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TECNOLOGIA DE PONTA

Concer alia experiência e tecnologia em uma das
obras rodoviárias mais importantes do sudeste

VIAGEM COM PETS

Cabeça pra fora e no banco da frente?
Veja o que fazer para uma viagem segura
para você e para o seu amigo
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Sua Dúvida

O que você sabe sobre os pedágios? Se
tudo o que você conhece se limita ao valor
cobrado quando se passa por um, então esta
edição da Em Frente é para você. Segurança,
serviços, atendimento ao usuário e muito
mais benefícios são garantidos pela existência
dos pedágios nas rodovias sob concessão.
Leia e descubra.
Continuando a série de reportagens sobre
a Triunfo Participações e Investimentos,
vamos conhecer um pouco sobre a Concer,
que administra a BR-040, entre Juiz de Fora,
em Minas Gerais, e o Rio de Janeiro. Uma
das pioneiras na área de concessões
rodoviárias, ela é responsável por uma das
obras mais importantes da região: a Nova
Subida da Serra de Petrópolis, que alia
experiência, tecnologia e responsabilidade
ambiental para levar mais segurança
aos usuários.
Os primeiros quilômetros do trecho em
duplicação, entre Uberaba e Campo Florido,
em Minas Gerais, já recebem sinalização viária
e estão quase prontos para receber o trânsito
de veículos. Nesta edição, você também
confere dicas para o transporte correto de
animais de estimação e se informa sobre
uma das maiores feiras calçadistas do país,
realizada em Nova Serrana.
Boa leitura!

Conheça a Concer, companhia da Triunfo que
administra a BR-040, entre Juiz de Fora e Rio.

Conheça os trechos e o que está
disponível aos usuários

Viajar com o seu Pet requer cuidados
especiais para ele e para você.

Coluna responde a questões dos usuários

BR-060
15 Flor do Cerrado

Torre de TV digital em Sobradinho é uma
das últimas obras de Niemeyer em vida

BR-153
16 Diversão Gigante

Lago Corumbá IV, em Abadiânia, é cinco
vezes maior que lago Paranoá

BR-262

14

Duplicação

17

15º Fenova

Obras no trecho de 117 km entre
Uberaba e Araxá começam em maio

Maior feira calçadista de Minas Gerais
ocorre em Nova Serrana

SEGUNDA REPORTAGEM DA SÉRIE SOBRE A TRIUNFO

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS DESTACA A CONCER,
QUE JÁ INVESTIU MAIS DE R$ 1,5 BILHÃO NA BR-040
E CONSTRÓI O MAIOR TÚNEL RODOVIÁRIO DO PAÍS

U

ma das pioneiras na concessão de
rodovias no Brasil, à frente de uma
verdadeira transformação dos 180,4
quilômetros da BR-040, que ligam as cidades
de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ao Rio de
Janeiro e por onde trafegam, em média, 32
milhões de veículos por ano: essa é a Concer,
uma das empresas do segmento de rodovias
da Triunfo Participações e Investimentos e
que tem papel fundamental na distribuição
das riquezas do país.
Em 1996, logo em seu primeiro ano como
responsável pela concessão, a Concer investiu

R$ 40 milhões na implantação dos serviços de
atendimento médico e mecânico ao usuário. De
lá pra cá, já foram realizados mais de 42.003
atendimentos, sendo 36.971 ocorrências
mecânicas e 5.032 ocorrências médicas. Ainda
em 1997, a Concer iniciou a duplicação de 22
quilômetros da rodovia na Baixada Fluminense
– obra fundamental para dar mais fluidez ao
tráfego da região. No ano seguinte, construiu
três viadutos e duas pontes, reduzindo em
31% o número de acidentes e atingindo 90%
de aprovação dos usuários. Hoje, já são mais
de 35 obras do tipo e que dão continuidade aos
benefícios oferecidos à população.

Diretor - Presidente da Triunfo Concebra
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Nova Subida da Serra de Petrópolis:
uma obra-prima

do tráfego mais pesado e de longa distância,
que envolve caminhões de grande porte,
levando mais segurança a moradores de
diversas comunidades.

Desde o início da concessão, a Concer já
investiu aproximadamente R$ 1,5 bilhão na
modernização da rodovia. Atualmente, um
dos destaques é a complexa obra da Nova
Subida da Serra de Petrópolis (NSS), com
20,7 quilômetros de extensão e que inclui a
construção do maior e mais moderno túnel
rodoviário no Brasil, com 4,6 quilômetros.
Projetado para passar sob um extenso
trecho de Mata Atlântica, a obra evitará
que uma grande área verde seja desmatada,
preservando a flora e a fauna da região. Ao
todo, são 24 programas ambientais que
monitoram e mitigam os impactos na natureza
e em comunidades de moradores do entorno.
A NSS substituirá o trecho de subida da
Rio-Petrópolis, aberto em 1928, ainda hoje
com traçado sinuoso, sem acostamento, e
que não comporta o fluxo atual de veículos.
Em dezembro de 2014, a NSS completou 18
meses de obras, após anos de estudos técnicos
e muito planejamento. São cerca de 1,5 mil
empregos diretos e indiretos gerados, além de
diversas melhorias já entregues aos usuários
e moradores do entorno como a nova praça de
pedágio do km 102. A obra substitui a praça
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Tecnologia de ponta

antiga, que ficava localizada no km 104, e
possui um sistema moderno de captação
de energia solar, responsável por abastecer
todas as suas instalações. A região da praça
de pedágio ainda recebeu novos acessos,
como viadutos e passarelas que facilitam a
mobilidade de moradores e comerciantes do
distrito de Xerém e demais regiões de Duque
de Caxias.
Outro grande benefício da Nova Subida da
Serra é a separação do tráfego urbano local

Considerada um marco da engenharia
brasileira, sendo uma das primeiras rodovias
asfaltadas da América Latina, a BR-040
continua à frente de seu tempo. É a partir
do uso das mais modernas técnicas de
engenharia e de equipamentos de ponta
que as obras vêm sendo realizadas, como
as escavações do túnel que utilizam
equipamento laser para encontrar o ponto
certo de perfuração e encaixe de explosivos,
diminuindo os impactos das detonações e
interditando a rodovia por menos tempo
para o tráfego. Além disso, o túnel, quando
pronto, terá seu próprio centro de controle
operacional, contando com câmeras que
analisam movimentos estranhos e ativam
sistemas de segurança de forma automática.
Na Edição da Em Frente de maio,
conheceremos um pouco mais sobre a Triunfo
Concepa, que administra as BRs 290 e 116 no
Rio Grande do Sul. Até lá.
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CONCESSÕES SÃO GARANTIA
DE INVESTIMENTO EM SEGURANÇA
E DESENVOLVIMENTO

No Brasil, a concessão de rodovias teve
início em 1993, no governo de Itamar
Franco, com o Programa Brasileiro
de Concessão de Rodovias
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CUIDADOS
COM O S
EU

BICHINHO
S
É PRECISO ATENÇÃO NA
HORA DE TRANSPORTAR
ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO NAS
RODOVIAS, GARANTINDO
MAIS SEGURANÇA AO PET,
AO MOTORISTA E AOS
DEMAIS VIAJANTES

abe aquela cena fofa, às vezes, até
engraçada de cachorros com a cabeça
para fora da janela do carro curtindo
o vento? Pois é, essa prática está longe de
estar correta, traz riscos reais aos animais,
aos motoristas e a quem estiver dentro e
fora do automóvel. Trata-se ainda de uma
infração, de acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB). Afinal, deixar o animal
solto no carro, além de possíveis distrações
e obstrução da visão do motorista, pode
derrubar o animal ou até arremessa-lo para
fora do veículo em caso de freadas bruscas,
por exemplo, provocando acidentes mais
graves. Ou seja, são indispensáveis cuidados
especiais para viajar com os bichinhos.
Ainda há um longo caminho para a definição
de regras claras por parte das autoridades,
com uma abordagem mais específica,
observando detalhes como raça, peso e
tamanho deles.
Enquanto isso, de olho nas oportunidades, a
indústria aposta em diferentes produtos que
buscam aumentar a segurança e o conforto

dos pets. De modo geral, entre as opções para
os animais de pequeno e médio porte estão as
cadeirinhas semelhantes àquelas usadas por
crianças, os assentos com travas, as caixas de
contenção (transporte) e as coleiras peitorais.
Todos os itens presos ao cinto de segurança
do veículo e, sempre, na parte de trás. Há quem
use a coleira comum presa a um adaptador no
cinto do carro, mas ainda assim permanece um
certo risco ao animal em casos de acidente.
Para os animais maiores, recomenda-se grades
de proteção que dividem o porta-malas do
restante do carro, mas isso nos modelos hatch
ou vans e sem a tampa traseira. Ressalta-se
que a caixa de transporte deve ser grande o
suficiente para que o animal fique de pé dentro
dela e possa dar uma volta inteira.
O código de trânsito prevê que conduzir
animais na parte externa do veículo, salvo em
casos devidamente autorizados, é considerado
infração grave, com penalidade de multa e
medida administrativa de retenção do veículo.
Nesse caso o motorista flagrado perde cinco
pontos da carteira de habilitação e recebe
multa no valor de R$ 127,69.
O CTB prevê também multa média, caso o
condutor esteja dirigindo com o animal à sua
esquerda, ou entre os braços e as pernas.
A punição é de quatro pontos na carteira
e multa de R$ 85,13.

CUIDE BEM
DO SEU PET

DURANTE O SEU

TRANSPORTE

Faça uma bagagem
apropriada para
seu bichinho. O pet
precisa de objetos
para o seu cuidado

Coleiras peitorais:
segurança e conforto

Quem ama, cuida
É fundamental manter o interior do
automóvel bem ventilado e nunca deixar
o pet dentro do veículo sob sol forte.
Recomenda-se paradas a cada duas horas,
dependendo do percurso da viagem para
que o pet possa beber água, ser alimentado,
movimentar-se, além das necessidades
fisiológicas. Em dias quentes, vale a pena
passar uma toalha com água fria no animal.
Além disso, também pode ser uma boa
pedida levar algum brinquedinho para
distrai-lo durante o percurso.

Mantenha o interior
do veículo
bem ventilado

Distraia o animal
durante o percurso
com algum
brinquedo

Pare a cada duas
horas para o seu
pet beber água
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A MAIS BELA

DUPLICACÃO
AVANÇA PARA ARAXÁ

FLOR DO CERRADO

TRECHO DE 117 KM PARTINDO DE UBERABA TEM COMEÇO DAS
OBRAS PREVISTO PARA MAIO

E

stá previsto para maio, após
liberação de licenças ambientais,
o início de uma nova frente de
duplicação na BR-262, entre as cidades
de Uberaba e Araxá. Serão ao todo 117
quilômetros de vias duplicadas, além
de outras melhorias, como viadutos,
acessos e retornos.
Segundo Odenir Sanches, DiretorPresidente da Triunfo Concebra,
o investimento é da ordem de 300
milhões de reais e já contempla
reivindicações feitas pela prefeitura
de Uberaba para melhoria de mobilidade
urbana que inicialmente não constavam
no planejamento.
A obra complementa o trecho de 65
quilômetros que já está em fase final
de duplicação, entre Uberaba e o
entroncamento com a BR-153, próximo
a Campo Florido.

MONUMENTO DE OSCAR
NIEMEYER, TORRE DE TV
DIGITAL OFERECE UMA
DAS MAIS BELAS VISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

U

m dos últimos edifícios de Oscar
Niemeyer inaugurados antes de seu
falecimento pode ser visitado em
Sobradinho, no Distrito Federal. A Torre
de TV Digital, com 160 metros de altura – o
equivalente a um prédio de 62 andares – foi
inaugurada no dia 21 de abril de 2012.
O projeto, que lembra uma “flor do cerrado”,
como foi apelidado, está há menos de 20
quilômetros de Brasília e foi construída
com o objetivo de receber antenas para
emissão de sinal digital de TV para toda a
região. O monumento possui duas cúpulas
de vidro que servem como mirantes: o
primeiro, a 60 metros de altura, destinase a exposições diversas, enquanto que
o segundo, a 80 metros do solo, receberá
um bar e café. Localizada no bairro Grande
Colorado, o ponto é um dos mais altos da

região, o que facilita a observação da torre de
qualquer ponto da capital federal e regiões
administrativas do entorno.
A torre fica na Estrada Parque Contorno
e está aberta para visitação das 9h às 17h.
Recentemente, o monumento tem passado
por obras que interditam o acesso de
visitantes ao seu interior. Mais informações
podem ser acessadas através da Secretaria
de Estado de Turismo do Distrito Federal,
pelo telefone (61) 3214-2744.
NÚMEROS DA TORRA DE TV DIGITAL

Mirante – 120 metros
Bar e café – 80 metros
Sala de exposições – 60 metros
Volume total de concreto – 10.352 m3
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ESPAÇO GIGANTE

PARA O LAZER
DE NOVA SERRANA

CINCO VEZES MAIOR
QUE O LAGO PARANOÁ,
O CORUMBÁ IV, EM
ABADIÂNIA, ATRAI
TURISTAS EM BUSCA DE
AVENTURA, LAZER E
DIVERSÃO

P

asseio de barco, mergulho, pesca e
muito contato com a natureza. Todas
estas atividades estão à disposição dos

FEIRA DO POLO CALÇADISTA REALIZADA NA CIDADE MINEIRA
EXPORTA QUALIDADE E PREÇO PARA TODO O PAÍS

visitantes de Abadiânia, Goiás.
O Lago Corumbá IV, distante apenas 80

O

visitantes, como bar flutuante, lanchas

polo de Nova Serrana tem cerca de
1.200 empresas calçadistas no Arranjo
Produtivo Local (APL), sendo composto
por 12 municípios: Araújos, Bom Despacho,
Conceição do Pará, Divinópolis, Igaratinga,
Leandro Ferreira, Nova Serrana, Onça do Pitangui,
Pará de Minas, Perdigão, Pitangui e São Gonçalo
do Pará – todos em Minas Gerais. Juntos, os
municípios que compõem o polo produzem cerca
de 105 milhões de pares ao ano.

para passeios náuticos e petiscos saborosos,

Consolidada entre as principais feiras

quilômetros de Brasília, é formado pela
represa da usina hidrelétrica de mesmo nome.
Inaugurado em 2006, o lago tem 173 km2 de
área, 3,75 bilhões de metros cúbicos de água
e é cinco vezes maior que o Lago Paranoá,
no Distrito Federal, segundo a Corumbá
Concessões, que administra a hidrelétrica.
O local possui infraestrutura de lazer para

como o Tambaqui, peixe característico do lago.
Mais informações podem ser acessadas
pelo site www.foradacidade.com ou na
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
de Abadiânia, pelo telefone (62) 3343-1113.
Atividades como jet ski e bar flutuante são algumas
das atrações do local

PARA O BRASIL

O acesso se dá pelas BRs 060 e 153.

calçadistas do Brasil, a 15ª edição da Fenova –
Feira de Calçados de Nova Serrana foi realizada
entre os dias 10 e 12 de março, no Centro
de Convenções de Nova Serrana, em Minas
Gerais. Mais de 250 marcas do polo mostraram
as tendências do outono/inverno para tênis
esportivo, moda casual, feminino e infantil.

Os visitantes foram recebidos em uma estrutura
de 4.800 m2, ambiente climatizado e praça de
alimentação. Uma chance para fazer contatos e
realizar bons negócios no polo que calça o país,
com variedade de produtos.
Mercado que gera mais de 50 mil empregos
Os principais destinos de vendas dos produtos
fabricados no polo estão em São Paulo, Minas
e Rio de Janeiro. Com uma movimentação em
média de R$ 40 milhões de reais, a Fenova é
considerada uma das maiores do segmento, e já
faz parte de grandes eventos do setor coureiro/
calçadista, sendo referência para os maiores
compradores de calçados do país.
A edição deste ano teve a abertura do prefeito
de Nova Serrana, Joel Pinto Martins. Ele citou
o peso da fiscalização durante anos no polo e
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TIRA - DÚVIDAS
FALE COM A GENTE

Os principais destinos
de vendas dos produtos
fabricados no polo estão em
São Paulo, Minas Gerais
e Rio de Janeiro

Este espaço é destinado para que você tire suas dúvidas em relação à Triunfo Concebra
e os serviços referentes à concessão rodoviária nas BRs 060, 153 e 262. Envie
suas perguntas para ouvidoria@triunfoconcebra.com.br. Elas serão respondidas
diretamente por técnicos da Triunfo Concebra.

A quem se destina a responsabilidade de radares
e multas nas rodovias concedidas à Concebra?
Leandro Ferreira Gonçalves
Aparecida de Goiânia - GO

da força da indústria de calçados,
mesmo diante de crises financeiras.
O presidente do Sindinova –

A fiscalização de radares e multas é de responsabilidade das polícias
rodoviárias, federal e dos estados.
A Concebra dá apoio ao policiamento fornecendo equipamentos, instalações,
sinalização etc. – mas ela não assume a responsabilidade de fiscalização e
verbas oriundas de infrações, que é exclusividade do poder público.

Sindicato Intermunicipal das
Indústrias Calçadistas de Nova
Serrana –, Pedro Gomes, falou aos
presentes sobre a empregabilidade

Núria Regina de Carvalho Barbosa
Auxiliar de Atendimento

em outras grandes cidades e a
situação da região que, em meio à crise
econômica, tem gerado emprego e

SERVIÇOS

evento desde a primeira edição. Hoje,

POSTOS DE GASOLINA PELO TRECHO – LOCALIZAÇÃO POR KM

mantém contato dentro e fora da feira

DF

com algumas marcas do polo de Nova

DISTRITO FEDERAL

oferece produtos de qualidade, que
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CAMPO
FLORIDO

CARLOS
EDUARDO LEAL
PLANEJADOR E CONTROLADOR
DE MANUTENÇÃO NA PORTONAVE.
ASSIM COMO A TRIUNFO, ELE CARREGA
NO NOME SUAS QUALIDADES.

A Triunfo é uma das responsáveis pela administração da Portonave, o primeiro
terminal portuário privado do país. É considerado um dos mais modernos
portos do mundo, ocupando uma posição de destaque no comércio
internacional. Mas isso não seria possível sem as pessoas que são sempre
fiéis ao trabalho, selando um compromisso com a excelência e transparência.
Caso do Carlos Eduardo Leal, que tem essas qualidades até no sobrenome.
Triunfo. O nosso nome é o nome do nosso negócio.

