Alterações propostas em linhas
intermunicipais
03 de Outubro de 2018 , 17:39
Atualizado em 03 de Outubro de 2018 , 17:47
Termina no próximo dia 05 de outubro (sexta-feira) o prazo para os usuários e/ou quaisquer
interessados que não concordarem com as alterações de frequência, cancelamentos e implantação
de novos horários, arquivamento e implantação de serviços das linhas intermunicipais Belo
Horizonte / Senador Firmino, via Lamin; Conselheiro Lafaiete/Senhora de Oliveira, via piranga; Belo
Horizonte/ Senhora de Oliveira, via Lamim; Itaobim/Minas Novas; Itaobim/Araçuaí; Lavras/Boa
Esperança; Caratinga/Almenara, via BR-116; Teófilo Otoni/Fronteira dos Vales; Caratinga/Almenara,
via Águas Formosas; Itaobim/Almenara; Governador Valadares/Almenara, via Águas Formosas;
Pitangui/Nova Serrana; Nova Serrana/Perdigão; Teófilo Otoni/Itambacuri; Montes Claros/Diamantina
propostas pela Subsecretaria de Regulação de Transportes, apresentarem impugnação, por escrito e
fundamentada, no protocolo geral do edifício Gerais, 1º andar – Cidade Administrativa ou na unidade
do UAI - Praça 7, ambos em Belo Horizonte.
As alterações propostas são as seguintes:
Belo Horizonte / Senador Firmino, via Lamin - partida de Belo Horizonte – alteração da
frequência do horário 19h de sexta-feira para o mesmo horário quinta-feira e sexta-feira.
Observações: a viagem prevista para 19h de quinta-feira somente ocorrerá caso seja feriado na
sexta-feira e a viagem prevista para 19h de sexta-feira não será operada nos feriados.
Partida de Senador Firmino – cancelamento do horário de 15h; alteração da frequência do horário
15h45min do domingo para domingo e segunda-feira. Observações: a viagem prevista para
15h45min segunda-feira somente ocorrerá em feriado e a viagem prevista para 15h45min domingo
não será realizada caso seja feriado na segunda-feira.
Conselheiro Lafaiete/Senhora de Oliveira, via piranga - arquivamento do serviço.
Belo Horizonte/ Senhora de Oliveira, via Lamim - partida de Senhora de Oliveira - cancelamento
do horário de 06h.
Itaobim/Minas Novas - partida de Itaobim - cancelamento do horário de 13h e implantação do
horário de 12h diário.
Partida de Minas Novas – cancelamento do horário de 06h; implantação do horário de 06h30min
diário; alteração do itinerário atual para os seguintes pontos de seção intermediário: Pasmado =
Itinga, Itinga E/S, Taquaral = Itinga, Barreiro = Araçuaí, Araçuaí, Gravatá de Baixo, Córrego das
Velhas, A/C Cachoeira LMG 678, Francisco Badaró, Berilo, Sete Voltas, Chapada do Norte, Morro
Branco.
Itaobim/Araçuaí - partida de Itaobim -implantação dos horários de 12h e 15h30min diários.
Partida de Araçuaí – implantação do horário de 09h diário.
Lavras/Boa Esperança - partida de Lavras - cancelamento do horário de 17h30min e implantação
do horário de 06h30min diário.
Partida de Boa Esperança: Cancelar o horário de 05h45min e implantação do horário de 18h40min
diário.
Caratinga/Almenara, via BR-116 - Implantar parada de 15 minutos em Itaobim E/S para ambos

sentidos. Partida de Caratinga: Alterar a frequência do horário de 08:00h segunda-feira a sábado,
feriado para segunda-feira a sábado.
Teófilo Otoni/Fronteira dos Vales - partida de Teófilo Otoni – cancelamento do horário de 13h e
implantação do horário de 12h de segunda-feira a sábado.
Partida de Fronteira dos Vales - cancelamento do horário de 05h e implantação do horário de
05h30min de segunda-feira a sábado. Serviço irá operar somente no mês de janeiro.
Caratinga/Almenara, via Águas Formosas: Este serviço irá operar somente no mês de janeiro.
Itaobim/Almenara - partida de Itaobim – cancelamento dos horários de 06h30min, 12h30min e
implantação do horário de 07h diário.
Partida de Almenara - cancelamento do horário de 09h30min. Serviço irá operar somente no mês de
janeiro.
Governador Valadares/Almenara, via Águas Formosas - implantação do serviço no padrão
convencional com os seguintes pontos de seção intermediários: Frei Inocêncio, BR-116/AC.
Jampruca = Frei Inocêncio, Campanário, Itambacuri E/S, Teófilo Otoni, Topázio = Teófilo Otoni,
Ponte Mucuri = Teófilo Otoni, Belo Oriente = Novo Oriente de Minas, Pavão, Crisólita, Águas
Formosas, Igrejinha = Águas Formosas, Fronteira dos Vales, Fazenda Paulão = Joaíma, Icaraí =
Joaíma, Joaíma, Jequitinhonha E/S, com parada nos respectivos terminais rodoviários de 15 minutos
em Teófilo Otoni, Joaíma e 30 minutos em Pavão para ambos sentidos, prevalecendo os seguintes
horários: Partida de Governador Valadares – 07h30min diário.
Partida de Almenara – 06h30min diário. Serviço irá operar somente nos meses de fevereiro a
dezembro.
Pitangui/Nova Serrana - partida de Pitangui - implantar do horário de 11h25min de segunda a
sexta-feira.
Partida de Nova Serrana - cancelamento do horário de 07h40min, alterar da frequência do horário
de 17h de segunda-feira a sábado e feriado para o mesmo horário de segunda a sexta-feira, domingo,
feriado; implantação dos horários de 07h50min diário, 12h30min de segunda a sexta-feira, 16h
sábado.
Nova Serrana/Perdigão - partida de Nova Serrana – cancelamento dos horários de 06h30min, 09h,
10h30min, 11h50min e 12h; alteração da frequência dos horários 09h30min de segunda-feira a
sábado e feriado para o mesmo horário de segunda-feira a sábado, 12h30min de segunda-feira a
sábado e feriado para o mesmo horário aos sábados, 15h aos sábados, feriados para o mesmo
horário de segunda a sexta-feira e domingo, 17h sábado, domingo e feriado para o mesmo horário
aos sábados e domingos; implantação dos horários de 06h20min, 11h de segunda-feira a sábado, de
07h50min, 13h50min, de 15h20min sábado, 08h de segunda a sexta-feira e domingo, 11h45min
domingo, 12h20min, 14h, 19h30min de segunda a sexta-feira. Nos feriados prevalecerão os horários
de domingo.
Partida de perdigão - cancelamento dos horários de 05h50min, 08h, 10h, 11h15min, 13h, 14h,
16h30min; alteração da frequência dos horários de 07h de segunda-feira a sábado, feriado para o
mesmo horário diário, de 10h30min aos sábados, domingos e feriados para o mesmo horário aos
domingos, 15h de segunda a sexta-feira, domingo e feriado para o mesmo horário de segunda a
sexta-feira; implantação dos horários 05h40min, 10h15min, 13h10min, 16h de segunda-feira a
sábado, 08h30min, 11h45min, 14h30min aos sábados, de 08h45min, 11h40min, 18h50min de
segunda a sexta-feira, 15h10min, 16h30min aos domingos. Nos feriados prevalecerão os horários de
domingo.
Teófilo Otoni/Itambacuri - partida de Teófilo Otoni - cancelamento do horário de 19h15min e

implantação do horário de 10h aos sábados. O horário de 09h30min de segunda a sexta-feira
prevalecerá apenas no mês de janeiro.
Partida de Itambacuri – cancelamento do horário de 06h15min e do horário de 06h30min de
segunda-feira a sábado. O horário de 13h45min de segunda a sexta-feira prevalecerá apenas no mês
de janeiro.
Montes Claros/Diamantina - partida de Montes Claros - cancelamento do horário de 15h e
implantação do horário de 14h diário.
Os avisos foram publicados no Minas Gerais do dia 25 de setembro, na página 29 do Diário do
Executivo.
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