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No dia 21 de outubro de 2019 (segunda-feira), a Linha 9250 – Caetano 

Furquim/Nova Cintra Via Savassi passou a operar com a inversão do ponto 

final no bairro São Geraldo, localizado na Av. Itaité, 205, para o outro lado da 

via, na Av. Itaité, 210. A proposta atende solicitação da comunidade de 

retirada do ônibus da Rua Mogoari e de aproximação do Centro de Saúde São 

Geraldo. 

Desde o dia 21 de outubro de 2019 (segunda-feira), a Linha 3501A – Jardim 

Alvorada/São Marcos teve melhoria no atendimento ao bairro Fernão Dias, 

com alterações aprovadas em reunião extraordinária da CRTT Nordeste. Nos 

dias úteis, houve aumento significativo das viagens da Sublinha 12-Via 

Fernão Dias. Aos sábados e domingos, todas as viagens do quadro de horários 

passam agora pelo bairro. Para isso, houve alteração no itinerário da Sublinha 

10-Via Estação José Cândido. 

SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO DE BH 
 

O Índice de Desempenho Operacional - IDO se consolidou como uma 

importante ferramenta de controle da qualidade dos serviços prestados aos 

usuários do transporte coletivo. A partir da mensuração de seis aspectos 
relevantes da prestação do serviço, o índice mostra que houve melhoria na 

qualidade da prestação do serviço em 2019. Nesse ano, o IDO atingiu a nota 

média de 83 (Nível de Serviço B - EFICIÊNCIA - entre 80 e 90), que é cerca 

de 5% superior ao valor médio registrado em 2018 (78,3 - Nível de Serviço C - 
ADMISSÍVEL - entre 60 e 80). Deve-se salientar que a meta estabelecida pelo 

Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG para o ano de 2019 era 79,4 

e o valor de referência do indicador era 65 (dez/2016). 
 

Mais informações sobre o cálculo do I.D.O., bem como do desempenho por 

linha, podem ser consultados na página da BHTRANS no portal da PBH, 
endereço: 

 
www.pbh.gov.br/bhtrans/transportes/onibus/ indicededesempenhooperacional 

 


