Terminal Sarzedo em operação
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Na próxima terça-feira (09) a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) autoriza
a entrada em operação do Terminal de Sarzedo, que terá a capacidade de atender a uma demanda
média diária de 12 mil passageiros transportados em seis linhas alimentadoras de bairros da região
e duas troncais que vão levar os passageiros a Contagem (Carrefour – Makro e Estação Eldorado do
metrô).
A implantação deste terminal metropolitano de Integração permitirá aos passageiros e moradores de
Sarzedo mais opções de deslocamento, itinerário e horários, a partir da reestruturação das linhas em
um sistema tronco alimentador, como já existe em Ibirité e no Vetor Norte da região metropolitana.
A medida permite o remanejamento e concentração da frota em operação na região, com o objetivo
de aumentar a capacidade de atendimento, com mais viagens das linhas troncais e das
alimentadoras.
A implantação do Terminal Metropolitano de Sarzedo, construído em uma área de 16.404,63 metros²
representa um investimento da Setop, em mobilidade para a região, de aproximadamente R$ 10
milhões. Dentro do terminal foi montada uma infraestrutura para atender aos passageiros, com
bilheterias e sistema interno de painéis informativos, além de banheiros. O terminal também está
equipado para garantir a acessibilidade de usuários com mobilidade reduzida.
Operação do Terminal e atendimento
Pelo terminal passará uma frota diária de 25 ônibus entre linhas troncais e alimentadoras,
atendendo a uma média de 12 mil pessoas. No caso de dúvidas relacionadas às linhas, itinerários e
tarifas o atendimento ao usuário deste terminal será feito pelo telefone 155 opção 6 - LigMinas
(ligação fixa ou móvel), ou (31) 3303- 7995 (a partir de telefonia móvel).
O atendimento telefônico é realizado todos os dias da semana, entre 06h e 23h59. Pela internet,
acessando ao site do DER/MG (www.der.mg.gov.br) em Saiba Sobre e depois clicar em Transporte
da RMBH. Sobre o cartão ÓTIMO e as integrações ligue (31)3516-6000 (SAC ÓTIMO) ou acesse
www.otimoonline.com.br
Antes da entrada em operação do Terminal folhetos e cartazes foram distribuídos nas linhas de
Sarzedo. A divulgação também foi estendida para a comunidade em geral com a utilização de carros
de som e veiculação nas rádios da cidade. Após a entrada em operação, para informação dos
usuários, equipes de “Posso Ajudar” estarão no Terminal, distribuindo panfletos, orientando e
tirando dúvidas.

Integração
O usuário que utilizar uma linha alimentadora poderá embarcar em qualquer outra alimentadora
dentro do Terminal, sem pagar mais por isto, desde que permaneça dentro da área paga.
Integração Ônibus X Metrô: Nos dias úteis, no período das 00h21 às 8h59, nada muda para o usuário.
Aos sábados, domingos e feriados e em dias úteis no período das 9h às 00h20, a integração no
Terminal Sarzedo ocorrerá da seguinte forma: Linha alimentadora com a linha troncal 313M –
Terminal Sarzedo / Estação Metrô Eldorado terá integração com o metrô, mantendo a tarifa de
integração que o usuário pagava antes da implantação do Terminal – de R$ 4,05, desde que utilizem
o Cartão Ótimo. No pagamento em dinheiro o valor da tarifa do metro (R$ 1,80) deverá ser acrescido
ao valor já pago.
Integração Ônibus X Ônibus:

Utilizando o cartão ótimo ou pagamento em dinheiro não haverá alteração no valor da passagem.
Enviar para impressão

