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Acessos  Aos MunicíPios

cidade Km sentido

Alfredo Vasconcelos 692,8 Norte

Alfredo Vasconcelos 692,8 Sul

Barbacena 699,0 Sul

Belo Horizonte / 
Anel Rodoviário

533,0 Norte

Belo Horizonte / 
BR-356

543,0 Norte

Carandaí 667,0 Sul

Carandaí 667,0 Norte

Congonhas 611,5 Sul

Conselheiro Lafaiete 632,4 Norte

Contagem 527,0 Sul

Contagem 527,0 Norte

Cristalina/ BR 050 liga 
Brasília/DF à Santos/SP

95,4 Sul

Cristiano Otoni 649,6 Sul

Curvelo 360,4 Norte

Esmeraldas 503,7 Sul

Ewbank da Câmara 756,9 Norte

Felixlândia 351,8 Sul

PrAçAs de Pedágio

Praça Km cidade

PP 1 93 Cristalina - GO

PP 2 18 Paracatu - MG

PP 3 91 Lagoa Grande - MG

PP 4 172 João Pinheiro - MG

PP 5 254
São Gonçalo do Abaeté 

- MG

PP 6 328 Felixlândia - MG

PP 7 405 Curvelo - MG

PP 8 487 Capim Branco - MG

PP 9 577 Itabirito - MG

PP 10 643
Conselheiro 

Lafaiete - MG

PP 11 714 Barbacena - MG

Postos de AtendiMento

Posto Km estado

PA 1 0 GO

PA 2 51 GO

PA 3 96 GO

PA 4 148 GO

PA 5 43 MG

PA 6 88 MG

PA 7 130 MG

PA 8 173 MG

PA 9 224 MG

PA 10 271 MG

PA 11 314 MG

PA 12 362 MG

PA 13 405 MG

PA 14 449 MG

PA 15 486 MG

PA 16 525 MG

PA 17 569 MG

PA 18 614 MG

PA 19 660 MG

PA 20 706 MG

PA 21 749 MG

Posto de PesAgeM

cidade Km

Carandaí 664

concessão

Fale com a Via 040: 
Atendimento 24h: 0800 040 0040

Site: www.via040.invepar.com.br 
E-mail: faleconosco@via040.invepar.com.br
Ouvidoria: ouvidoria@via040.invepar.com.br

Caderno de Sugestão e Reclamação: 
disponível nos 21 postos de atendimento

Cartas: Coordenação de 
Atendimento ao Usuário 

Rua Niágara, 350. Bairro Jardim Canadá 
Nova Lima - MG. CEP: 34000-000

Postos de AtendiMentoPrAçAs de Pedágio

cidade Km sentido

Itabirito 563,2 Sul

João Pinheiro 143,2 Sul

João Pinheiro 143,5 Norte

Juiz de Fora 772,5 Norte

Lagoa Grande 109,1 Sul

Luziânia 23,9 Sul

Oliveira Fortes 733,3 Norte

Paracatu 40,1 Sul

Paracatu 40,8 Norte

Paraopeba / 
Caetanópolis

442 Norte

Ressaquinha 682,8 Norte

Ribeirão das Neves 511,1 Norte

Santos Dumont 746,3 Norte

Sete Lagoas 473,4 Norte

Três Marias/
Rio São Francisco

275,8 Sul

Três Marias/
Rio São Francisco

275,8 Norte

Valparaíso de Goiás 2,3 Norte

Acessos  Aos MunicíPios



3 - Boletim Mensal

Esta edição do boletim Conexão procura esclarecer a você, usuário, 
porque o pedágio tem fundamental importância no processo de 
continuidade da modernização da BR-040. É com a remuneração 
gerada pela operação das nossas 11 praças de pedágio que os 
investimentos ganharão impulso e, em pouco tempo, modificarão a 
realidade da rodovia. 

Com as atividades de manutenção e conservação permanentemente 
presentes ao longo do trecho e os serviços de atendimento ao 
usuário cada vez mais eficientes e próximos a você, teremos uma 
rodovia de patamar internacional. Todos os cuidados são dedicados 
a você, usuário, para que todas as vezes em que transitar pela BR-
040 nosso trecho seja reconhecido como exemplo de qualidade e 
segurança.  

Na matéria “Dez mitos e verdades sobre o pedágio”, é possível 
encontrar informações e tirar dúvidas sobre como irão funcionar 
as praças, quais veículos terão direito à isenção de tarifa e os 
benefícios do pedágio para os municípios do entorno e também para 
a sociedade em geral.

No texto “Na rota do novo emprego”, você vai conhecer os 
benefícios sociais do pedágio, como a geração de emprego e renda 
para as populações locais próximas às praças. Por fim, conheça 
as curiosidades sobre o pedágio e veja como essa prática se 
modernizou desde quando surgiu, na antiguidade. 

Façam uma ótima leitura! Até breve!

editorial

desde a antiguidade...

A prática de cobrança do pedágio como fonte de financiamento não 
é de hoje. Há registros sobre a cobrança dos viajantes nas estradas 
entre Síria e Babilônia há quatro mil anos! 

No Império Romano, a denominação do pedágio era Portorium. Já 
na idade média, o pedágio era prática comum, sendo cobrado pelos 
senhores feudais nas estradas de seus domínios. 

A primeira praça de pedágio foi implantada na Inglaterra, em 1346. 
Em seguida, a prática foi adotada pelos Estados Unidos, em 1785. No 
Brasil, o pedágio foi formalmente instituído na Constituição de 1946 
como taxa. 

Atualmente o pedágio é cobrado em rodovias de vários países como 
forma de remuneração às concessionárias que fazem a manutenção 
e prestam serviços aos seus usuários.

No latim medieval, pedaticum designava o “direito 
a colocar o pé”, um direito pelo qual tinha de se pagar. 

O pedágio  era cobrado sobre pessoas, animais ou 
mercadorias quando se precisava passar por determinada 
ponte, estrada ou porto. Hoje a cobrança de pedágio é 
feita apenas sobre veículos motorizados e, diferentemente 
da antiguidade, têm destino certo: a manutenção das 
rodovias!

Você sabia
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melhorias que Você pode Ver e sentir

Em apenas 15 meses de trabalho, muitas etapas foram vencidas. 
A manutenção e conservação da rodovia passou a ser feita 
permanentemente, com poda e roçada, recuperação do asfalto, 
sinalização horizontal (faixas pintadas no pavimento) e vertical 
(placas). Serviços como socorro mecânico, atendimento médico de 
urgência e inspeção rodoviária se tornaram realidade e o usuário 
passou a viajar com mais tranquilidade durante as 24 horas do dia, 
sempre com suporte para o caso de necessitar de apoio. 

A equipe empenhada nos trabalhos é outro destaque. Até agora, já 
são quase 5,5 mil colaboradores diretos e indiretos empenhados 
em servir o usuário, promover melhorias e realizar obras como a 
duplicação de 56,8 quilômetros. Agora, com a implantação das 
praças de pedágio, a Via 040 continua a trabalhar para investir os 
valores arrecadados em mais melhorias e obras, sempre em busca 
da excelência no atendimento prestado ao usuário e na elevação do 
padrão de qualidade da rodovia.

MaNutENçÃO E CONsErvaçÃO: a primeira etapa das atividades 
foi integralmente concluída, o que trouxe mais tranquilidade e 
segurança para os usuários ao propiciar melhorias na visibilidade da 
sinalização, na limpeza da rodovia e na recuperação do pavimento. 

Mais de 10 mil  placas novas foram instalados, quase 1,3 quilômetros 
de cercas implantados e roçados mais de 5,5 milhões de m² 
de vegetação ao longo da rodovia, entre outras atividades que 
prosseguem sendo realizadas permanentemente.

rElaCiONaMENtO COM O usuáriO: atendimento de chamados 
pelo 0800, fale conosco, ouvidoria, entre outros. Os canais de 
atendimento são a porta de entrada para que os usuários solicitem 
atendimento, resolvam dúvidas, façam sugestões e reclamações. 

A equipe de relacionamento com o usuário fica à disposição 24 horas 
e, até junho de 2015 já registrou mais de 109 mil contatos de usuários. 

conheça alguns dados sobre 
os serviços realizados pela 
Via 040

atENdiMENtO aO usuáriO: atendimento a mais de 25 mil 
ocorrências até junho de 2015. Para prestar socorro médico com 
perícia e rapidez são 305 colaboradores empenhados, sendo 59 
médicos. Os operadores viários, responsáveis pela prestação de 
serviços de apoio ao usuário tais como guinchamento, combate a 
incêndio e socorro mecânico somam 223 colaboradores. 

A frota de atendimento é composta por 29 ambulâncias, 35 guinchos 
capazes de remover veículos leves, médios e pesados. A inspeção 
viária é feita 24 horas e utiliza 23 viaturas. 21 postos de atendimento 
localizados, em média, a cada 50 quilômetros. 

Os postos possuem banheiro, fraldário e funcionam como base para 
a frota de apoio e para os colaboradores que prestam serviços ao 
usuário na rodovia. Funcionam 24 horas. 

A localização dos postos está detalhada na página 2 deste boletim.

Obras dE dupliCaçÃO: já estão concluídos 56,8 quilômetros 
de duplicação. As obras foram realizadas entre os municípios de 
Luziânia (GO) e João Pinheiro (MG). Os novos trechos contam com 
pista duplicada, canteiro central, nova sinalização e pavimento. 

Até 2019 será concluída a duplicação de todo o trecho.
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cobrança viabiliza 
continuidade de melhorias 
na Br-040
Elevar uma rodovia a um novo patamar de qualidade é uma tarefa 
desafiadora que requer alto investimento financeiro. Manter uma 
gestão profissionalizada, adotar novas tecnologias, oferecer 
serviços de atendimento ao usuário, tudo isso, é possível a partir da 
arrecadação obtida com o pedágio. 

É por meio da arrecadação das tarifas que a Concessionária 
poderá dar continuidade às melhorias iniciadas na BR-040, como 
a manutenção e conservação da faixa de domínio e da sinalização, 
e demais melhorias contínuas como recuperação do pavimento a 
reconstrução de pontes e viadutos e as obras de duplicação. 

A cobrança de pedágio viabiliza, ainda, a manutenção e implantação 
de novas tecnologias no trecho, como os Painéis de Mensagem 
Variável (PMV) e os sistemas de comunicação entre os usuários e a 
Concessionária.
 
“A Via 040 precisa seguir em frente e conquistar muito mais do que 
foi conquistado até agora. O pedágio surge nesta fase para viabilizar 
a continuidade desta modernização e reafirmar ganhos importantes 

modernização e pedágio caminham juntos

experiência internacional 

como a contínua redução de acidentes. Somente com as atividades 
do primeiro ano de concessão já temos um resultado relevante e a 
garantia de mais segurança para os usuários da rodovia”, reforça 
Márcia Fragoso, diretora de implantação. 

A cobrança de tarifa de pedágio pelo uso de rodovias existe em todos 
os continentes, incluindo os países desenvolvidos da Europa, América 
do Norte e Oceania, além dos chamados Brics (Brasil, Rússia, Índia 
e China) e outras nações em desenvolvimento. Isso porque o volume 
de tráfego tem aumentado e requer do governo mais agilidade nas 
melhorias rodoviárias. 

110 mil 
Veículos 
esperados 
por dia.

preVisão de 
recolhimento 
de 20 milhões em 
impostos por ano 
para os municípios.

381
proFissionais 
contratados para 
traBalhar em 11 
praças de pedágios.
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Postos de coMbustível

Posto Km sentido estado

Posto Petro Rios 1 Sul DF

Posto Gardem 1 Sul GO

Posto Solar 1 Sul GO

Posto Garzzo 1,4 Norte GO

Posto Vaparaíso 
WCombustíveis 2,5 Norte GO

Posto Alfatroz 3,3 Norte MG

Posto Shell 4 Norte GO

Posto PH 5 Sul DF

Posto da Mata 5 Norte GO

Posto São Roque 8,5 Norte GO

Posto Ipê 9 Norte GO

Posto Petros 9 Sul GO

Posto Machado LTDA 10,3 Norte GO

Posto Passarela 13 Norte GO

Posto Petros 15,2 Norte GO

Posto São Cristovão 20 Sul GO

Posto São Cristiano 21,2 Norte GO

Posto Aliança 23 Norte GO

Posto Estrela III 24 Norte GO

Posto Corujão 38,2 Sul GO

Posto Cruzeiro LTDA 41 Sul MG

Posto Paracatu 41,5 Norte MG

Posto Portal de Minas 41,6 Sul MG

Posto Coopervap 44,5 Norte MG

Posto Cooperativa 44,7 Norte MG

Posto 81 72,9 Sul GO

Posto Petrobras 73 Sul GO

Posto Mourão 85,6 Norte MG

Posto JK 95 Norte GO

Posto 3K 95,1 Sul GO

Posto Molas Cristal 96 Norte GO

Posto Tampinha 111 Sul MG

Posto Ruaralminas 129 Sul MG

Posto Trevo 2 142,9 Sul MG

Posto Albatroz 143,2 Sul MG

Posto Sayonara 143,2 Norte MG

Petrominas 143,3 Norte MG

Posto Oásis 190 Sul MG

Posto Beira Rio 207 Sul MG

Posto Pirapatos 225 Sul MG

Auto Posto Itaipu 225,9 Sul MG

Posto JK 226 Norte MG

Posto Caxuxa JK 226 Norte MG

Posto Beira Rio 272,2 Norte MG

Posto Vale Verde 279,6 Sul MG

Posto da Bandeira 284 Norte MG

Posto Planalto 314,9 Norte MG

Posto Rio Extrema 
Grande 321 Norte MG

Posto Ruff/Rei do 
Gado 352,1 Norte MG

Posto Pioneiro 356,5 Sul MG

Posto Aliança 358,2 Sul MG

Posto Alissom 358,2 Sul MG

Posto Km sentido estado

Posto Trevo JB 413,3 Sul MG

Posto Faisão 423 Norte MG

Posto Trevo JM 426 Sul MG

Posto Campinho 427 Sul MG

Posto Pôr do Sol 436,5 Sul MG

Posto Diamantinense 
(Por do Sol) 436,7 Sul MG

Posto Dom Pedro 438,8 Norte MG

Posto Gauchão 466,5 Norte MG

Posto Canecão 467,1 Sul MG

Posto Três Poderes 472,2 Norte MG

Posto Mina D’água 474 Norte MG

Posto Campeão 477,1 Norte MG

Posto Vila Esmeraldas 497 Norte GO

Posto Vila Tabocão 497,7 Sul MG

Auto Posto Xavier 501,7 Norte MG

Posto Esmeraldas 507 Norte MG

Posto Bonanza 523,6 Sul MG

Posto Mutuca 544 Norte MG

Posto Chefão 551,6 Sul MG

Posto Curva do Retiro 553,6 Sul MG

Posto Água Boa 558 Norte MG

Posto Paraíso das Águas 570 Norte MG

Posto Boi na Brasa 600 Sul MG

Posto Brasileiro 600,3 Sul MG

Posto Estância Real 608 Sul MG

Auto Posto Feirauto 614 Sul MG

Antigo Posto Esso 614,2 Sul MG

Posto Profeta 614,2 Sul MG

Posto GNV Trevão 617 Sul MG

Posto Trevão 617 Sul MG

Posto Juca 627 Sul MG

Posto Ipiranga 628,2 Norte MG

Posto Globo 632 Norte MG

Auto Posto Trevão 640 Sul MG

Posto Cupim 648 Norte MG

Posto Soledade 652,7 Norte MG

Posto Pedra do Sino 660,4 Sul MG

Posto Lisboa JB 668 Sul MG

Posto Gauchão 669 Norte MG
Auto Posto 

Ressaquinha 678 Sul MG

Auto Posto Roselanches 695,8 Sul MG

GNV Cabana 699 Sul MG

Posto Cabana 699 Sul MG

Posto Imperador 703 Norte MG

Posto SBT 719 Norte MG

Posto Talismã 719 Norte MG

Posto Santos Dumond 740 Norte MG

Posto Demoiselle 749 Norte MG

Posto Dystak 749 MG

Posto Gauchão 758 Norte MG

Rodoposto Silvio’s LTDA 772,5 Norte MG

serViços

Postos dA PolíciA rodoviáriA FederAl

cidade Km

Santa Maria - DF 0

Paracatu - MG 47,4

Cristalina - GO 87

Três Marias - MG 284,53

Sete Lagoas - MG 471

Belo Horizonte - MG 554,3

Congonhas - MG 607

Juiz de Fora - MG 767,7

Postos de coMbustível

passagem automática: 
mais agilidade e conForto

O usuário que trafega com maior frequência pela BR-040 poderá 
agilizar a passagem pelas praças de pedágio usando o sistema de 
pagamento automático. O modelo, que também proporciona maior 
comodidade aos motoristas, funciona a partir da instalação de um 
equipamento (chamado de TAG) no interior do veículo, geralmente no 
para-brisa, que permite a abertura da cancela sem a necessidade de 
parada nas cabines. 

A cobrança é feita por meio de uma fatura enviada mensalmente. 
As empresas parceiras são Auto Expresso, ConectCar e Sem Parar. 
Os três sistemas serão aceitos em todas as praças de pedágio da 
Via 040.

Para adquirir a TAG é necessário entrar em contato com as centrais 
de vendas das empresas pelos telefones ou sites abaixo:

Estão disponíveis nos sites mais informações sobre o sistema de 
pagamento automático.

sem parar

Capitais e regiões Metropolitanas: 3003-7367

demais localidades: 0800 721 7367

site: www.semparar.com.br

conectcar

Capitais e regiões Metropolitanas: 4020-2227

demais localidades: 0800 030 2227

site: www.conectcar.com

auto expresso

Capitais e regiões Metropolitanas: 4003-0377

demais localidades: 0800 880 2010

site: www.autoexpresso.com.br
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proFissionalismo

na rota do noVo emprego

primeiro emprego
O emprego na praça de pedágio será a primeira experiência 
profissional de Pollyana Cristina Nascimento dos Anjos no mercado 
de trabalho. Dona de casa, ela fazia trufas e bombons para aumentar 
a renda familiar, mas nunca deixou de sonhar com um emprego 
estável, com carteira assinada.

Incentivada por uma amiga a se candidatar a uma das vagas da Via 
040, a jovem se inscreveu para o cargo de operadora de pedágio.

“À medida que eu ia sendo aprovada nas etapas do processo de 
seleção, mais animada eu ficava, pois a chance do meu primeiro 
emprego com carteira assinada estava se aproximando”, conta.

A notícia da aprovação trouxe alegria para a família e a esperança 
de um futuro melhor para os filhos. “Espero crescer muito como 
pessoa e profissionalmente”, conclui. 

mais de 380 contratações 
para as praças de pedágio.
A implantação das praças de pedágio cumpre um importante papel 
social ao gerar novas oportunidades de trabalho para moradores 
das comunidades próximas ao empreendimento, que ganham 
a oportunidade de se desenvolverem profissionalmente em um 
emprego com todas as garantias trabalhistas e acesso a uma série de 
benefícios. Mais de 380 pessoas terão a oportunidade de trabalhar 
em uma das onze praças de pedágio que serão implantadas no 
trecho da BR-040 sob concessão. 

As onze praças de pedágio vão contar com 
a atuação de 295 operadores, 49 líderes 
de praça e dos 37 profissionais  da área de 
Tecnologia da Informação (TI).

Cada um dos profissionais terá uma função 
muito importante para que tenhamos 
agilidade e eficiência no atendimento aos 

usuários nas praças de pedágio. Saiba quem são eles:

traBalhe na Via 040!
Você pode fazer parte do banco de candidatos da Via 040. 
Basta enviar seu currículo para o e-mail 
rh@via040.invepar.com.br. Boa sorte!

OpEradOr dE pEdágiO: este profissional é responsável pelo 
recebimento da tarifa assim como pela fluidez do tráfego na praça de 
pedágio. Também é capacitado e treinado para orientar os usuários 
em eventuais dúvidas.

lídEr dE praça dE pEdágiO: esse profissional será responsável 
pela gestão das equipes das praças de pedágio. É ele quem vai 
garantir que as praças estejam em funcionamento adequado e que 
o atendimento ao usuário seja garantido com qualidade e agilidade.

OpEradOr dO CENtrO dE CONtrOlE dE arrECadaçÃO (CCa): 
os operadores do CCA, são responsáveis pela análise e auditoria 
de todas as divergências apontadas pelo sistema de arrecadação. 
Também são responsáveis pela consolidação financeira de cada 
turno de trabalho.
 
aNalista dO CENtrO dE CONtrOlE dE arrECadaçÃO (CCa): 
profissional responsável pela consolidação financeira do dia 

operacional de todas as praças, por garantir o envio de informações 
às administradoras do pagamento eletrônico, e às áreas internas da 
Via 040.

COOrdENadOrEs dE MaNutENçÃO EM ti: Esse profissional 
coordena as ações da equipe técnica de manutenção de TI 
garantindo o funcionamento dos equipamentos, além de participar 
no desenvolvimento de novos projetos, garantindo assim a segurança 
e fluidez da rodovia.

supErvisOr dE ti: Esse profissional auxilia a elaboração e 
gerenciamento dos sistemas de manutenção garantindo o pleno 
funcionamento dos equipamentos eletrônicos e de informática. 
Ele também controla a necessidade de materiais e insumos para o 
funcionamento das praças de pedágio.

téCNiCO EM ElEtrôNiCa: Esse profissional é responsável por 
instalar e realizar a manutenção dos equipamentos eletrônicos e 
de informática da praça de pedágio, postos de atendimento e do 
trecho de sua atuação, além de garantir a realização de backups 
para garantir a integridade das informações.
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dez mitos e Verdades soBre o pedágio

para que pagar pedágio se existe ipva? para onde vai o dinheiro 
do pedágio? Como o valor do pedágio é calculado? Estudantes 
e idosos têm desconto na tarifa? 

é normal que você tenha essas e outras dúvidas, afinal, as 
praças de pedágio são novidade para os usuários que trafegam 
pela br-040, no trecho entre brasília (dF) e Juiz de Fora (Mg). 

a via 040 convida você para conhecer dez mitos e verdades 
sobre o pedágio. 

Os locais das praças de pedágio são 
definidos pela Concessionária.

a via 040 fará um desvio ou rota alternativa 
para os moradores do entorno do pedágio. 

assim como o pedágio, os recursos obtidos 
com o ipva são destinados para a rodovia. 

Estudantes, idosos e pessoas com 
deficiência terão desconto no pedágio.

O valor máximo da tarifa é calculado 
pela ConcessionáriaMoradores das cidades onde se localizam 

as praças não precisam pagar pedágio. 

viaturas policiais, ambulâncias, veículos 
de fiscalização e veículos autorizados 
estão isentos da tarifa de pedágio. 

O pedágio gera renda para os municípios. 

“Furar” o pedágio é uma infração grave 
para o motorista. 

a modernização da br-040 será 
custeada pela tarifa de pedágio. 
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A localização das praças é definida pelo governo antes de 
fazer a licitação. Essa definição envolve estudos de viabilidade, 
levantamentos e outros procedimentos para determinar os locais 
mais adequados. Portanto, as praças de pedágio na BR-040 
foram instaladas nos locais determinados no edital da licitação.

No Brasil, não há a possibilidade de se oferecer alternativas 
gratuitas a qualquer prestação de serviço de caráter público, 
caso de uma concessão rodoviária. 

Os recursos obtidos com o IPVA são usados para financiar serviços 
à população, tais como saúde, educação e segurança. O imposto 
não tem vinculação prévia com a manutenção de rodovias. Por 
outro lado, a tarifa de pedágio tem como destinação principal a 
modernização da BR-040.

A cobrança do pedágio incide sobre o veículo e não sobre as 
pessoas. Assim, esse tipo de desconto não está previsto no 
contrato de concessão. Inclusive os veículos particulares dos 
funcionários da Via 040 pagam a tarifa normalmente.

O valor máximo da tarifa é calculado pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) que é o órgão regulador da 
concessão. Este valor é calculado pela ANTT com base no 
valor básico da tarifa somado ao Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país.

Todos os cidadãos precisam pagar. O modelo de concessão 
trata todos de forma igualitária. A isenção para alguns usuários 
configuraria um privilégio, algo que escapa do caráter de 
igualdade da prestação de serviço público. 

Esses veículos prestam serviço de utilidade pública, essenciais 
para o atendimento ao cidadão. Possuem placas especiais 
(brancas) e também podem ser identificados de acordo com o 
serviço prestado, como é o caso das ambulâncias e viaturas 
policiais. Esses veículos têm direito à isenção da tarifa. 

Os municípios que interceptam o trecho sob concessão serão 
beneficiados pelo recolhimento de tributos como o ISSQN, imposto 
municipal que reforçará diretamente os cofres das prefeituras. No 
caso das cidades onde estão localizadas as praças de pedágio, 
esse recolhimento é ainda maior. As praças de pedágio também 
irão gerar mais empregos, sendo que as contratações são feitas 
preferencialmente junto às comunidades locais.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, passar pelo pedágio 
sem efetuar o pagamento é uma infração grave, gerando multa 
de R$ 127,69 e perda de pontos na habilitação. O motorista que 
usa desvios irregulares para evitar a praça de pedágio comete o 
mesmo tipo de infração.

Isso mesmo. Antes do início da operação do pedágio, os trechos de 
pistas simples receberam melhorias como reconstrução completa 
do pavimento e renovação de toda a sinalização.  Desde outubro 
de 2014, os usuários contam com serviços como socorro médico 
e mecânico em todo o trecho sob concessão. Até 2019, toda a 
BR-040 estará duplicada e a modernização continuará sendo 
custeada pela tarifa de pedágio.


