Cruz é cenário para
uma mostra que homenageia o cineasta
russo Andrei Tarkovski. São 21 fotografias dos principais filmes do diretor, como
Solaris, O espelho, Stalker e Nostalgia. Na
Linha 2-Verde, a partir do dia 10, a exposição Diversidade do mosaico paulista, na
Estação Trianon-MASP, vai contar a história da arte do mosaico em nosso Estado a
partir do olhar e de técnicas aplicadas por
artistas distintos.
Às vezes falamos está em cartaz na
Estação Clínicas. São imagens clicadas

em estações de Metrô e trens, com a proposta de chamar a atenção para a dinâmica urbana, com destaque para aspectos
simples do cotidiano.
Na Linha 3-Vermelha do Metrô, a
Estação República abriga a exposição fotográfica Aventuras pelo mundo; na Estação
Marechal Deodoro, fica exposta na Vitrine
de Óperas a vestimenta usada pela personagem Dulcineia na peça Dom Quixote. A
programação completa está disponível em
goo.gl/fmzEMD.
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
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