SETEMBRO/2019
Desde 1º de setembro de 2019 (domingo), a Linha 3052 – Estação
Diamante/BH Shopping Via Havaí passou a atender o bairro Buritis
também aos sábados, domingos e feriados. O atendimento está sendo feito
com o mesmo itinerário realizado no dia útil (Sublinha 5 – Via Bairro
Buritis), com os novos quadros de horários.
Desde o dia 11 de setembro de 2019 (quarta-feira), a Linha 619 – Estação
Pampulha/Santa Mônica Via Santa Branca passou a operar com o
itinerário alterado no horário noturno (Sublinha 02-Noturno). A mudança é
uma solicitação da comunidade e melhorou o atendimento aos usuários e
moradores do Conjunto Habitacional Helena Antipoff, no período noturno.
Também, desde o dia 11 de setembro de 2019 (quarta-feira), a Linha 208 –
Betânia/Barreiro Via Novo das Indústrias teve o ponto final transferido
para a Estação de Integração Barreiro e o nome alterado para Estação
Barreiro/Betânia Via Novo das Indústrias. A Linha 208 também
começou a operar com novos quadros de horários, ofertando mais viagens
após as 19 horas, com o período de operação ampliado para 22h45 e 21h00,
nos dias úteis e sábado, respectivamente.
Desde o dia 23 de setembro de 2019 (segunda-feira), a Linha S22 –
Buritis/Metrô Calafate do Sistema Suplementar passou a operar nos dias
úteis até às 23h05, saindo da Estação do Metrô Calafate, passando pelos
bairros Salgado Filho - Betânia - Palmeiras - Estrela Dalva - Buritis e
encerrando as viagens na Av. Dom João VI, nº 1509 (itinerário atual da
Sublinha 3 – Estação Calafate, até a Av. Dom João VI).

VOCÊ SABIA???
Com o aplicativo para celulares SIU Mobile o usuário é informado
sobre o tempo estimado para o ônibus passar no ponto, trazendo assim
mais comodidade e agilidade. Com a mais nova versão, ao clicar em
um ponto de ônibus de qualquer linha, é possível ver o ônibus se
movendo no mapa no trajeto até chegar ao ponto. Mais informações
sobre as integrações com o Cartão BHBus no link
http://www.siumobile.com.br/

