
Transformar
caminhos 
e conecTar 
pessoas

A
n

o
 I

II
, 

N
º 

2
9

, 
F

e
ve

re
ir

o
/2

0
17

. 
P

u
b

li
ca

çã
o

 m
e

n
sa

l.
 D

is
tr

ib
u

iç
ã

o
 g

ra
tu

it
a

.

CONEXÃO

Conheça alguns dos 
produtos Cultivados nas 
Cidades atendidas pela  
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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/sentido Cidade

PA 1 1 / S Santa Maria - DF

PA 2 51 / S Luziânia - GO

PA 3 96 / N Cristalina - GO

PA 4 148 / N Cristalina - GO

PA 5 43 / N Paracatu - MG

PA 6 86 / S Paracatu - MG

PA 7 130 / N João Pinheiro - MG

PA 8 173 / N João Pinheiro - MG

PA 9 223 / S
São Gonçalo do 

Abaeté - MG

PA 10 271 / S
São Gonçalo do 

Abaeté - MG

PA 11 314 / S Três Marias - MG

PA 12 362 / N Felixlândia - MG

PA 13 405 / S Curvelo - MG

PA 14 448 / S Caetanópolis - MG

PA 15 488 / N Capim Branco - MG

PA 16 525 / S Contagem - MG

PA 17 569 / N Nova Lima - MG

PA 18 610 / N Congonhas - MG

PA 19 660 / S Carandaí - MG

PA 20 709 / S Barbacena - MG

PA 21 747 / N Santos Dumont - MG

postos de pesagem

Cidade Km/sentido

João Pinheiro - MG 147 / S

Ribeirão das Neves - MG 508 / N

Carandaí - MG 664 / S

concessão

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

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

Deficientes auditivos e da fala: 0800 033 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
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editorial

redes sociais 

Olá! O Conexão de fevereiro chega com muita informação e dicas 
para o usuário da BR-040. Na matéria de capa, você vai conhecer 
alguns dos produtos responsáveis pelas delícias feitas nas 
cozinhas de Goiás e Minas Gerais. Destacamos pratos tradicionais 
que levam em suas receitas essas verdadeiras riquezas cultivadas 
em todo o trecho sob concessão da Via 040. De grãos, aves, frutas 
e queijos são feitos os sabores da BR-040.  O leitor ficará com 
água na boca! 

Abordamos também o novo formato dos perfis da Via 040 nas 
redes sociais. Com o maior volume de postagens, os seguidores 
da Concessionária têm acesso a mais informação e podem 
acompanhar, de onde estiverem, novidades, orientações de 
segurança e o que acontece na BR-040. O perfil da Via 040 no 
Instagram chegou com tudo e mostra a rodovia de um modo 

diferente: são paisagens e atrativos captados pelo olhar dos 
usuários. Vale a pena conferir.
 
Outro destaque são as dicas que preparamos para esta edição. 
Um procedimento básico na condução de veículos, a passagem 
de marcha manual, reserva seus cuidados. O texto traz alguns 
esclarecimentos sobre a utilização desse tipo de câmbio que vão 
auxiliar o condutor na busca por mais economia e durabilidade. 
Para quem vai pegar a estrada para curtir o carnaval, dicas para 
não ser pego de surpresa e viajar tranquilo. 

E por falar em folia, o Conexão preparou um roteiro com alguns 
dos principais carnavais do trecho atendido pela Via 040. É 
diversão para folião nenhum ficar parado.

Boa leitura! 

Via 040 amplia atuação nas redes sociais e aumenta a 
conectividade com o usuário da BR-040

As redes sociais, que antes desempenhavam um papel de diversão e 
entretenimento para quem navegava na internet, se tornaram canais de 
interação e informação de grande alcance. Hoje, essas plataformas são 
o principal meio de comunicação de milhares de pessoas mundo afora e 
um espaço para que as empresas possam se aproximar de seu público. 
Pensando nessa conectividade e a fim de oferecer ao usuário mais 
conteúdo e informações relevantes, a Via 040 ampliou sua atuação nas 
redes sociais.

O objetivo é levar ao usuário do Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn 
conteúdos de qualidade e com linguagem acessível sobre serviços, 
dicas de segurança, curiosidades e tudo o que de mais interessante 
estiver acontecendo na BR-040.

A Via 040 adaptou suas publicações para cada um de seus perfis nas 
redes sociais, já que o público procura por informações diferentes 
quando acessa uma ou outra plataforma.

informações para todos
As postagens da Via 040 no Facebook, por exemplo, privilegiam dicas 
de segurança viária e curiosidades. É um meio de alertar o usuário 
sobre a vivência na rodovia, ao mesmo tempo em que chama a atenção 
para o comportamento adequado na estrada. Já o Twitter, por ser uma 
rede mais dinâmica, divulga atualizações de tráfego e também reforça 
os conceitos de segurança viária, além dos serviços da Concessionária.

O Instagram ganhou impulso 
nesse novo momento de atuação 
da Via 040 nas redes sociais. Agora, 
o usuário tem a oportunidade de ver a 
BR-040 sob outro olhar, a partir de 
fotos da rodovia, com suas paisagens 
e atrativos.  Para o LinkedIn, foram 
reservados conteúdos institucionais, 
com destaque para serviços e ações 
ligadas ao dia a dia da empresa, dos seus 
colaboradores e também novidades sobre o 
mercado de atuação.

Por meio do WhatsApp, criado em 2016, o usuário tem a opção de se 
cadastrar nas cinco listas disponíveis e receber informações sobre as 
condições da rodovia no trecho de interesse. Os números podem ser 
obtidos no site da Via 040. 

curta e siga a Via 040 de onde estiver
Você, usuário da BR-040, pode seguir os perfis da Via 040 e se conectar 
com a Concessionária de onde estiver.  As redes sociais da empresa, 
além de serem plataformas úteis para divulgação de temas importantes 
para quem trafega pela rodovia, também disponibilizam canais para 
interagir com seus seguidores. Participe de nossas redes e fique por 
dentro!

mais conteúdo e dicas para você

Facebook: facebook.com/via040

Twitter: twitter.com/@via_040

Instagram: instagram.com/via040

LinkedIn: linkedin.com

VIA 040 
NA rEDE
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Pelo trecho

Pelos 936,8 quilômetros sob concessão da Via 040, o usuário da BR-040 encontra delícias típicas, 
repletas de história e muito sabor 

rota de riquezas gastronômicas

O trecho sob concessão da Via 040 cobre parte de dois dos estados 
brasileiros mais reconhecidos por sua culinária: Goiás e Minas 
Gerais. Os pratos típicos feitos com as delícias produzidas nessas 
regiões atendidas pela BR-040 encantam não só os brasileiros, 
mas também, os paladares de turistas do mundo inteiro. O boletim 
Conexão destaca alguns dos produtos que compõem essa cozinha 
mágica, de muita brasilidade e tradição. São iguarias que contribuem 
para o preparo de pratos saborosos, além de representarem uma 
importante fatia de dezenas de economias locais. 

delícia dourada
O cultivo de milho é uma tradição de cidades como Luziânia e 
Cristalina, em Goiás, e cobre também parte do Noroeste mineiro. 
Festas para celebrar o grão são comuns nessas regiões. O Oeste 
goiano faz jus aos milharais com um quitute admirado por muita 
gente: a pamonha. Os grãos de milho são a base de uma massa 
cremosa que, depois de pronta, é embrulhada na própria palha 
para então ser cozida. Essa delícia pode ser doce ou salgada e, 
também, recheada. Entre os recheios mais apreciados estão o de 
carne seca com requeijão e o de frango. Hummmm...

Franguinho na panela e por todo o trajeto
Não é raro encontrar em propriedades rurais e mesmo nos quintais 
de residências do interior uma pequena criação de frangos ou 
de galinhas caipiras. O famoso “franguinho na panela” é quase 
unanimidade tanto em Goiás quanto em Minas Gerais, e um dos 
pratos mais conhecidos é a galinhada. A refeição é 
facilmente encontrada em restaurantes de 
comidas típicas goianas e mineiras. É fato 
que os estados “disputam” a titularidade 
da origem do prato, mas o que importa é 
que todos se deliciam com essa refeição. 
Trata-se de um arroz “incrementado” 
com pedaços de galinha caipira, 
que alguns preparam com 
pequi, dando à iguaria um 
gosto especial, típico do 
cerrado brasileiro. Luziânia e 

Cristalina
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contestado, porém, tradicional
Seguindo pelo trecho, temos na Região Central de Minas, 
mais precisamente em Paraopeba, o cultivo do quiabo, que se 
destaca como umas das atividades da agricultura familiar mais 
representativas do Brasil. O vegetal ainda rende cara feia em 
muita gente, mas os mineiros o apreciam muito, ainda mais se 
vier acompanhado de angu, costelinha de porco ou frango. E 
convenhamos: um quiabo fresquinho tem seu lugar em qualquer 
mesa.

tradição mineira
Chegando quase ao extremo da concessão da BR-040, temos 
as frutas e as hortaliças de Carandaí (MG). O figo é destaque da 
produção local e, além de render uma típica compota mineira, 
também pode ser aproveitado para a fabricação de deliciosos 
licores. As uvas dividem espaço na produção frutífera, que vem 
crescendo na cidade.

Um reino de sabor
E, estando em Minas Gerais, não poderia faltar o aclamado queijo! 
Base de um dos quitutes mais famosos do Brasil – o pão de queijo 
– não é de se espantar que justamente em território mineiro 
encontremos um dos mais tradicionais: o queijo do reino. A cidade 
de Santos Dumont foi pioneira no Brasil na fabricação desse tipo. A 
especiaria foi desenvolvida por queijeiros holandeses que “fizeram 
escola” na região e repassaram os segredos dessa delícia a outros 
produtores locais. Quem visita a cidade não vai embora sem levar 
essa “bolinha de casca vermelha” de sabor inigualável!

Luziânia e 
Cristalina

ParaopebaParacatu

Carandaí
Santos Dumont
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serViços

esPaço do UsUário

pesos máximos permitidos

Eixo simples direcional - 6t
Eixo simples + rodagem dupla - 10t
Eixo tribos - 13,5t
Eixo trucado - 17t
Eixo triplo - 25,5t

Peso bruto - 5%  |  Entre eixos - 10%  |  Remanejo - 12,5%

osmar 
Facebook – 23/01/2017

Parabenizo o serviço da Via 040. Sou 
motorista e um dia tive problemas 
mecânicos, quando conduzia um ônibus 
escolar. Fomos muito bem atendidos. 

caTegoria eixos rodagens Tarifa

2

Automóvel

Caminhonete

Furgão

2

Caminhão leve

Ônibus

Caminhão-trator

Furgão

3Automóvel e caminhonete 

com semirreboque

3

Caminhão

Caminhão-trator

Caminhão-trator com semirreboque

Ônibus

4
Automóvel e caminhonete com 

reboque

4
Caminhão com reboque

Caminhão-trator com semirreboque

5
Caminhão com reboque

Caminhão-trator com semirreboque

6
Caminhão com reboque

Caminhão-trator com semirreboque

Motocicletas
Motonetas
Bicicletas moto

2 Simples

O cálculo da tarifa para veículos acima de 06 eixos será feito conforme item 18.2.7 do Contrato de 
Concessão, disponível no site www.antt.gov.br e conforme o disposto na Lei 13.103, de 02 de março de 2015.

r$2,40

r$4,80

r$9,60

r$7,20

r$14,40

r$9,60

r$19,20

r$24,00

r$28,80

posto Km sentido estado

Posto Petro Rios 1 Sul DF

Posto PH 5 Sul DF

Posto Gardem 1 Sul GO

Posto Solar 1 Sul GO

Posto Garzzo 1,4 Norte GO

Posto Vaparaíso 
Combustíveis 2,5 Norte GO

Posto Shell 4 Norte GO

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 81 72,9 Sul GO

Posto Petrobras 73 Sul GO

Posto JK 95 Norte GO

Posto 3K 95,1 Sul GO

Posto Molas Cristal 96 Norte GO

Posto Alfatroz 3,3 Norte MG

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 Mourão 85,6 Norte MG

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 Mar Doce 281 Norte 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 Trevo JB 413,3 Sul MG

Posto Faísão 423 Norte MG

distrito federal

posto Km sentido estado

Posto Trevo JM 426 Sul MG

Posto Campinho 427 Sul MG

Posto Pôr do Sol 436,5 Sul MG

Posto Diamantinense 
(Pôr 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 MG

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 Sul MG

Posto Gauchão 758 Norte MG

Rodoposto Silvios's 
LTDA

772,5 Norte MG

postos da políCia rodoviária federal

Cidade estado Km

Brasília DF 0

Cristalina GO 87

Paracatu MG 47,4

Três Marias MG 284,53

Sete Lagoas MG 471

Nova Lima MG 554,3

Congonhas MG 607

Juiz de Fora MG 767,7

postos de ComBustível tarifas

goiás

minas gerais

tolerânCia
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dicas

Passando a marcha a limpo

Um procedimento habitual na direção é a troca de marcha. Hoje, 
muitos veículos são equipados com câmbio automático, mas há uma 
infinidade de automóveis em circulação que requerem a passagem 
manual. E, por mais simples que possa parecer, a troca de marcha 
também carece de conhecimento e cuidados, já que, se feita de forma 
indevida, pode danificar o motor do veículo. Fique ligado!

 O tempo para a troca de marcha varia conforme o modelo do 
veículo. Modelos parecidos podem ter motores e concepções de 

O carnaval está chegando e muitos foliões pegam a estrada para curtir 
a folia, seja com grupos de amigos ou em família. Para garantir uma 
viagem tranquila e sem surpresas nunca é demais relembrar alguns 
procedimentos e comportamentos importantes para quem vai viajar. 

  Programe com antecedência sua viagem e pesquise a rota. Assim, 
você pega a estrada sabendo da disponibilidade de postos de 
combustíveis e locais de parada, por exemplo. Não tenha pressa!

  Sempre que programar uma viagem, faça a revisão de seu veículo 
com antecedência.

  Calibre os pneus e confira o estepe.
  Descanse antes de pegar a estrada. O motorista descansado dirige 

com mais atenção.
  O cinto de segurança salva vidas! Todos os ocupantes do veículo 

devem viajar com os cintos afivelados.
  Se for viajar com crianças, lembre-se de que cada faixa etária tem 

um assento específico que garante o conforto e a segurança dos 
pequenos.

  Mantenha distância segura do carro à frente e respeite a sinalização.
  O uso de celulares e de outros equipamentos ao volante, além de 

ser uma infração grave, desvia a atenção do condutor. 
  Evite os horários de pico. A estrada com menos fluxo de veículos 

permite uma condução mais tranquila.

câmbio diferentes. Leia o manual para entender como funciona o 
câmbio do seu veículo.

 Não é recomendável utilizar a marcha até o limite, forçando a 
rotação do motor. O ideal é que isso seja executado apenas em caso 
de necessidade. Ir até o limite desgasta o motor.

 Não troque a marcha sem pisar na embreagem. O pedal existe para 
ser acionado, uma vez que compõe o conjunto de transmissão para o 
funcionamento adequado do veículo. Essa prática provoca o desgaste 
antecipado das peças.

 É recomendável que o óleo do câmbio seja checado a cada 10 mil 
quilômetros rodados e, se houver necessidade, é preciso completar o 
nível do lubrificante. Há fabricantes que indicam mais rodagem para a 
verificação do óleo. Confira no manual do seu veículo.

 Usar o câmbio no neutro (o popular “ponto morto”) em descidas não 
é uma prática indicada, pois compromete a segurança. Se o condutor 
precisar frear rapidamente, o veículo demorará a responder. E, caso 
seja preciso corrigir a direção, o controle é menor do que se o veículo 
estivesse engrenado.

segUrança 

diversão com segurança
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Parada

Quilômetros de folia

Brasília (DF) remodelou seu carnaval nos últimos anos. Agora, 
os foliões poderão conferir diversos shows no tradicional Parque 
da Cidade, que promete reunir várias tribos. Estão programadas 
bandas sertanejas, de forró, de funk, axé e de samba!  Os blocos 
também marcam presença e vão arrastar os foliões pelas ruas da 
capital federal.

Na capital mineira os blocos puxarão os foliões com muita 
animação. São dezenas de grupos que percorrem toda Belo 
Horizonte e se tornaram tradição, atraindo turistas de diversas 
cidades. As concentrações são sempre concorridas e os desfiles 
pra lá de animados. As escolas de samba também marcarão 
presença. Ouro Preto com seus blocos caricatos também recebe 
visitantes de todo o Brasil. A beleza inconfundível da tricentenária 
cidade é o cenário para a folia que rola sem hora para terminar.

A festa mais popular do Brasil agita os quatro cantos do país. Nas cidades atendidas pela BR-040 a folia de Momo tem presença garantida. 
De ponta a ponta da rodovia, vários são os municípios que se preparam para os dias de pura vivacidade, com blocos caricatos, shows, e 
claro, muita alegria e animação. Confira alguns destinos e prepare sua fantasia!

E para quem não abre mão da folia perto de um bom lugar para 
se refrescar, o destino é Três Marias! O carnaval promete ser 
agitado na conhecida “Praia Mar de Minas”, orla da represa local. 
Estruturada com barracas que comercializam comidas e bebidas, 
sanitários e área para acampamento, a “Praia” atrai foliões 
trimarienses e muitos turistas.

Já em território mineiro, Paracatu aquece os tamborins para seu 
tradicional carnaval, que acontece em dois pontos da cidade. No 
Núcleo Histórico, o “Carnaval de Outrora” é a atração para os 
amantes das marchinhas. Na avenida Olegário Maciel, o agito 
fica por conta das apresentações ao vivo. Os blocos, como o “Las 
Bregas”, com 40 anos de fundação, também marcarão presença.


