Operação Carnaval no Sistema MG-050
começa na próxima sexta-feira
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A Concessionária Nascentes das Gerais reforçará seu
efetivo de colaboradores ao longo do Sistema
MG-050/BR-265/BR-491 para atender aos usuários
durante o Carnaval. O esquema especial tem início
na próxima sexta-feira (17) e vai até a Quarta-feira
de Cinzas (22). Nesse período, a expectativa da
empresa é que o fluxo de veículos apresente uma
alta de 10%, totalizando cerca de 35 mil por dia – o
número em dias normais é de 32 mil. Durante o
recesso, a Nascentes das Gerais contará com 150
colaboradores divididos na operação do guincho, nas
inspeções de tráfego, no atendimento do Centro de
Controle Operacional (CCO) e nas praças de pedágio.
Outro aspecto importante que também é decisivo no aumento da segurança pelo Sistema MG-050 é a
parceria da concessionária com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária Estadual. As
corporações também incrementarão seus efetivos durante todo o Carnaval.
O gestor de operações da Nascentes das Gerais, Marcelo Aguiar, informa que os 371,4 quilômetros da
malha viária estão em boas condições. "O Sistema MG-050 está pronto para receber os motoristas. A
estrada está segura e a concessionária vai estar com equipes reforçadas para garantir uma viagem
segura e confortável a todos que passarem pela estrada", afirma.
Nesse período, Aguiar destaca a importância da cidadania na condução do veículo e reforça a
necessidade de não dirigir alcoolizado em hipótese alguma. "O Carnaval é festa e quem consumir
bebida alcoólica não deve dirigir em hipótese alguma. A combinação entre álcool e direção é uma
irresponsabilidade. O condutor alcoolizado coloca sua vida e a dos outros usuários da via em risco",
diz.
Em caso de qualquer incidente, Aguiar informa que o motorista deverá fazer contato com o CCO pelo
telefone 0800 282 0505. "O telefone funciona 24 horas e, em caso de necessidade, a concessionária
deve ser acionada pelo usuário", destaca.
O Sistema MG-050
O Sistema MG-050/BR-265/BR-491 é a principal via de ligação entre o Centro-Oeste e o Sudoeste de
Minas Gerais e tem 371,4 quilômetros de extensão. Desde junho de 2007, é administrado pela
Concessionária Nascentes das Gerais por meio da primeira Parceria Público-Privada (PPP) do setor de
infraestrutura rodoviária nacional, desenvolvida pelo Governo de Minas. A área de influência da
rodovia abrange a Região Metropolitana de Belo Horizonte, regiões Sul e Centro-Oeste de Minas
Gerais, totalizando 50 municípios, que somam 1.331.075 habitantes (7,4% da população),
representando 7,7% do Produto Interno Bruto (PIB) mineiro.
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