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CONEXÃO

Km 543,5 Via 040

saiba como o fluxo 
de cargas especiais é 
monitorado na rodoVia PÁg. 2

dia da mulher: 
uma homenagem mais do 

que merecida PÁg. 4



Motivos para comemorar
A edição de fevereiro do boletim Conexão é mais do que informativa, é comemorativa. 
Isso porque já começamos a perceber os resultados do esforço e comprometimento 
de nossas equipes que atuam na rodovia. Os dados de redução de acidentes e 
de vítimas fatais na BR-040 refletem o trabalho sério realizado pela Via 040 para 
ampliar a segurança e a tranquilidade do usuário. E isso é só o começo. Vamos seguir 
nesta rota, sempre investindo na modernização da rodovia.

Outro motivo de comemoração é o Dia Internacional da Mulher. Deixamos nosso 
agradecimento a todas que fazem parte da equipe da Via 040 e que trazem 
sensibildiade, eficiência e leveza ao nosso ambiente corporativo. Parabéns também 
às mulheres que estão no trecho, nas cidades do entorno da BR-040, enfim, em todo 
o Brasil. 

Boa leitura!

Editorial GiGantEs do asfalto

Cargas especiais recebem tratamento 
diferenciado na rodovia

Eles são enormes, carregam centenas de toneladas e, por isso, merecem tratamento 
especial na rodovia. Para que os transportes de cargas especiais possam ocorrer sem 
comprometer a segurança do usuário, a Via 040 conta com uma estratégia de apoio 
para evitar atrasos, danos a pontes e viadutos e, principalmente, acidentes.
 
A autorização para o trânsito de cargas especiais nas rodovias é concedida pelas 
autoridades de trânsito, porém, a Via 040 acompanha e auxilia o deslocamento do 
veículo durante todo o trajeto. A depender das dimensões da carga transportada, é 
providenciada escolta motorizada e sinalização adequada, além da possiblidade de 
serem necessárias manobras como “siga e pare”, desvio por rotas alternativas ou 
tráfego pela contramão. Estas ações são coordenadas pelas equipes de operação 
viária da Via 040.
 
Em algumas ocasiões, é necessário o envio de um plano de trafegabilidade à 
Concessionária por parte do agente transportador. O documento traz informações 
fundamentais como descrição do percurso a ser realizado, mapeamento de pontos de 
parada e de pernoite e descrição das obras de artes especiais que serão transpostas, 
dentre outros detalhamentos. “Uma vez que recebemos estas informações, 
conseguimos fechar o planejamento para o deslocamento do veículo e providenciar 
as adequações necessárias ao transporte e à segurança dos usuários”, explica 
Clarisse Liguori, coordenadora de Planejamento e Controle Operacional. A Via 040 
solicita o plano de trafegabilidade e agendamento do transporte de cargas com mais 
de 3,5 metros de largura, 25 metros de comprimento, 5 metros de altura e que pesem 
mais de 150 toneladas.

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 transporte de cargas especiais é fundamental para o 
desenvolvimento do país. Grandes obras de hidrelétricas, 
usinas eólicas e plantas industriais dependem do 
transporte de peças e equipamentos gigantescos. Hoje, 
no Brasil, os deslocamentos são feitos prioritariamente 
por rodovias. Ao prestar o apoio necessário a essa 
modalidade de transporte, a Via 040 contribui para o 
crescimento do Brasil.

Você sabia
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Pense em uma árvore vistosa, repleta de frutos saborosos e flores aromáticas. Essa 
árvore nem sempre foi assim. Para dar frutos e flores, ela precisou ser cuidada, regada 
e podada até crescer e se tornar uma planta saudável. Com a rodovia não é diferente. 
Para que ela se torne segura, é preciso cuidado, manutenção e conservação. Só 
assim ela dará frutos que poderão ser colhidos por todos. 

É o que a Via 040, em parceria com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar 
Rodoviária (PMRv), vem fazendo desde que 
assumiu a gestão do trecho entre Brasília e Juiz 
de Fora: cuidando da BR-040. Os frutos deste 
trabalho já começam a ser colhidos: o número 
de acidentes na rodovia caiu quase que pela 
metade desde que a Via 040 iniciou a operação. 
Em dezembro de 2014, houve redução de 45% 
nos casos de acidentes e de 56% no número 
de vítimas fatais na comparação com o mesmo 
período de 2013. (Fontes: PRF, PMRv e Via 040)

O bom resultado tem como base diversas ações, como a prestação dos serviços de 
atendimento ao usuário. Em 90 dias de operação da rodovia foram registradas 22.576 
chamados nos canais de atendimento da Concessionária, sendo que 17% representam 
os pedidos de atendimento na pista (socorro médico e mecânico). 

Para o gerente de Operações da Via 040, André Araújo, os serviços ao usuário tiveram 
papel primordial na redução dos acidentes. “Os guinchos da Via 040 fazem a retirada 
de veículos parados na pista o mais rápido possível, minimizando um importante fator 
de risco na rodovia. Outro exemplo é o socorro médico, disponível 24 horas, sete dias 
por semana, apto a prestar auxílio de forma ágil, acelerando o socorro à possíveis 
vítimas”, explica.

Parceria

A redução de ocorrências no trecho sob concessão é resultado de um esforço conjunto. 
A Via 040 conta com a parceria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar 
Rodoviária (PMRv) para intensificar as ações de fiscalização na rodovia. “Trabalhamos 
em parceria com a Concessionária e os resultados começam a aparecer”, comentou o 
tenente da PMRv, Geraldo Donizete, responsável pelo policiamento do Anel Rodoviário 
de Belo Horizonte, que teve redução de 38% dos acidentes. Já no trajeto da rodovia 
que passa por Valparaíso de Goiás (GO), as mudanças contribuíram para queda de 
20% no número de acidentes. “As soluções implementadas pela Concessionária, 
em conjunto com os esforços de monitoramento e fiscalização da PRF, trouxeram 
melhorias significativas para os usuários da rodovia”, ressaltou o Inspetor Frazão, da 
PRF do Distrito Federal.

Conheça algumas ações que contribuíram para redução de acidentes. 

Cuidar Para ColhEr os frutos 
número de acidentes cai quase pela metade na Br-040

Redução de 45% nos 
casos de acidentes.

17% das chamadas 
representam pedidos de 

atendimento na pista.

Redução de 38% dos 
acidentes no Anel 
Rodoviário de BH.

Redução de 64% no 
número de acidentes na 
BR-040, no trecho que 
passa por Contagem 

(MG).

O número de acidentes 
foi reduzido em 20% em 

Valparaíso de Goiás.

45% 64%

17%

38% 20%

“Em 90 dias de 
operação a Via 040 
atendeu 22.576 
chamados, uma 
média de 250 
solicitações por dia”

trecho o que foi feito pela Via 040? número de acidentes redução (%)

Trecho de 10,5 quilômetros do Anel Rodoviário de 
Belo Horizonte, entre o Conjunto Califórnia e o 
Bairro Olhos D’Água.

Instalação de grades de proteção em passarelas; recuperação do pavimento e 
sinalização; serviços de conservação

De 182 para 113 38%

No segmento da BR-040, do Km 519 ao Km 531 
que passa por Contagem (MG).

Recuperação do pavimento e sinalização; serviços de conservação; instalação de 
grades de proteção em passarelas;

De 134 para 48 64%

BR-040 que atravessa Ribeirão das Neves (MG). Recuperação do pavimento e sinalização; serviços de conservação De 92 para 75 18%

No trecho da rodovia que passa por Valparaíso
de Goiás (GO), do Km 0 ao Km 8,7.

Implantação do plano de fluidez, com adequação de retornos e fechamento de 
acessos irregulares.

De 67 para 53 20%

3 - Boletim Mensal



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 Gestão de Marcas
Textos: Comunicação Via 040 e Link Comunicação 

ViajE MElhorElas Estão no trECho

Imagens: Acervo Via 040 
Gráfica: Rede
Tiragem: 10 mil exemplares

Mães, filhas, esposas e trabalhadoras. Assim são as mulheres brasileiras, que se desdobram para 
conciliar tantas atividades no dia a dia. 

Na BR-040, várias mulheres são exemplos de vitória e superação. Apaixonadas pelo que fazem, dão o 
melhor de si quando o assunto é a profissão. Conheça um pouco da história de algumas delas, cujas 
vidas estão ligadas, direta ou indiretamente, à rodovia. 

Celinha Santana 

Profissão: comerciante, proprietária do 
Restaurante da Celinha, em Ribeirão do Eixo, 
Itabirito.

História: “Comecei no comércio muito cedo, 
aos 12 anos. Minha família tinha uma vendinha 
ao lado de casa, na BR-040. Quando meu 

pai faleceu, a venda ficou com a minha mãe e eu passei a ajudá-la no negócio. Devagar, a gente 
foi arrumando a mercearia e tivemos a ideia de servir almoço, pois minha mãe cozinhava muito 
bem. No início vendíamos apenas um, dois pratos de comida por dia. Com o tempo, a demanda foi 
crescendo e os caminhoneiros do trecho começaram a pedir janta. Para atendê-los, passamos a fazer 
o mexidão. Foi um sucesso. A vendinha foi ficando pequena e a gente viu que precisava juntar dinheiro 
para expandir o negócio. Demoramos sete anos para construir o restaurante e neste ano já vamos 
completar dez anos! Hoje sei que só cheguei até aqui porque trabalhei muito no início. Trabalhei tanto 
que só consegui ter filho agora (risos). A chegada da Via 040 traz, sem dúvida, mais segurança para 
o restaurante, em todos os sentidos. Esperamos que com a rodovia em boas condições o movimento 
também aumente”. 

Wilza Júlia Ribeiro

Profissão: Policial Rodoviária Federal

História: “Tenho 15 anos de polícia. No início, 
meu antigo chefe não concordava muito com 
mulher na pista, achava que era trabalho para 
homem. Até que eu mostrei que podia trabalhar no trecho. Hoje meu trabalho consiste em monitorar 
a rodovia, atender acidentes e acompanhar de perto o usuário. Um trabalho que gosto muito de fazer 
e que me realiza. Conciliar a vida pessoal com a profissional foi um desafio. Hoje minha filha tem 19 
anos, mas quando era pequena precisei contar com a ajuda dos meus pais para criá-la. Quando eu 
voltava para casa, ela estava na escola. O conselho que deixo para as mulheres é que nunca deixem 
de seguir os seus desejos. Hoje a mulher é capaz de assumir qualquer profissão e ser feliz”. 

Kaliana Cristina dos Santos Sales

Profissão: Coordenadora de Manutenção e 
Conservação do trecho 4 na Via 040 

História: “Atuar no trecho é um desafio, mas 
ao mesmo tempo muito gratificante. Quando 
uma mulher assume um cargo de maior 

responsabilidade, sobretudo em uma profissão composta em sua maioria por homens, há um pouco 
de preconceito. Para superar esses desafios, tive que me impor e mostrar que sabia o que estava 
falando. Hoje há um respeito maior por parte dos homens. Eles reconhecem que as mulheres têm um 
olhar mais apurado, são mais detalhistas e organizadas. Isso acaba fazendo a diferença no trabalho 
de conservação e manutenção. Já em casa eu não faço o papel da engenheira, mas da dona de casa 
(risos). Para as mulheres que estão começando na profissão, não tenham receio. Nós temos poder 
sobre tudo o que desejamos”.

Vai viajar com crianças? 
Veja as dicas da Via 040 
e pé na estrada!

O uso de cadeirinhas 
e assentos infantis 
é obrigatório para 
crianças de até 10 anos.

Deixe sempre acessível 
em seu veículo um 
lanche leve, como frutas, 
biscoitos, suco e água. 

Opte por fazer paradas 
regulares, de preferência 
a cada 200 quilômetros, 

para idas ao banheiro. 

A cada parada, 
incentive a criança a 
fazer alongamentos, 
principalmente se a 
viagem for longa. 

As crianças devem viajar 
apenas no banco de trás.
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