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SE VOCÊ NÃO APRENDEU ASSIM,
POR QUE É ASSIM QUE VOCÊ FAZ?

Repense o seu modo de dirigir! Por dentro do carro tem gente, tem vida.

MGO Rodovias apoia o movimento Maio Amarelo
Com o intuito de contribuir para um trânsito mais seguro na BR-050, a MGO Rodovias
aderiu ao movimento Maio Amarelo – uma ação internacional de mobilização e conscientização para a redução de acidentes. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em
2013, o Brasil registrou mais de 41 mil mortes por acidentes de trânsito. Para mudar esse
cenário, é muito importante a participação da população.
Com o slogan - Atenção pela vida - o movimento tem como objetivo mobilizar a sociedade
nas ações de combate à violência no trânsito, e, consequentemente, estimular cada
cidadão a adotar comportamento mais seguro e responsável. Durante todo o mês de
maio, a concessionária desenvolverá ações para despertar uma consciência crítica sobre o
assunto com os usuários, colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço.
Ao longo dos 436,6 quilômetros sob concessão, será realizado um amplo trabalho de
comunicação. Serão exibidas mensagens do Movimento nos painéis de mensagens
variáveis (PMVs) e instaladas faixas na rodovia, além de distribuição de folders com orientações de segurança no trânsito nas praças de pedágio e nas nove unidades de Serviço de
Atendimento ao Usuário (SAUs). Os materiais irão alertar sobre alguns fatores de risco,
como uso de celular e excesso de velocidade.
No ranking da OMS, compilado ainda com dados de 2010, o trânsito brasileiro é o 33º mais
perigoso do mundo, e o 5º da América Latina. No ranking de 2013, o país é o 56º do planeta mais mortal no trânsito, e 3º das Américas, atrás apenas de República Dominicana e
Belize.

JUNTOS POR UM TRÂNSITO MAIS SEGURO
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Faça Bonito – Proteja Nossas Crianças e Adolescentes
MGO Rodovias no combate a exploração sexual de crianças e adolescentes
O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes sempre fez parte das ações de
responsabilidade social da MGO Rodovias. Prova disso, é que, desde 2015, a concessionária é signatária do Programa Na Mão Certa, uma iniciativa da Childhood Brasil que visa
mobilizar governos, empresas e organizações do terceiro setor para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras. O programa atua como
multiplicador da campanha Faça Bonito.
Por quê 18 de Maio?
A data foi instituída pela Lei Federal 9.970/00 com base
no "Crime Araceli", ocorrido em 18 de maio de 1973, em
Vitória (ES). Na ocasião, a menina Araceli, de 8 anos, foi
raptada, drogada, violentada, morta e carbonizada por
jovens de classe média da cidade, que nunca foram
punidos. Desde 1998, as ações que marcam este dia
visam mobilizar os diferentes setores da sociedade,
governos e mídia sobre a urgência da proteção dos
direitos de meninas e de meninos.
Neste ano, a MGO Rodovias somou novas parcerias, e, em conjunto com o Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, mobilizará
diversas ações. Nas praças de pedágio e nas unidades de Serviço de Atendimento ao
Usuário (SAUs) da concessionária serão distribuídos informativos educativos sobre a
exploração sexual de crianças e adolescentes, como denunciar o crime e se transformar
em agente de proteção para contribuir para a eliminação do problema.
Uma ação pontual também será realizada em Catalão (GO), com apoio do Conselho
Tutelar local – um adesivaço pretende divulgar a campanha “Faça Bonito – Proteja nossas
crianças e adolescentes” e o Disque Direitos Humanos, no dia 18 de maio, no estacionamento do posto JK, localizado no Km 280 da BR-050. As ações serão realizadas em paralelo
à campanha de saúde e segurança do Programa Boleia Saudável, desenvolvido pela MGO
Rodovias com foco no caminhoneiro.
Disque Direitos Humanos – Disque 100
O serviço funciona diariamente, 24 horas por dia,
incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações
podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem
direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou
móvel, bastando teclar 100. As denúncias podem ser
anônimas e o sigilo das informações é garantido quando
solicitado pelo demandante.
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Nova delegacia da PRF é inaugurada, em Goiás
O novo posto vai abrigar as funções administrativas da PRF e o atendimento ao público
A MGO Rodovias marcou presença na inauguração da nova sede da 6ª Delegacia da
Polícia Rodoviária Federal, em Catalão (GO), no dia 20 de abril. A concessionária foi a
responsável pela construção da nova sede e a doação de equipamentos eletrônicos e
mobiliários. A nova estrutura vai reforçar o atendimento à população da cidade, ao lado
da Unidade Operacional (Posto da PRF) já existente no quilômetro 286,6 da BR-050.
Com 129,98 metros quadrados de área
construída, o novo espaço vai abrigar as
funções administrativas da PRF e o atendimento ao público. As obras foram iniciadas
em maio de 2015 e concluídas em janeiro
de 2016. A edificação conta com acessibilidade completa, os espaços estão distribuídos em quatro escritórios, sala de reunião,
além de sanitários feminino e masculino,
copa e área de serviço. O novo prédio
possui integração com a sala de treina- Representantes da MGO Rodovias e da diretoria-geral da PRF
mentos, realizada por um jardim de inverno. Foram construídas 13 vagas de estacionamento.
Antes a delegacia funcionava no prédio do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), no bairro São Francisco, no perímetro urbano de Catalão.
Na cerimônia de inauguração participaram representantes da diretoria-geral da Polícia
Rodoviária Federal, membros da MGO Rodovias, autoridades civil e militar.
A delegacia tem sob sua circunscrição cerca de 194 quilômetros de rodovias federais e
conta com dois postos de fiscalização: a Unidade Operacional, no km 286, e a Unidade de
apoio Operacional, no km 163. O atendimento ao público no novo espaço funciona das
8h às 12h e das 13h às 17h.
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MGO NA BR-050
INÍCIO DO TRECHO CONCESSIONADO
SUL

KM 95,700 - BR-040(B)/354/457(A)
GO-309(A) - CRISTALINA

EXPEDIENTE
NORTE
POSTO SABADIN KM 97+200
POSTO LAMAR KM 98+000

KM 116+290 - IPAMERI - GO

SAU 01 - km 118+050

POSTO DOMICIANO RIBEIRO KM 119+300

POSTO DE PESAGEM - KM 127+600
POSTO SONHO VERDE KM 128+600

POSTO DE PESAGEM - KM 136+500

PRAÇA IPAMERI - km 143+985

Boa Companhia é uma
publicação gratuita,
disponível nos 9
SAU’s da MGO
na BR-050 e nas 6 Praças
de Pedágio.

KM 147+300 - CAMPO ALEGRE - GO
POSTO PONTE ALTA KM 148+500

SAU 2 km 163+450

SAU 3 km 204+555

Jornalista
Responsável:
Sérgio Luccas
MTB 11.694

POSTO XARÁ KM 207+000
POSTO PLANET KM 208+200

KM 233+800 - CATALÃO - GO
POSTO PACHECO KM 246+000
POSTO ELDORADO KM 250+600

SAU 04 = km 266+650
POSTO MANGUEIRAS KM 279+000
POSTO DONA CELINA KM 279+600

PRF - km 286+340

POSTO JK KM 280+700

KM 296+640 - CUMARI - GO

SAU 05 - km 312+300

KM 314+200 - DIVISA ESTADO GO/MG
KM 000+000 - ARAGUARI - MG

Comunicação Social
MGO Rodovias:
comunicacao@
mgorodovias.com.br

Redação:
Sérgio Luccas e
Natália Manfrin
Editoração:
Fernanda Sousa
Tiragem:
40.000 exemplares

POSTO BRASILEIRÃO KM 37+700
POSTO DA SOMBRA KM 38+500
POSTO PRATO MINEIRO KM 39+850
POSTO CERRADÃO KM 40+700

PRF - km 42+200

SAU 6 km 43+750
PRAÇA ARAGUARI II - km 051+475

KM 054+500 - UBERLÂNDIA - MG
KM 65+700 - UBERLÂNDIA - MG

KM 077+300 - UBERLÂNDIA - MG

POSTO DÉCIO BURITI KM 60+800
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CONTORNO LESTE

POSTO IRATI KM 78+000

POSTO DE PESAGEM - KM 084+900
POSTO DÉCIO UBERLÂNDIA KM 85+700

KM 102+200 - UBERABA - MG

SAU 07 - km 086+720
PRAÇA UBERABA - km 104+900
POSTO CINQUENTÃO KM 118+100
POSTO CALCÁRIO KM 124+100

POSTO TIJUCO KM 136+000

LEGENDA

SAU 08 - km 138+130
POSTO CAXUXA II KM 152+200

TRECHO A DUPLICAR
POSTO BANDEIRAS KM 157+300

TRECHO EXISTENTE

POSTO DE PESAGEM - KM 161+800

TRECHO DUPLICADO
SAU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO

SAU 09 - km 173+280

PEDÁGIOS
Meios de Pagamento – Nas
cabines de cobrança manual das
praças de pedágio somente é
aceito pagamento em dinheiro.
Para utilizar as pistas de cobrança
automática, consulte as empresas
que oferecem meios de
pagamento eletrônico : Auto
Expresso, ConectCar, Dbtrans,
Move Mais, Sem Parar e Visa Vale
Pedágio.
Mais informações:
www.mgorodovias.com.br

POSTO ANTAVES KM 173+500
POSTO ZOTE KM 176+200
POSTO PRODOESTE KM 179+200
POSTO PEPE KM 179+800

POSTO ZEBU KM 181+300
POSTO CAXUXA KM 183+500

KM 192+260 - DELTA - MG (SENTIDO SUL)

POSTO RIO BRANCO KM 193+700

PRAÇA DELTA - km 198+060

PRF - km 195+000
POSTO UBERABÃO KM 201+400

KM 207+300 - DIVISA ESTADO MG/SP
SUL

FINAL DO TRECHO CONCESSIONADO
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NORTE

OPINIÃO
Sua opinião é muito
importante para nós.
Envie suas sugestões
de assuntos e reportagens
que gostaria de ler
em nosso informativo.
Escreva para: comunicacao@
mgorodovias.com.br
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Fale com a gente!
Agora você viaja em boa companhia
na BR-050. São vários meios de
comunicação com a concessionária
a seu dispor. Confira!
Central de Atendimento

Vem aí a 3ª Campanha do
Programa Boleia Saudável
Postura Saudável é o nome da 3ª Campanha do Programa Boleia
Saudável, cujo foco é a saúde, educação e segurança dos caminhoneiros. A campanha está programada para os dias 18, 19 e 20 de
maio de 2016, das 8h às 17h, no Posto JK, localizado no km
280+700 da BR-050 – sentido Sul, no Estado de Goiás.

0800 940 0700

Ligação Gratuita - É o telefone de contato
direto com nosso Serviço 0800 e o
CCO- Centro de Controle Operacional
da MGO para solicitações de auxílio em
emergências na rodovia.

Fax:
*55 34 3291.8036
www

A ação tem o objetivo de conscientizar os caminhoneiros que
trafegam pela rodovia sobre a importância dos cuidados com a
saúde e a qualidade de vida. A campanha busca também a
diminuição do índice de acidentes na rodovia.
Quem for ao local poderá fazer gratuitamente exames de colesterol, triglicérides, glicemia; verificar sua pressão arterial, peso e
altura; e vão receber orientações sobre ergonomia – postura
corporal correta ao volante e exercícios de alongamento, como
prevenção a problemas de coluna, comum entre os profissionais
do setor. Esse trabalho será realizado por alunos e professores do
curso de graduação em Fisioterapia do CESUC - Centro de Ensino
Superior de Catalão.
Os participantes vão receber brindes, folhetos sobre segurança,
qualidade de vida e a carteirinha do Programa Boleia Saudável,
com direito a uma apólice de seguro de acidentes pessoais em
rodovias durante um ano, com cobertura por Morte Acidental e
por Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente – Capital
Segurado no valor de R$ 10 mil. A apólice de seguro gratuita será
enviada posteriormente à residência do caminhoneiro pela Corretora Almeida Budoya, parceira da MGO Rodovias na campanha.

SERVIÇO
Campanha Postura Saudável – Programa Boleia Saudável
Quando: 18 a 20 de maio
Onde: Posto JK – Km 280+700 Sul da BR-050, Catalão (GO)
Horário: 8h às 17h
Exames médicos: Colesterol, Triglicérides, Glicemia e Pressão
arterial. Orientações de postura ao volante e exercícios
Realização: MGO Rodovias

Website:
www.mgorodovias.com.br
Livro de Manifestações
do Usuário

Disponível nos 9 SAU’s - Serviço de
Atendimento ao Usuário, localizados ao
longo da rodovia (veja mapa).

Carta

MGO Rodovias - A/C Ouvidoria - Rua
José Rodrigues Queiroz Filho, n 1.529
Bairro: Santa Mônica / CEP: 38408-252
Uberlândia - MG

Ouvidoria
ouvidoria@mgorodovias.com.br
Ouvidoria ANTT

ouvidoria@antt.com.br
Fale Conosco: 166
Agência Nacional de
Transportes Terrestres

