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Linha de ônibus direta de São José 
do Paraopeba a BH vira realidade

Governo do Estado garante implantação do serviço em Brumadinho no próximo mês 
A Prefeitura garantiu jun-

to ao Governo do Estado a 
implantação da linha dire-
ta de São José do Paraope-
ba a Belo Horizonte. Nes-
ta sexta-feira, 25 de julho, 
em reunião na Cidade Ad-
ministrativa, o secretário de 
Transportes e Obras Públi-
cas, Fabrício Torres Sampaio, 
informou ao Prefeito Bran-
dão que a linha deve entrar 
em operação até o dia 30 de 
agosto próximo.

Até a próxima quinta-fei-
ra, 31 de julho, a Secretaria 
de Transportes e Obras Pú-
blicas (Setop) deve publicar 
no Minas Gerais, órgão ofi-
cial dos Poderes do Estado, 
o aviso de criação da linha 
de São José do Paraopeba 
a Belo Horizonte, conforme 
garantiu o secretário ao pre-
feito de Brumadinho. A linha 
foi viabilizada após acordo 
firmado pela Setop com as 
empresas Saritur e Santa Fé, 
que vai operá-la.

Após a publicação do avi-
so, a Setop estipula um pra-
zo de 10 dias para eventuais 

passa por Marinhos, Sapé, 
Martins, Ribeirão, Coronel 
Eurico, Lagoa, Aranha e Mar-
ques, subindo até a BR-040.

Embora a implantação 
de linhas intermunicipais 
seja competência exclusi-
va do Estado, por meio da 
Secretaria de Transportes 
e Obras Públicas, o Prefei-
to Brandão assumiu o com-
promisso junto às comuni-
dades de interferir junto ao 
governo mineiro para ace-
lerar a criação da linha. Pa-
ra atender a demanda dos 
moradores das comunida-
des, Brandão empenhou-se 
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contestações. Terminado o 
prazo, a Empresa de Trans-
porte e Trânsito de Belo Ho-
rizonte (BHtrans) tem que 
autorizar a criação de pon-
tos de parada do ônibus na 
capital. Assim, definidos os 
pontos de parada, a linha 
começa a circular.

Demanda da população 
das comunidades de Co-
ronel Eurico, Aranha e Me-
lo Franco, a implantação da 
linha direta de São José do 
Paraopeba a Belo Horizonte 
também beneficia os mora-
dores de outras localidades.  
O ônibus sai de São José, 

pessoalmente na empreita-
da, cobrando providências 
urgentes do governo esta-
dual.

Em junho deste ano, o 
prefeito encaminhou ofício 
ao secretário Fabrício Tor-
res Sampaio solicitando au-
torização para a implanta-
ção da linha. O pedido foi 
reforçado pelo prefeito em 
duas oportunidades, nos 
dias 9 e 16 de julho, quan-
do Brandão reuniu-se com 
o secretário para levar as 
demandas da população 
pelo retorno da linha direta 
de Brumadinho a BH.
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG - Torna  público o 5º termo aditivo do contrato nº 021/2010, para prorrogação de vigência 
até 31/12/2014. Empresa: TCM TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES E MÁQUINAS LTDA. Obj. Prestação de serviços  de locações de 
máquinas. Antônio Brandão/Prefeito
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