
SOBRE A REUNIÃO COM A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – 26/05/2020

PARTICIPANTES:
 Deputado Federal Fred Costa
 Marco Antônio Territo – Superintendente da PRF em Minas Gerais, e equipe 

responsável pela região metropolitana de BH
 Representantes do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais
 Rodrigo Torres – SOS040 – Aconchego da Serra
 Manoel – SOS040 – Alphaville
 Flávio – SOS040 – Alphaville
 Phillipi – SOS040 – Vale do Sol
 Gorete – Jornal do Belvedere
 Adriana Buratto - Presidente da União de Associações, Condomínios e Moradores 

do Vila da Serra, Vale do Sereno, Belvedere, MG-30 e Região – UNIVIVA

Após relato, do Dep. Fred Costa, sobre o histórico do Movimento SOS040, o qual sempre 
contou com a colaboração da PRF, os representantes do SOS040 passaram a relatar os 
problemas e demandas que motivaram a reunião. Sendo eles:

1) Volume excessivo de carretas e Velocidade excessiva:
Solicitamos mais fiscalizações, principalmente , sobre as carretas de minério.

Resposta da PRF:
Que apesar do baixo efetivo (o qual foi diminuído ainda mais devido a atual pandemia), foi
nos  relatado  que  as  fiscalizações  rotineiras  sempre  acontecem.  Que  as  fiscalizações
podem ser pouco percebidas, porque sempre que ha apreensão de drogas e armas, a
ocorrência pode durar até 6 horas, desviando as viaturas para a delegacia.
Relataram que durante a epidemia, as Operações Especiais, foram reduzidas, mas que
as fiscalizações de rotina continuam acontecendo.
Nos garantiram que, para ajudar na fiscalização, deslocarão policiais motociclistas, por
períodos variáveis e aleatórios. Não podem mantê-los constantemente, pois o quadro é
reduzido e são os mesmos policiais que fazem a escolta de cargas especiais.
Nos  pediram  para  relatarmos  ao  posto  policial  mais  próximo,  inclusive  por  telefone,
SEMPRE  que  presenciarmos  qualquer  infração  ou  irregularidade,  pois  esses  dados
estatísticos contribuem para o aumento do efetivo na região.

2) Danos materiais causados por derramamento de minério, sujidade e poeira no ar:
Solicitamos fiscalização específica sobre a cobertura de caçambas e limpeza externa das
carretas de minério. Sugerimos ações diretas nas portarias das minas, nos acessos à
BR040 e no próprio trecho.

Resposta da PRF:
Nos  informaram  que  uma  Operação  Especial  foi  realizada,  recentemente,  em  várias
minas da região, e que foi nítida a diminuição de carretas nos dias de Operação, visto que
os caminhões irregulares (sujos ou sem lona de cobertura) pararam de circular. Através
de serviço de inteligência, foi identificado de quais minas os infratores eram oriundos. O
relatório  desta  Operação  serviu  para  embasar  Ação  proposta  em  parceria  com  o



Ministério Público e IBAMA. Este tipo de Operação não pode continuar devido à pandemia
de COVID-19.

Nos prometeram que, sempre que houver alguma fiscalização fora da rotina (ex. 
Motofiscalização) ou Operações Especiais, nos informarão, em seguida (nunca antes ou 
durante), através de relatórios, os quais serão enviados por WhatsApp. E, com isso, 
talvez, o receio dos infratores gere resultados positivos sobre o trânsito.

3) Acostamento e trevo utilizados como área de espera de demanda, 
estacionamento, área de descanso
Relatamos o problema que vem ocorrendo na interseção com a BR356 (Alphaville) e em 
Congonhas (km 612).

O representante do Vale do Sol, nos informou que na Rotatória do bairro ocorre o mesmo 
problema, mas as ocorrências diminuíram depois da paralisação do tráfego de carretas 
promovida pelos moradores, inclusive com apoio operacional da PRF, através do 
responsável regional, o Policial Antônio Brito.
Na via que contorna o Vale do Sol, também existe o problema de alto tráfego de carretas 
e sujidade da pista e do ar, promovidos pela VALE S/A. E pela CEDRO. A manifestação 
(com fechamento popular do tráfego de carretas na rotatória) teve apoio operacional da 
PRF e surtiu efeito junto às mineradoras, as quais estão promovendo a limpeza da pista, 
financiando melhorias paisagísticas na rotatória, além de aportar recursos financeiros (a 
título de compensação ambiental) para a Associação do bairro.

Resposta da PRF:
Seguindo as respostas anteriores, informaram que aumentarão a fiscalização nos locais e
pediram nossa ajuda para sempre informarmos ao Posto da PRF mais próximo qualquer 
anomalia. Fotos e vídeos também são importantes, pois sustentarão a necessidade de 
aumento de efetivo. 

4) Redução da velocidade permitida nos trevos e cruzamentos
Solicitamos  a  diminuição  da  velocidade  nos  trevos  e  cruzamentos  onde  já  existem
lombadas eletrônicas. Citamos, como exemplo, o Trevo de Moeda, onde já existem duas
lombadas (uma em cada sentido) com velocidade de 80 km/h, o que prejudica muito a
travessia segura de veículos.  Solicitamos a equiparação com a velocidade máxima já
aplicada  às  interseções  no  município  de  Ewbank  da  Câmara  (no  mesmo  trecho  da
rodovia), onde existem os mesmos equipamentos e a velocidade é de apenas 30 km/h.

Resposta da PRF:
Informaram que este tipo de mudança depende de estudo técnico de engenharia a ser
realizado por outro setor, mas que a Superintendência pode sugerir a sua necessidade.
Tal estudo leva em consideração diversos fatores, inclusive o risco de colisões traseiras.
Este estudo embasa a decisão de DNIT.

Ao final da reunião, entregamos um ofício com todas as nossas demandas imediatas.


