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CONEXÃO

vai pegar a estrada 
no final do ano? 
Confira algumas diCas e faça uma 
boa viagem! PÁg. 4

mais 300 
colaBoradores 
entram em ação no 1º 
trimestre de 2015 PÁg. 2

equiPe de resgate do Posto 16, em Contagem



Compromisso com você
A segunda edição do Boletim Conexão traz como destaque os Serviços de Atendimento 
ao Usuário, que começaram a operar em outubro. O que antes parecia distante para 
os usuários da rodovia hoje é uma realidade, conquistada graças à dedicação de 
toda a equipe da Via 040. 

Nos primeiros 12 dias de operação, recebemos quase 4 mil ligações no atendimento 
telefônico gratuito. Mais de 880 ocorrências de panes mecânicas foram registradas, 
além de 240 casos de animais na rodovia. 

Desde que a Via 040 assumiu a gestão da rodovia, em abril de 2014, sabíamos dos 
desafios e responsabilidades que viriam. Transformar caminhos e conectar pessoas 
é uma missão única, que muda realidades e reflete na vida de milhões de brasileiros 
que sempre almejaram uma BR-040 mais segura, moderna e confiável. 

Assumimos o compromisso com você, usuário, de prezar pela excelência em cada 
trabalho que executarmos. Durante os próximos 30 anos, período em que estaremos 
à frente da gestão da BR-040, colocaremos toda nossa energia na modernização de 
um dos principais corredores viários do Brasil.

Quem teve a oportunidade de trafegar pela BR-040 nos últimos cinco meses pode 
perceber uma série de ações que mudaram para melhor as condições da estrada. Um 
grande marco desta nova etapa foi o início da operação dos Serviços de Atendimento 
ao Usuário.

É fácil reconhecer os 21 postos de atendimento instalados ao longo dos 936,8 km da 
BR-040 entre Brasília (DF) e Juiz de Fora (MG). Pintados de amarelo, justamente para 
chamar a atenção do usuário, eles estão distribuídos, em média, a cada 45 quilômetros 
do percurso. Pontos de apoio para os viajantes, os postos oferecem facilidades como 
banheiro e fraldário; informações úteis e mapas de localização; além de acesso ao 
hot line, que permite contato gratuito e direto com a Concessionária.

Atendimentos
Somente nos 12 primeiros dias de operação, foram registrados 2038 atendimentos e 
mais de 4 mil ligações para número gratuito da Via 040.

Boa Surpresa
Há 40 anos, o aposentado Antônio Guedes, natural de Juiz de Fora, viaja pela BR-
040. Pelo menos duas vezes ao mês, Antônio sai de Belo Horizonte rumo à cidade 
natal para matar a saudade da família e dos amigos. Em sua última viagem, o usuário 
percebeu as mudanças. “Tenho 66 anos e achei que nunca fosse ver a BR-040 desse 
jeito. Quando vi os postos de atendimento funcionando tive a esperança de que a 
rodovia irá nos surpreender e ficará muito melhor”, almeja o juiz-forano. 

Para acionar qualquer um dos serviços, basta ligar para o telefone gratuito 
0800 040 0040. O usuário também pode entrar em contato pelo e-mail 
faleconosco@via040.invepar.com.br, pelo site www.via040.invepar.com.br ou 
por meio dos livros de registro localizados nos postos de atendimento.

Acione a Via 040 pelo 
0800 040 0040

Equipe Reforçada
EditoRiAl RH

A Via 040 começará 2015 com boas notícias para aqueles que estão à procura de 
emprego. A Concessionária planeja contratar 360 profissionais já no 1º trimestre do 
próximo ano. Segundo a gerente de Recursos Humanos da Concessionária, Renata 
Damásio, as vagas serão para operação de pedágio. Moradores das cidades que 
abrigarão as praças terão prioridade no processo seletivo. 

Desde que venceu o leilão de concessão, a Via 040 contratou cerca de 450 
profissionais para atuar nos setores de Administração, Engenharia e de Operação. 

Excelência

A empresa busca profissionais que tenham 
orgulho em cuidar do próximo, que superem 
as expectativas e executem seu trabalho com 
atenção e dedicação ao usuário em todos os 
contatos realizados. “Independente do sexo 
e da idade, procuramos pessoas dinâmicas 
que busquem a excelência no seu dia a dia de 
trabalho”, ressalta Renata.

Venha trabalhar conosco. Envie seu currículo para rh@via040.com.br. 

A FoRçA dA ViA 040
Mais dE 400 prOfissiONais CONtratadOs 

100 NO SETOR 
ADMINISTRATIVO 

80 PARA ENGENHARIA 

260 PARA OPERAçãO 
RODOVIáRIA 

Um novo tempo para a BR-040
Via 040 implanta serviços que elevam a rodovia a um novo patamar 
de qualidade

SERViçoS

Sozinho, nunca!
Desde 22 de outubro, quem trafega pela BR-040 viaja acompanhado. Os 
postos de atendimento abrigam as equipes de atendimento médico de 
emergência, socorro mecânico, combate a incêndios, inspeção de tráfego e 
apreensão de animais, prontas para atender ao chamado dos usuários 24 
horas por dia, sete dias por semana. 

6 veículos para resgate 
de animais

29 ambulâncias 
totalmente equipadas 

35 guinchos leves, 
pesados e extrapesados

Atendimento
médico de 

emergência

Socorro 
mecânico

Combate a 
incêndios

inspeção de tráfego
21 veículos de inspeção trafegam 24 horas pelo trecho sob concessão. 
Os inspetores são treinados para identificar anormalidades na rodovia e 
atuam prontamente para contribuir com a segurança de todos.

6 caminhões-pipa

Via 040 prevê mais de 300 
contratações para o 1º trimestre 
de 2015

FAlE Com A 
ViA 040: 
Ligação gratuita: 0800 040 0040

Site: www.via040.invepar.com.br 

E-mail: 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
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PElo tRECHo

melhorias imediatas 
Em outubro foram iniciadas as obras de 
recuperação no trecho entre Paraopeba 
(km 424) e Belo Horizonte (km 543). 
Isto significa que, em breve, o trecho 
ganhará um asfalto de qualidade, sem 
imperfeições, desníveis e “costelas”, 
por exemplo; placas velhas serão 
trocadas e novas faixas de sinalização 
serão pintadas na pista; dispositivos 
de segurança como tachas refletivas 
(olhos de gato) serão instalados para 
auxiliar o motorista que viaja à noite; 
e canteiros centrais serão reformados, 
dentre outras intervenções. As ações 
trazem melhorias imediatas para 
o usuário e proporcionarão mais 
segurança e tranquilidade durante os 
deslocamentos na rodovia.

duplicação Acelerada
As obras de duplicação estão a todo 
vapor em seis trechos da BR-040, 
em Goiás e Minas Gerais. A partir 
do km 40, em Luziânia (GO), já está 
sendo aplicada a primeira camada de 
pavimentação. Frentes de trabalho 
atuam também nas etapas de 
terraplanagem e preparação do solo. A 
primeira fase de obras entregará mais 
de 56 quilômetros duplicados no início 
de 2015. A partir do segundo ano de 
obras, serão construídas vias marginais, 
novos acessos, trevos, retornos em 
nível, retornos em desnível, passarelas, 
viadutos e melhorias no traçado da via.

ViAjE mElHoR 

Rode tranquilo pela BR-040
Final de ano é a época de pegar a estrada e curtir o Natal, o réveillon e as férias perto de quem você gosta. 
Com as rodovias mais cheias, é preciso redobrar a atenção. Confira algumas dicas para viajar com segurança. 
Boas festas!

Nunca trafegue pelo 
acostamento.

deu sono? Pare de dirigir 
e encontre um local 
seguro para descansar.

Sempre respeite a 
sinalização e os limites de 

velocidade.

Planeje sua viagem. 
Saia com antecedência ou 
em horários alternativos.

informe-se sobre postos de 
gasolina e postos de conveniência 

ao longo do seu trecho.

Confira se a carteira de 
motorista e documentos do 

carro estão em em dia.

Faça a revisão do carro pelo menos 
uma semana antes de viajar.

CoNECtAdA 
Com VoCê

A Via 040 também está nas redes sociais! Curta nossa fan page no Facebook 
e siga nosso perfil no Twitter.  Confira alguns comentários dos usuários da rodovia nas 
redes sociais:

fernando dutra Cassiano
Belo Horizonte/MG 

Estou muito feliz em saber que 
minha viagem paro o Rio será 
mais segura. Obrigado Via 040!

fabio antônio 
Nova Lima/MG

Grande equipe, com ótimos 
profissionais da Via 040! Boa 
sorte nessa jornada galera!!!!

aparecido fagundes
Juiz de fora/MG

Estive em Brasília dia 21/10 14 e 
confirmei vários trabalhos sendo 
executados, equipe médica, 
enfermeiros, socorro, guincho, etc. 
Me senti seguro.

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 Gráfico: G30 Comunicação e Marketing. 
Textos: Comunicação Via 040 e Link Comunicação. 

Imagens: Acervo Via 040 / Daniel Mansur. 
Gráfica: Rede.
Tiragem: 10 mil exemplares.
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