
PROBLEMAS 
NA VIA? ACIONE 
NOSSA EQUIPE! 

CONHEÇA O QUE 
A VIA 040 FAZ 
POR VOCÊ 
PÁG. 3

TRANSFORMAR
CAMINHOS 
E CONECTAR 
PESSOAS
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CONEXÃO

BALANÇAS REATIVADAS 
POSTO DE PESAGEM DE CARANDAÍ 

VOLTA A FUNCIONAR.  PÁG. 4

SUSTENTABILIDADE
FRESADO AJUDA A RECUPERAR 

RUAS DE MUNICÍPIOS DO TRECHO. PÁG. 2



um ano de melhorias
Em abril de 2015 a Via 040 completará um ano de atividades e implantação de 
melhorias na BR-040. O balanço é bastante positivo. Os serviços de atendimento 
ao usuário superaram as expectativas com 70 mil solicitações desde que foram 
implantados. 

Além disso, a primeira fase de uma série de obras de modernização já pode ser 
percebida por motoristas e passageiros. Os trabalhos de reconstrução do pavimento 
e renovação da sinalização, serão fi nalizados em março. A duplicação de 56,8 
quilômetros da BR-040 será entregue no primeiro semestre. 

Cada avanço concretizado signifi ca um recomeço, com novos desafi os e perspectivas. 
A Via 040 conta com seu apoio nesta nova etapa que se inicia e se compromete a 
continuar o trabalho sério que transforma caminhos e conecta pessoas. 

Boa leitura!

editorial sustentaBilidade

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.prf.gov.br

o que é fresado

O fresado de asfalto é gerado a partir da troca do 
pavimento da rodovia e pode ser usado do mesmo modo 
que o cascalho e a escória, promovendo maior aderência 
dos veículos no pavimento. Também contribui para 
eliminar pontos de formação de atoleiros em períodos 
de chuva e, em tempos de seca, para a diminuição da 
poeira.

atitude ambientalmente responsável
doação de fresado ajuda a recuperar ruas de Carandaí

Você já parou para pensar quantas coisas jogamos no lixo que poderiam ser utilizadas 
para outros fi ns? Seja em casa ou no trabalho, reutilizar resíduos gera economia, 
além de colaborar para o desenvolvimento sustentável do planeta. 

Desde que assumiu as obras no trecho Brasília-Juiz de Fora, a Via 040 adota 
alternativas de reuso de materiais. A mais recente consistiu na doação de 3,8 mil 
toneladas de fresado de asfalto para Carandaí (MG), iniciativa que benefi ciou a 
população local e o meio ambiente. O material foi usado na revitalização de 26 ruas 
do município que não dispunham de calçamento ou pavimento, 22 no perímetro 
urbano e quatro na zona rural.

A Concessionária já doou mais de 20 mil toneladas de fresado de asfalto para 10 
municípios ao longo do trecho sob concessão. 

Mais qualidade de vida

Segundo o prefeito de Carandaí, Antônio Sebastião de Andrade, a doação do fresado 
de asfalto pela Concessionária proporcionou ao povo carandaiense uma qualidade 
de vida melhor. “Quando uma pessoa abre a porta de casa em época de chuva e não 
vê barro, ela sente uma alegria indescritível”, comemora.

O motorista autônomo João Márcio da Costa, morador da Rua São Sebastião, em 
Carandaí, conta que sua rua nunca esteve tão boa quanto agora. “A rua está um 
tapete. Os vizinhos passaram a fazer caminhadas diárias, o que era impossível”, 
destaca.
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Antônio Sebastião de Andrade, prefeito de Carandaí 
e Frederico Souza da Via 040
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Garantia de seGurança e fluidez no tráfeGo

Conheça como funcionam os serviços 
de atendimento ao usuário na rodovia
Em funcionamento 24 horas por dia, sete dias na semana, inclusive nos feriados, os 
serviços aos usuários foram criados para garantir a segurança e a fluidez no tráfego 
da rodovia. As equipes de socorro mecânico, atendimento médico de emergência, 
apreensão de animais e combate a incêndios trabalham para que problemas na via 
sejam resolvidos com agilidade, garantindo que os viajantes sejam rapidamente 
amparados. 

O usuário pode acionar a Via 040 sempre que tiver problemas dentro da faixa 
de domínio, seja na pista de rolamento ou no acostamento. “Ao contrário do que 
muitos pensam, o acostamento não é um local seguro para trocar pneus ou tentar 
consertar o veículo. 

Nesses casos, a Via 040 desloca o usuário para um posto de gasolina ou 
restaurante mais próximo para que, de lá, ele acione seu seguro ou outro recurso 
próprio”, explica a coordenadora de planejamento e controle operacional da Via 
040, Clarisse Liguori. 

No caso do atendimento médico de emergência, a Concessionária oferece ao 
usuário os cuidados iniciais, encaminhando-o diretamente para uma unidade de 
saúde mais próxima.

Canais de comunicação
Para solicitar atendimento na rodovia, o usuário deve ligar para o telefone gratuito da 
Concessionária 0800 040 0040. O contato também pode ser feito pelo Chat Online 
que se encontra no site da Via 040. 

No quadro abaixo, você vai conhecer mais sobre os serviços e verificar o que a Via 
040 pode fazer pelos usuários da rodovia.

Serviços

Socorro Mecânico

Atendimento Médico 
de Emergência

Apreensão de 
Animais

Combate a 
Incêndios

- Troca de pneus, guinchamento e 
destombamento de veículos.

- Socorro a acidentados ou a 
usuários que passam mal na 
faixa de domínio.

 - Animais na faixa de domínio ou 
às margens da rodovia.

 - Incêndios na faixa de domínio
- Apoia o Corpo de Bombeiros com 
combate inicial aos incêndios na 
rodovia.

- Atua em incêndios fora da faixa de 
domínio. 

- Captura  o animal mediante 
solicitação da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF).
- Averigua de onde veio o animal.
- Realiza reparo de cerca.
- Apreende animais não identificados.
- Envia animal para empresa 
especializada em guarda de animais. 
Ex: zoonoses.
- Notifica os proprietários .

- Procura donos dos animais. 

-  Realiza atendimento médico inicial.  
- Encaminha usuário para posto de 
saúde ou hospital mais próximo, 
mediante regulação médica.

- Reencaminha usuário para outro hospital, 
caso o hospital local não tenha recurso.

- Guincha veículo para o posto de 
serviço mais próximo.
- Troca de pneu em local seguro.
- Destomba veículos dentro da pista.

- Encaminha usuário para oficina mecânica 
ou residência própria. 
- Conserta panes mecânicas e elétricas.
- Destomba veículos em canteiro lateral e 
ribanceiras.

Principais Ocorrências O que a Via 040 faz? O que a Via 040 não faz?
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durante o feriado da 
semana santa, fi que atento 
se for viajar de ônibus. Para 
passear com segurança e 
evitar imprevistos, observe 
as dicas da Via 040 e faça 
uma boa viagem!

Balanças reativadas
Os motoristas de veículos de transporte de carga 
devem fi car atentos ao passarem pelo quilômetro 664, 
em Carandaí (MG). Desde 02 de março, a balança do 
posto de pesagem foi reativada.

A Via 040 é responsável pela manutenção do 
equipamento e da instalação, deixando a fi scalização 
do peso dos veículos a cargo do órgão regulador 
(ANTT) . Além do posto de pesagem de Carandaí, serão 
reativadas as balanças localizadas em João Pinheiro (Km 146) e Ribeirão das Neves (Km 507), todas 
em Minas Gerais. Serão implantados outros três postos de pesagem na BR-040, cujas localizações 
estão em processo de defi nição e aprovação junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT). 

O município de Moeda está localizado na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte e é ligado à BR-040 pela rodovia MG-825. 
Integrante do Ciclo do Ouro, a cidade é destino turístico para 
quem procura belezas naturais, em especial a Serra da Moeda. 

Quem visita a cidade tem a oportunidade de resgatar 
parte da história. O povoado de São Caetano da Moeda, ou 
simplesmente Moeda Velha, é conhecido por abrigar as ruínas 
de uma antiga fábrica clandestina de moedas fundada por 
12 portugueses no século 18. Em agosto, o largo recebe a 
tradicional festa de São Caetano da Moeda Velha, com música, 
comida típica e barraquinhas.

turismo
O cenário arqueológico presente em Moeda contribui para o potencial do turismo de aventura. 
“Muitos turistas vêm aqui praticar rapel. Outros se interessam pelas águas bastante limpas e pelas 
cachoeiras”, conta o professor Caio Marcelino. No Centro, o calçadão que começou a ser construído 
por volta de 1700 é utilizado para práticas de caminhada. 

Você sabia

Moeda já pertenceu aos municípios de Belo Vale (1953 a 1970) e Congonhas 
(1970 a 1975). Após revisão administrativa o município deixa Congonhas e em 
2001 volta a pertencer a Belo Vale.

Verifi que se a empresa de ônibus 
é legalizada na Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT).

Na hora de arrumar as malas 
o ideal é levar o mínimo de 
volume possível, para facilitar a 
locomoção. Você também evita 
a perda de bagagem no terminal 
rodoviário.

Fique atento ao peso das 
bagagens. Cada passageiro tem 
direito a transportar até 30 kg no 
bagageiro e mais 5 kg no porta-
embrulho do ônibus.

Na hora do embarque, tenha 
em mãos a passagem, o cartão 
de identifi cação preenchido e o 
documento de identidade original.

Leve um kit para primeiras 
necessidades, como garrafa 
d’água, lenço descartável, 
pequenos lanchinhos não 
perecíveis e remédio para enjoo. 

Ao identificar alguma atitude 
imprudente do motorista 
durante o trajeto, o usuário 
deve denunciar à ANTT através 
do telefone 0800-610-300.
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