Propostas de alterações em linhas
intermunicipais
25 de Junho de 2018 , 12:34
Atualizado em 25 de Junho de 2018 , 12:39
Encontram-se em estudo na Subsecretaria de Regulação de Transportes propostas de alterações de
horários, frequência de horários, paralisação temporária de serviço, reativação de serviço, entre
outras, nas linhas intermunicipais Belo Horizonte/ Córrego Dantas, Belo Horizonte/Luz, Belo
Horizonte/Nova Serrana, Belo Horizonte/Moema, Varginha/Campo do Meio, via Santana da Vargem,
Três Pontas/Campo do Meio, Cristais/Formiga, via BR-369, Uberlândia/Paracatu, Monsenhor
Paulo/Campanha, Mariana/Itabira.
O prazo para quaisquer interessados apresentar impugnação, por escrito e fundamentada, no
protocolo geral da Cidade Administrativa – edifício Gerais, 1º andar – ou na unidade do UAI - Praça 7,
em Belo Horizonte, termina na quarta-feira, dia 27 de junho de 2018.
As alterações propostas são as seguintes:
Belo Horizonte/Córrego Danta - paralisação temporária do serviço por 360 dias.
Belo Horizonte/Luz - partida de Belo Horizonte: alteração da frequência do horário de 09h30min
de segundas-feiras aos domingo e feriados para o mesmo horário de sábado, domingo e feriado.
●

Partida de Luz: cancelamento do horário de 14h30min e implantação do horário de 14:15h ao
sábado e domingo.

Belo Horizonte/Nova Serrana - reativação da operação do serviço, passando a operar nos
seguintes horários: Partida de Belo Horizonte - cancelamento dos horários de 14h, 16h30min,
19h15min, 20 e implantação do horário de 09h30min de segundas às sextas-feiras e feriados.
●

Partida de Nova Serrana - cancelamento dos horários de 05h45min, 09h, 11h30min, 12h,
17h30min e implantação do horário de 15h20min de segundas às sextas-feiras e feriados.

Belo Horizonte/Moema - partida de Belo Horizonte - alteração da frequência do horário de 15h de
segunda-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado para o mesmo horário de segundas às sextas-feiras.
●

Partida de Moema - alteração da frequência dos horários de 06h de segunda-feira, quinta-feira,
sexta-feira, sábado para o mesmo horário de segundas às sextas-feiras e feriados, 09h aos
domingos para o mesmo horário aos domingos e feriados.

Varginha/Campo do Meio, via Santana da Vargem - partida de Varginha - cancelamento do
horário de 11h20min e implantação dos horários de 11h e 14h35min diários.
Três Pontas/ Campo do Meio - paralisação definitiva (arquivar serviço).
Cristais/Formiga, via BR-369 - Partida de Cristais: cancelamento do horário de 15h. Partida de
Formiga - cancelamento dos horários de 17h30min e 09h15min e implantação do horário de
08h30min de segundas às sextas-feiras.
Uberlândia/Paracatu - torna sem efeito, a pedido da empresa, o conteúdo do aviso 075/2017 de

10/06/2017
Monsenhor Paulo/Campanha - partida de Monsenhor Paulo- alterar a frequência do horário de
06h diário para o mesmo horário de segundas-feiras aos sábados e implantar o horário de 16h30min
diário.
●

Partida de Campanha – cancelamento do horário de 19h30min e implantação dos horários de
12h10min de segundas-feiras aos sábados e 17h30min diário.

Mariana/Itabira - reativação da operação do serviço e inclusão dos pontos de seção intermediários
Antônio Pereira-Ouro Preto, Mina Germano-Mariana, MG-129 AC. Santa Rita Durão, Catas Altas E/S,
Santa Bárbara E/S, Barão de Cocais E/S, BR-381/MG-434, passando a operar nos seguintes horários:
●

●

Partida de Mariana: cancelamento do horário de 18h e implantação dos horários de 07h diário, 16h
de segundas às quintas-feiras, sábados, domingos e feriados, 17h30min de sexta-feira.
Partida de Itabira: cancelamento do horário de 18h e implantação dos horários de 07h diário, 16h
de segunda à quinta-feira, sábado, domingo e feriado, 17h30min de sexta-feira.

Belo Horizonte/Santana do Riacho - alteração do itinerário, passando a operar via Baldim, com os
seccionamentos intermediários Lagoa Santa, Campinho, Campo Alegre, São José de Almeida, Baldim,
Botafogo, Fazenda Santo Antônio e Fazenda Rótulo e nos seguintes horários:
●

●

●

●

Partidas de Belo Horizonte – 15h15min de segundas-feiras aos sábados e 21h30min aos domingos e
feriados.
Partidas de Santana do Riacho: 06h30min de segundas-feiras aos sábados e 17h aos domingos e
feriados.
Implantação do atendimento parcial Baldim/Santana do Riacho, no padrão convencional, com
pontos de seção intermediários Baldim, Botafogo, Fazenda Santo Antônio e Fazenda Rótulo e os
seguintes horários:
Partidas Baldim - 17h de segundas-feiras aos sábados e 18h aos domingos. Partidas de Santana do
Riacho – 06h20min de segundas-feiras aos sábados e 14h30min aos domingos.

Os avisos foram publicados no Minas Gerais do dia 16 de junho de 2018, Diário do Executivo,
página 22.
Enviar para impressão

