JANEIRO

• Alteração no itinerário da linha 3302A – Nova Pampulha/Via Itamarati no bairro
Nova Pampulha, com partidas da Rua Petrópolis, melhorando a operação da linha e
ofertando mais viagens com atendimento à Rua José Simplício Moreira;

• Alteração do ponto de controle da linha 9206 - Vera Cruz/Buritis no bairro Vera
Cruz. Com essaa mudança a linha aproxima mais da Unidade de Pronto Atendimento
AtendimentoUPA-Leste
Leste (Av. dos Andradas), melhorando assim a acessibilidade dos moradores da
região que buscam algum tipo de atendimento nesse local;
• Implantação
mplantação da reestruturação do atendimento por transporte coletivo aos bairros
Castelo, Manacás, Santa Terezinha e adjacentes com o objetivo de atender a diversas
manifestações institucionais e de usuários, aprovadas após ampla discussão com as
comunidades envolvidas:
- Criação da linha 5033 - Santa Terezinha/Pça. da Liberdade via Tancredo Neves
Neves;
- Criação da linha 5203 - Castelo/Estrela do Oriente Via Manacás
Manacás;
- Substit. da linha 1404B - Estrela do Oriente/ Jd. Inconfidência pela nova linha 5203;
- Substituição da Sublinha 05-Via
Via Condomínio Fazenda da Serra (linha 3501
3501A - Jardim
Alvorada / São Marcos) pela nova linha 5033;
- Alteração no itinerário da linha 8401 – Cachoeirinha / São José;
• Transferência do ponto de controle da linha 619 - Estação Pampulha/Santa Mônica
Via Santa Branca para a Estação Pampulha em caráter emergencial e provisório, até
que se regularize o novo local no bairro. Também foi alterado o itinerário da sublinha
2- Noturno, de forma a atender a Rua dos Zapotecas.

Alguns dados sobre a operação do transporte coletivo em Janeiro/2019,
utilizados no cálculo do IDO – Índice
ndice de Desempenho Operacional ddo sistema:






Viagens programadas: 658.363
Viagens realizadas: 657.567
Viagens pontuais: 653.278
Viagens interrompidas devido a falhas mecânicas: 26
268
Viagens interrompidas devido a eventos inseguros: 14

Mais informações sobre o cálculo do I.D.O., bem como doo desempenho por
linha, podem ser consultadas na página da BHTRANS no portal da P.B.H.,
endereço:
www.pbh.gov.br / bhtrans / transportes / onibus / indicededesempenhooperacional

