
Prezados e prezadas, 

Até onde irão com esta fraude chamada BR440? Esta estrada foi projetada para ligar a BR040 a 

BR267: saída da BR040 no km 792 (nas proximidades da Represa de São Pedro) e chegada na 

Av. Brasil? A Av. Brasil corresponde a qual km da BR267? Este é o maior erro desta rodovia, 

pois não irá ligar as duas BRs em hipótese alguma. A BR267 só reaparece no Bairro Jardim 

Esperança a 14,5 km deste ponto da Av. Brasil. Portanto, os impactos não ficarão restritos 

apenas a Cidade Alta, ao Vale do Ipê e ao Mariano Procópio: todo o centro da cidade será 

atingido, os Bairros de Lourdes, Vila Ideal, Retiro e outros mais.  

São 113 milhões do seu dinheiro sendo aplicados da pior maneira possível, autorizados por 

funcionários públicos que também são pagos pelo dinheiro do contribuinte. Funcionários que 

deveriam defender a nossa Represa de São Pedro, a nossa Mata do Borboleta/Fábrica e a 

nossa paz. Esta Rodovia está tirando e com certeza vai tirar a tranqüilidade de muitas pessoas. 

Vejam a matéria publicada pela TV Panorama no link abaixo, trabalho de formiga da repórter 

Viviane Novaes. 

http://megaminas.globo.com/2010/12/20/denuncia-em-obras-da-br-440-em-juiz-de-fora  

As alternativas de Rodoanel previstas no Plano Diretor de 1996 (Custódio Mattos), no Plano 

Estratégico de 2000 (Tarcísio Delgado) e propostas pelo NAGEA da UFJF seguem novamente 

em anexo. O Rodoanel formado pelas Vias Remonta e Contorno Leste custariam 

aproximadamente 61 milhões, comparado com os 113 milhões, sobrariam 52 milhões que 

poderiam ser investidos na melhoria da Rodovia MG353 até o Aeroporto Regional Goianá -Rio 

Novo. Se o Exército não quiser negociar (o alto interesse público não prevalece nestas 

situações?), ainda existem duas alternativas de Rodoanel a montante da Bacia Hidrográfica da 

Represa Dr. João Penido, todas com custo menor.  

As Rodovias BR040, BR267 e MG353 seriam ligadas “de fato”, aliviando a pressão sobre a 

cidade de Juiz de Fora, beneficiando as interações comerciais e a logística de transporte entre 

os municípios da Zona da Mata mineira.   

Atenciosamente. 

Prof. Cézar  

NAGEA/UFJF 
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