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CONEXÃO
EQUIPE DE RESGATE DO POSTO 15, 
EM SETE LAGOAS/MG.

CARNAVAL
ESCOLHA O MELHOR DESTINO 

DO TRECHO E DIVIRTA-SE. PÁG. 3

CUIDAR
SEJA RESPONSÁVEL PELA 

SEGURANÇA DE TODOS PÁG. 2



Nossa prioridade é cuidar de você
Esta edição do Boletim Conexão tem um signifi cado especial para a Via 040, 
pois relata depoimentos de usuários relativos aos serviços prestados na rodovia. 
Ficamos extremamente orgulhosos em saber que o trabalho de nossas equipes está 
superando as expectativas dos viajantes e isso comprova que estamos no rumo certo 
da mudança. 

O reconhecimento dos usuários que receberam atendimento humanizado, apoio e 
atenção é fruto de um trabalho construído dia a dia com nossas equipes que atuam 
tanto na rodovia quanto na sede administrativa. A dedicação de cada um gera 
histórias de sucesso que nos deixam confi antes de que estamos no caminho certo. 

Iniciamos 2015 com a certeza de que temos muito a fazer por todos os usuários que 
trafegam pela rodovia e que querem retornar seguros a seus lares, depois de uma 
viagem de lazer ou a trabalho. 

Esperamos receber sempre novas histórias, afi nal, atendê-los bem será sempre a 
nossa prioridade. Boa leitura!

EDITORIAL RODOVIA 
SEGURA

Via 040 lança campanha de conscientização em 
parceria com ANTT

Conscientizar os usuários sobre atitudes responsáveis na rodovia. Esse é o objetivo 
da campanha “Cuidar. Uma via de todos nós”, promovida pela Via 040 em parceria 
com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).  Caminhoneiros, motoristas 
de ônibus, famílias, jovens, motociclistas e moradores das cidades do entorno serão 
incentivados a adotarem atitudes que contribuam para a segurança na rodovia, como 
trafegar dentro do limite de velocidade, respeitar as placas de alertas, trafegar com 
o veículo em boas condições e não misturar álcool e direção. 

A blitz educativa estreia no fi m de janeiro, no retorno das férias. Em fevereiro, no 
Carnaval, os jovens foliões receberão atenção especial. Neste período, as equipes 
irão atuar, principalmente, orientando sobre os perigos do consumo de álcool antes 
de dirigir. Na Semana Santa, as orientações alcançarão, dentre outros, motoristas de 
ônibus que transportam romeiros a pontos religiosos, que serão relembrados sobre 
a importância de se adotar intervalos de descanso e de se manter o veículo em boas 
condições mecânicas. “A atitude do motorista na rodovia é tão importante para a 
segurança viária quanto asfalto de boa qualidade e sinalização adequada”, alerta 
André Araújo, gerente de Operações da Via 040. 

Entre as atitudes que a campanha educativa pretende transmitir e reforçar junto 
aos usuários, estão:

Segurança na via, 
responsabilidade 
de todos.

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

ANTT: 166

OUVIDORIA:
ouvidoria@antt.gov.br

EMERGÊNCIA: 191

SITE:
www.dprf.gov.br

- Dirigir de forma responsável, 
respeitando a sinalização da 
pista; 

- Viajar sempre descansado; 

- Adotar intervalos para descanso 
em viagens longas; 

- Verifi car o espelho 
retrovisor antes de qualquer 
ultrapassagem; 

- Sempre usar as setas quando 
for mudar de direção ou de faixa; 

- Facilitar a manobra de 
outros veículos que estão 
ultrapassando, reduzindo a 

velocidade e se mantendo à 
direita; 

- Manter distância de segurança 
do veículo à frente; 

- Utilizar e fazer com que todos 
os ocupantes do veículo usem o 
cinto de segurança;

- Acomodar crianças nos 
equipamentos de segurança; 

- Diminuir a velocidade e 
redobrar a atenção em pista 
molhada;

- Nunca misturar álcool e direção.

A conscientização ajuda a...

Reduzir a exposição ao risco;

Reduzir a quantidade de 
acidentes;

Reduzir a gravidade dos 
acidentes;

Reduzir os danos às vítimas.
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As viagens a Esmeraldas (MG) tem um signifi cado especial para Seu Geraldo José, 
Dona Janir e seus fi lhos desde que os serviços de atendimento ao usuário começaram 
a operar na BR-040. Junto com as bagagens e os pertences, a família carrega o 
orgulho e a gratidão de ter recebido atendimento médico decisivo no momento em 
que mais precisou de ajuda.

“Estávamos em nossa fazenda em Esmeraldas quando meu fi lho Leandro se sentiu 
mal por causa de uma virose. Meu esposo e eu fi camos muito preocupados, pois ele 
acabara de enfrentar um quadro de AVC pouco tempo antes”, conta Dona Janir. Com 
medo que o quadro piorasse, a família decidiu retornar a Sete Lagoas (MG), cidade 
onde vivem, para levar o fi lho ao hospital. 

“No meio do caminho achamos que não chegaríamos a tempo e decidimos parar no 
posto de atendimento em Capim Branco. Graças a Deus fomos salvos pela equipe 
de resgate na rodovia. Eles colocaram o Leandro rapidamente nos aparelhos da 
ambulância e levaram ele para o hospital de Sete Lagoas. Nunca imaginei encontrar 
um atendimento médico tão bom em uma BR.  Nosso muito obrigado à equipe médica 
pela atenção. Foi tudo de bom”, acrescenta Seu José, agradecido. 

Salva-vidas do asfalto
Usuários satisfeitos com atendimento humanizado na BR-040

Finais Felizes
As histórias com fi nais felizes como a de Seu José Geraldo e Dona Janir são fruto 
do trabalho humanizado realizado pelas equipes de atendimento alocadas de 
norte a sul da rodovia. “Procuramos sempre nos colocar no lugar do usuário e 
entender sua ansiedade para ter seu problema resolvido. Nossa prioridade é 
manter a segurança e a vida do usuário, dando apoio emocional também para 
suas famílias. Antes de pegarem a estrada, pensem sempre na sua família e 
contem sempre conosco na rodovia”, aconselha Oliveira, condutor socorrista. 

Além do atendimento médico de emergência utilizado pela família de Seu 
José, a BR 040 conta com serviços de socorro mecânico, combate a incêndios, 
apreensão de animais e inspeção da via, todos eles disponíveis 24 horas, todos 
os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

SERVIÇOS

O feriado mais festivo do ano está chegando e nada melhor do que se planejar 
para aproveitar os dias de agito (ou descanso!). A Via 040 selecionou algumas 
dicas para você se divertir nas cidades que estão no entorno da BR-040. 
Seja qual for o seu destino, tem programação para todos os gostos! Confi ra, 
programe-se e boa viagem!

Cristalina (GO)
O Balneário da Praia das Lajes, localizado a aproximadamente 12 quilômetros 
do centro de Cristalina, é uma ótima opção para quem quer curtir a natureza 
e relaxar. Os principais atrativos são as piscinas naturais e as quedas d’água. 
Há infraestrutura de quiosque e restaurante. Para o Carnaval, a Prefeitura 
está programando atividades no local. Informações: (61) 3612-5990 ou 
balneariodaslajes@yahoo.com.br 

Curvelo (MG) 
Curvelo, a capital mineira do forró, também promete ser a terra do Carnaval 
este ano. Em 2015, uma grande estrutura será montada na Praça Central do 

Brasil, com área vip, abadá, open bar e tudo o que os foliões têm direito! A 
programação envolve shows de 13 a 17 de fevereiro. Além das atrações 
locais, a cidade vai receber Túlio Guerreiro, Vira e Mexe e Fernanda Guerreiro. 
Informações: (38) 3721-8060

Ouro Preto (MG)
Conhecida pelas famosas festas nas repúblicas de estudantes locais, Ouro 
Preto tem um dos carnavais mais procurados do país. A festa conta com 
desfi le de blocos estudantis caricatos, como o Bloco do Caixão e o Bloco Santo 
Pecado. As escolas de samba também são destaque no evento. Informações: 
carnavalouropreto.com 

Belo Horizonte (MG) 
O Carnaval das marchinhas! É o que promete a festa de rua de Belo Horizonte 
para 2015. Os tradicionais blocos caricatos arrastam multidões pela cidade. 
Mais de 200 grupos desfi lam este ano e a expectativa é de um público de 1,5 
milhão de pessoas. Informações: carnavaldebh.com.br 

Vai viajar no Carnaval? 
Escolha o destino que tem mais a ver com você!

Foto: Carlos Conde

Seu José Geraldo e Dona Janir com equipe do Posto 15
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PELO TRECHO

Melhoria para 
usuários, segurança 
para pedestres
Uma série de melhorias está sendo implantada 
na BR-040 para aliviar o trânsito em locais de 
intenso fl uxo de veículos e também para aumentar 
a segurança dos pedestres. As ações fazem parte 
do Plano de Fluidez para o Anel Rodoviário de Belo 
Horizonte .

Conheça as mudanças:

Expediente: 

Publicação mensal da Via 040 - Concessionária BR-040 S.A. 
Gerência de Comunicação e Marketing 

E-mail: comunicacao@via040.invepar.com.br
Jornalista Responsável: Thobias Almeida 12937 
Projeto Gráfi co: G30 Gestão de Marcas
Textos: Comunicação Via 040 e Link Comunicação 

Anel Rodoviário 
(BH/MG)

Na pista da BR-040 sentido Brasília, na 
região do Bairro Olhos D’Água, após o 
Viaduto da Mutuca...

Para aumentar a segurança dos 
pedestres...

Nos quilômetros 536 (próximo à Avenida 
Tereza Cristina), 538 (próximo ao trevo 
do Bairro Betânia), 541 (altura da entrada 
para o Bairro Buritis) e 542 (próximo à 
passarela do Bairro Olhos D’Água)...

O que muda?

O que muda?

O que muda?

Redução de três para duas faixas de rolamento, 
o que deixou uma faixa livre para quem faz 
o retorno com destino ao bairro Belvedere. 
A mudança reduziu em 5 quilômetros o 
congestionamento diário no trecho.

Foram abertas passagens de 40 
metros de largura na barreira central 
do Anel, que vão ser usadas em caso 
de acidentes graves que provoquem 
interrupção completa do tráfego. 

Telas de proteção estão sendo instaladas 
para evitar travessia urbana na rodovia e 
painéis com mensagens variáveis fi cam à 
disposição para apoiar os usuários do trecho.

1

2

3

Mais segurança 
e conforto para 
os pedestres

PARADA 

Nova Lima, cidade que acolheu a sede da Via 040, completa 
314 anos no próximo dia 5 de fevereiro. Considerada a 
melhor cidade para se viver em Minas Gerais, Nova Lima 
mostra que está cada dia mais preparada para crescer. 

No cenário nacional, se destaca pela produção de cervejas 
artesanais, sendo a cidade com maior produção no setor 
em Minas. Com sua diversidade, Nova Lima agrada tanto 
aos turistas que preferem badalação quanto àqueles que 
querem aproveitar a natureza. A gastronomia e a vida 
noturna agitada são um convite, assim como as cachoeiras, 
montanhas e trilhas para aqueles  que querem viver novas 
experiências. 

Parabéns Nova Lima! 

Foto: Pedro Gavatá

Igreja Matriz e Teatro Municipal de Nova Lima
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