
Codemge divulga expectativa de
movimentação na rodoviária de BH durante o
feriado
Qua 14 agosto

Em função do feriado municipal de Belo Horizonte, celebrado nesta quinta-feira (15/8), o Terminal
Rodoviário Governador Israel Pinheiro trabalha com a expectativa de aumento do público de quase
5% em relação a 2018. A previsão é que mais de 147 mil pessoas transitem pela rodoviária até
segunda-feira (19/8). Estima-se que mais de 3,7 mil partidas e mais de 3,6 mil chegadas sejam
realizadas e que aproximadamente 75 mil passageiros deixem a capital mineira.

Os dias de maior movimento para os embarques são quarta-feira (14/8), sexta-feira (16/8) e
segunda-feira (19/8), totalizando mais de 43 mil embarques. Para os desembarques, os dias de
maior movimentação são segunda-feira (19/8), sexta-feira (16/08) e quarta-feira (14/8), com mais de
39 mil passageiros desembarcando. Clique aqui e veja os dados dos anos anteriores e a previsão
para este ano.

Os destinos mais procurados fora do estado são Rio de Janeiro e São Paulo. Já em Minas,
destacam-se as cidades de Alfenas, Ipatinga e Poços de Caldas.

Orientações

Os passageiros devem ficar atentos e chegar com antecedência de pelo menos uma hora antes do
horário da partida. 

Para organizar o fluxo de trânsito dentro do terminal, a entrada da rodoviária estará sinalizada com
faixa, cones e pintura no chão para orientar os motoristas. Quem for buscar passageiros deverá
utilizar as plataformas A, B, C, D. Já quem vai deixar passageiros deve-se dirigir às plataformas E,
F, G, H. É importante salientar que é proibido o acesso de táxi vazio à plataforma superior.

O terminal conta também com uma central de monitoramento com mais de 200 câmeras que
registram o que acontece nos espaços da rodoviária. Além do aumento da segurança, a central irá
auxiliar na fiscalização de trânsito. Os agentes de trânsito que atuarão nas áreas internas da
rodoviária poderão aplicar multas aos motoristas infratores. O terminal reforça a importância de os
pedestres também respeitarem a sinalização e atravessarem nas faixas, com segurança.

Clique aqui para mais orientações.

Codemge

A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) vem apresentando
sistematicamente informações sobre as melhorias realizadas no terminal, desde que o assumiu, em
1º de março de 2016, mediante convênio com o Departamento de Edificações e Estradas de

http://www.codemge.com.br/wp-content/uploads/2019/08/expectativa-de-movimentacao-feriado-15-de-agosto-2019.pdf
http://www.codemge.com.br/atuacao/terminal-rodoviario/utilidades/
http://www.codemge.com.br
http://www.deer.mg.gov.br


1º de março de 2016, mediante convênio com o Departamento de Edificações e Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais (DEER/MG). A companhia passou a ser responsável pela
administração do terminal, incluindo suas instalações e atividades, visando a estimular o turismo
em Minas.


