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A falta de transporte público, uma antiga carência 
do bairro Castelo, está prestes a ser, em parte, 
resolvida. A Empresa de Transporte e Trânsito 
de Belo Horizonte (BHTrans) informou que uma 
nova linha de ônibus, a 5032 (Castelo/Savassi – via 
Manacás) deverá ter sua implantação concluída em 
janeiro de 2017. A criação da linha foi uma sugestão 
dos moradores do Castelo. Campanhas para divulgar 
o itinerário serão feitas nas ruas e nos pontos de 
ônibus do Castelo.

Nova liNha 
de ôNibus 
é coNfirmada!

Nova liNha 
de ôNibus 
é coNfirmada!
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Bairro

  

31 2511-1200 

9 9581-1035

Informações

aumente o 
faturamento de 

sua empresa 
anunciando 
no Jornal do 

bairro castelo!

Quem NÃo é visTo 
NÃo é lembrado!

A Empresa de Trans-
porte e Trânsito de Belo 
Horizonte (BHTrans) infor-
mou, no último dia 12 de 
dezembro, que a nova linha 
de ônibus 5032 (Castelo/
Savassi – Via Manacás) será 
entregue aos moradores do 
bairro Castelo até o final do 
mês de janeiro de 2017.

De acordo com uma 
nota enviada pela empresa, 
o processo para a implan-
tação da linha está em fase 
avançada e já se encontra 
em avaliação pelos quatro 
consórcios operadores do 
transporte coletivo da capi-
tal para ser aprovado.

Ainda de acordo com a 
BHtrans, a proposta final, 
com itinerário e demais de-
talhes sobre a operação da 
linha, teria sido apresentada 
e aprovada pelos moradores, 
durante uma reunião realiza-
da no dia 16 de setembro. No 
entanto, assim que aprovada 
por um dos consórcios, um 
novo encontro será agendado 
com os moradores.  O docu-
mento ressalta que haverá 
uma longa divulgação da 

A linha 3301 tem ponto final no Castelo, mas não é suficiente

BHtrans informou que o itinerário foi definido e aprovado 
após algumas reuniões com a comissão de moradores  

bairro castelo terá nova linha de ônibus

nova linha entre os morado-
res e nos pontos de ônibus do 
bairro Castelo.

A confirmação da implan-
tação da linha 5032, em ja-
neiro, foi feita pela BHTrans 
ao JORNAL DO BAIRRO 
CASTELO, após a circulação 
de uma informação errada em 
uma das redes sociais que têm 
o nome do bairro e das linhas 
que já operam na região: S54 
(Dom Bosco, Castelo, Shop-

canais de atendimento da 
BHTrans: na Central de 
Atendimento Telefônico 
(CAT), pelo número 156; 
pelo portal da www.bhtrans.
pbh.gov.br, na seção fale 
conosco; ou pessoalmente 
no posto do BH Resolve, na 
Rua dos Caetés, 342, Cen-
tro, ou no Atendimento ao 
Usuário na sede da empre-
sa, na Avenida Engenheiro 
Carlos Goulart, 900, Buritis

ping Del Rey) e 4108 (Pedro 
II/Mangabeiras). As posta-
gens diziam, erroneamente, 
que a linha (4108) passaria 
a funcionar em dezembro de 
2016. No entanto, essa linha 
já está em operação desde o 
começo do ano.

A BHTrans alerta que as 
informações corretas sobre o 
transporte publico na cidade 
são postadas apenas no por-
tal da empresa.

 Alívio
A chegada da nova li-

nha de ônibus é uma ótima 
notícia para a dona de casa 
Izolina de Assis Braga, 45, 
moradora do bairro Caste-
lo há 12 anos. Ela explica 
que a filha Regiane estuda 
na Região Central de Belo 
Horizonte e sofre, todos 
os dias, com a demora dos 
ônibus que passam próximo 
ao Castelo. “É um alívio. 

Mesmo que essa linha não a 
deixe na porta da escola e de 
casa, é mais uma opção. Ter 
mais uma opção para chegar 
a Savassi e ao Centro é sem-
pre bom”,  disse Izolina.

BHTrans
Os moradores de Belo 

Horizonte podem contribuir 
com sugestões, críticas e 
solicitações sobre o trânsito 
e transporte da cidade pelos 

A linha Suplementar 54 não atende os moradores de forma integral
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