Acontece na Fernão Dias
Conheça Extrema em Minas Gerais
Com acesso pelo km 946 da Fernão Dias, a 100 quilômetros de São Paulo, está localizada
Extrema. Cidade do sul de Minas, referência, seja na cultura caipira, por sua gente hospitaleira,
ou pelos atrativos de belezas naturais. Cenário ideal para viver uma experiência no turismo de
natureza que passa por cinco rotas: das Pedras, do Sol, dos Ventos, das Rosas e das Águas.
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PROGRAMA LACRE AMIGO

Minas
Gerais
Km 752

entrega
30 cadeiras
de rodas

Parque sustentável de pneus
Os voluntários da Arteris Fernão Dias
se empenharam e construíram um parque
infantil feito com 40 pneus que foram recolhidos
na rodovia. A ação foi realizada no bairro
Massaranduba, zona rural de Pouso Alegre, e
contou com a ajuda de pais de alunos e comunidade
escolar, que se voluntariaram para concluir
esse trabalho.

Obra entregue com antecedência
Moradores de Contagem/MG já podem usufruir
de mais uma melhoria no trânsito da região.
A construção da passagem inferior no km 477
da BR-381 iniciou em 2017 e foi concluída com
cinco meses de antecedência. O método de
cravação de estacas por martelo vibratório e a
substituição de concreto moldado em loco por
peças pré-moldadas contribuíram para agilidade
da obra e menor nível de ruído e vibração.

E mais:
Segurança na rodovia
Parque sustentável de pneus
Obra entregue com antecedência

CARTA DO DIRETOR
Estamos entrando no segundo semestre de 2018, e a equipe da Arteris
Fernão Dias está sempre preparada para melhor atender o usuário
da rodovia. A empresa possui serviço de 0800 gratuito e disponível
24 horas por dia. Nosso 0800 atende mais de 13,2 mil ligações por
mês, cerca de uma ligação a cada dois minutos, de usuários que desejam informações sobre as
condições de tráfego, solicitação de serviço de guincho, socorro médico ou tirar dúvidas sobre
os acessos da rodovia.

Destaque para a segurança

Programa Lacre Amigo
entrega de 30 cadeiras de rodas

O principal valor do grupo Arteris é o respeito
à vida. A Arteris Fernão Dias desempenha seu
papel diariamente, administrando a rodovia
e zelando pela vida dos usuários e
colaboradores, para que haja diminuição nos
acidentes.

Pequenas atitudes que ajudam o meio ambiente. Trocar lacres de latinha de alumínio
por uma cadeira de rodas nova, esta é a proposta do Programa Lacre Amigo Arteris,
que vem se expandindo na Fernão Dias. O projeto é sucesso de adesão com parcerias
de empresas comprometidas com a sustentabilidade e com a destinação correta
dos resíduos.

A redução de acidentes e vítimas está entre
as prioridades que a Concessionária se
empenha para alcançar. No primeiro semestre
deste ano, cerca de 30 vidas foram salvas.

Os viajantes também podem contar com o apoio, 24 horas por dia, das bases operacionais
que são equipadas com banheiro, água, café e fraldário.

Helvécio Tamm de Lima Filho
Diretor-Superintendente da Fernão Dias

Veículos (eixo)

Tarifas

Automóvel, caminhonete
e furgão (1)

R$ 2,30

Caminhão leve, ônibus,
caminhão-trator e furgão (2)

R$ 4,60

Automóvel com semirreboque e
caminhonete com semirreboque (1,5)

R$ 3,45

Caminhão, caminhão-trator e
caminhão-trator com semirreboque (3) R$ 6,90
Automóvel com reboque e
caminhonete com reboque (2)

R$ 4,60

Caminhão com reboque e
caminhão-trator com semirreboque (4)

R$ 9,20

Caminhão com reboque e
caminhão-trator com semirreboque (5)

R$ 11,50

Caminhão com reboque e
caminhão trator com semirreboque (6)

R$ 13,80

Motocicletas, motonetas, bicicletas
a motor e triciclos (0,5)

R$ 1,15

Entenda como funciona:
Os lacres são arrecadados de forma espontânea por instituições parceiras, familiares,
colaboradores e moradores lindeiros e são depositados em garrafas pets de 2 litros.
A cada 140 garrafas cheias ou 90 kg de lacres é efetuada a troca por uma cadeira de
rodas. Após a troca, as cadeiras são doadas para instituições cadastradas no programa.
Hoje, a Fernão Dias conta com diversos parceiros, como escolas, comércios, hospitais,
instituições, empresas privadas e até a colaboração da população. Ao todo, 30 cadeiras
já foram entregues pela Concessionária. Acesse o site http://www.lacreamigo.com.br
e conheça mais sobre o projeto, seus postos de coleta, informações sobre cadeiras
doadas, fotos, além de matérias já veiculadas.

Pelo serviço de 0800 também é possível saber os trechos onde há neblina, chuva e obras
na rodovia. Todas essas informações ajudam o usuário a programar sua viagem e ter uma
experiência agradável durante a passagem pela Fernão Dias.

Tarifas de pedágio

O índice de vítima fatal reduziu 40,6% e o
total de acidentes teve queda de 14,8%. Esse
resultado é fruto das ações de engenharia
e das mais de 80 campanhas educativas
realizadas ao longo do trecho, com mais
de 19 mil usuários. Todas essas iniciativas
são planejadas com foco no bem-estar dos
pedestres, moradores lindeiros e condutores,
com objetivo de orientar sobre as práticas
seguras ao utilizarem as estradas.

Quilômetros
em que estão
os postos
de serviços
à margem
da rodovia

