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2.1 
Versão Vertical

A versão vertical deverá ser 

utilizada em áreas verticais ou 

quadradas e deverá respeitar a 

área de não interferência

Tornou-se comum nos últimos anos a escolha de cores para determinados meses com o 
objetivo de se chamar a atenção para enfermidades e problemas que atingem a sociedade 
de forma grave. Assim são o outubro rosa, que lembra a luta contra o câncer de mama, e 
o novembro azul, que destaca as ações de prevenção ao câncer de próstata. Um tema tão 
importante quanto estes ganhou um mês e uma cor para também chamar a atenção da 
sociedade: é o maio amarelo, que puxa todos os holofotes para a segurança no trânsito.

São três mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas ou a nona maior causa de mortes no 
mundo. Se nada for feito, a OMS estima que 1,9 milhão de pessoas devem se tornar vítimas 
no trânsito em 2020 e 2,4 milhões, em 2030.

Na Em Frente deste mês, você conhece um pouco dos projetos que têm sido 
desenvolvidos para combater esse problema e de ações de pessoas e empresas, entre elas 
a Triunfo Concebra, nesse sentido.

Boa leitura.

Diretor - Presidente da Triunfo Concebra
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E AGOR   ?

EDITORIAL

EDIENTEE XP

PNEU
FURAD

Quem nunca entrou em desespero ao planejar aquela viagem de carro, 
realizar toda a manutenção do veículo e no meio do caminho o pneu 

acaba furando? Trocar pneu furado pode causar medo em muitos 
motoristas que não sabem ao certo como realizar o processo, mas pode 
ser mais prático e rápido trocar o pneu sozinho do que acionar o seguro 

para fazê-lo. Confira esse passo-a-passo:

      Ruídos

Ao perceber ruídos estranhos vindo da parte debaixo do 
carro ou notar que ele não está andando em linha reta, 
procure um lugar plano, estável e tranquilo para fazer a 
troca, longe do tráfego intenso. 

         Acessórios

Separar todos os acessórios que serão utilizados na troca do pneu, que 
geralmente ficam agrupados no porta-malas, facilita o processo e garante 
rapidez, principalmente quando o local não é seguro. Serão necessários: 
estepe, macaco e chave de roda.

         Sinalização

Quem passar por esta situação deve  providenciar o uso do triângulo de sinalização, 
para alertar os motoristas da via que o carro passa por problemas mecânicos.  O 
objeto deve ser colocado a uma distância mínima de 30 metros do veículo (passos 
largos equivalem a um metro), o pisca-alerta deve permanecer ligado e o freio de 
mão acionado, com a primeira marcha engatada.
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         Calota e macaco

Para iniciar a troca do pneu após desligar o carro, o primeiro passo é 
retirar a calota. Depois, é só posicionar o macaco em contato com a 
parte metálica do carro, geralmente estampado com um triângulo na 
lataria, e não com a de plástico, que pode quebrar. Consulte o manual do 
veículo para identificar o local correto.

          Macaco

Depois, é preciso acionar o macaco para levantar o carro, verificando 
sempre se ele está estável e retirar o resto dos parafusos. É importante 
lembrar que não basta levantar o veículo até que o pneu furado saia do 
asfalto, pois o estepe cheio é mais alto do que o pneu vazio, por isso um 
espaço livre maior é o recomendado.

         Baixar o carro

Em seguida, usar o macaco para baixar o carro 
até que o estepe fique apoiado no chão. É nesse 
momento que os parafusos são apertados o 
máximo que for possível.

          Cuidados

Depois disso já é possível colocar o carro 
completamente no chão, remover o 
macaco, dar uma última conferida nos 
parafusos e recolocar a calota. Guarde 
o pneu furado no lugar do estepe. Nunca 
o deixe na via, pois, além de poder ser 
reparado, ele pode causar acidentes. 
É recomendado não ficar rodando por 
muito tempo com o estepe, pois ele é 
apenas um substituto do pneu.
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          Chave de roda e porcas

Com o carro ainda no chão, afrouxe as porcas girando a chave de roda no sentido 
anti-horário. A chave de roda funciona como uma alavanca, não sendo necessário o 
uso de força para soltar os parafusos. Ainda não é necessário retirá-los totalmente.

           Estepe

Após a remoção do pneu murcho, colocar o estepe no eixo. Os parafusos 
devem ser encaixados e apertados um de cada vez e o suficiente para 
segurar o pneu. Cuidado para alinhar o aro com os parafusos da roda: alguns 
carros possuem um pino-mestre que facilita a colocação do estepe no cubo 
de roda. Caso o veículo não possua essa peça, apoie o estepe com o pé e 
gire-o no cubo, até que os furos fiquem alinhados com os buracos do pneu.

8 ATriunfo Concebra iniciou, ainda em 
abril, a instalação de um sistema 
que aumenta a segurança dos 

motoristas nas proximidades das praças 
de pedágio da Concessionária. É o Sistema 
Indicativo de Velocidade (SIV).

O equipamento está sendo instalado 
nas vias de pagamento automático e 
tem por objetivo educar os motoristas 
quanto à velocidade máxima permitida 
para o tráfego naquele local. Os usuários 
encontrarão indicativos eletrônicos de sua 
velocidade no momento em que estiverem 

SISTEMA QUE INFORMA VELOCIDADE DO VEÍCULO  
É INSTALADO NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO

PARA O MOTORISTA
MAIS SEGURANÇA

a 20 metros da via automática, sendo 
informados em tempo real se estão abaixo 
dos 40km/h permitidos.

“A iniciativa tem caráter educativo, pois é 
preciso informar que velocidades elevadas 
nas vias de pagamento automático 
podem provocar acidentes, como colisões 
traseiras”, informa Cleiton Moura, 
Coordenador de Intelligence Transport 
System (ITS) da Triunfo Concebra.

O Sistema Indicativo de Velocidade será 
instalado em todas as praças de pedágio da 
Concessionária até o final do mês de julho.



Para saber como você pode 
participar dessa iniciativa, acesse 
o portal www.maioamarelo.com  
e ajude a salvar vidas no trânsito.
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pessoas sobreviverão aos acidentes a cada ano 
com traumatismos e ferimentos. 

O Brasil aparece em quinto lugar entre os 
países recordistas em mortes no trânsito, 
precedido por Índia, China, EUA e Rússia e 
seguido por Irã, México, Indonésia, África 
do Sul e Egito. Juntas, essas dez nações são 
responsáveis por 62% das mortes por acidente 
no trânsito.

Movimento em prol da vida

O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só 
proposta: chamar a atenção da sociedade para 
o alto índice de mortes e feridos no trânsito em 
todo o mundo, provocando uma ação coordenada 
entre o Poder Público e a sociedade civil. A 
intenção é colocar em pauta o tema segurança 
viária e mobilizar toda a sociedade. 

Utilizando o laço amarelo como símbolo 
e acompanhando o sucesso de outros 
movimentos, como o “Outubro Rosa” 
e o “Novembro Azul”, os quais, 
respectivamente, tratam dos temas câncer 
de mama e próstata, o “MAIO AMARELO” 
estimula cada pessoa a promover 
atividades voltadas à conscientização, ao 
amplo debate das responsabilidades e à 
avaliação de riscos sobre o comportamento 

de cada cidadão, dentro de seus 
deslocamentos diários no trânsito.

O MAIO AMARELO quer e espera a 
participação e envolvimento de todos 
comprometidos com o bem-estar social, 
educação e segurança em decorrência de 
cultura própria e regras de governança 
corporativa e função social; 

A Triunfo Concebra participa do movimento 
apoiando e organizando no dia 15 de maio 
a palestra da Deputada Federal Christiane 
Yared, que teve um filho morto em acidente 
de trânsito, a pacientes e funcionários do 
hospital de urgências HUGOL, em Goiânia. O 
evento é um testemunho emocionante que 
apela por uma mudança de comportamento 
em prol de um trânsito mais seguro. Além 
disso, a Concessionária ainda promove a 
lembrança do movimento ao aplicar laços 
amarelos nas cabines das 11 praças de 
pedágio com o tema, bem como nos seus 
canais de comunicação, como twitter, site e 
informativos aos colaboradores.

Aproximadamente 50 
milhões de pessoas 
sobreviveram a 
acidentes de trânsito 
com sequelas. 
São três mil vidas 
perdidas por dia nas 
estradas e ruas.

SALVAR VIDAS
MÊS DEDICADO A
MAIO AMARELO PROVOCA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

NA REDUÇÃO DE MORTES NO TRÂNSITO

A Assembleia-Geral das Nações Unidas 
editou, em março de 2010, uma 
resolução definindo o período de 2011 a 

2020 como a “Década de Ações para a Segurança 
no Trânsito”. O documento foi elaborado com 
base em um estudo da OMS (Organização 
Mundial da Saúde) que contabilizou, em 2009, 
cerca de 1,3 milhão de mortes por acidente de 
trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 
milhões de pessoas sobreviveram com sequelas.

São três mil vidas perdidas por dia nas estradas 
e ruas ou a nona maior causa de mortes no 

mundo. Os acidentes de trânsito são o primeiro 
responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos 
de idade; o segundo, na faixa de 5 a 14 anos; e o 
terceiro, na faixa de 30 a 44 anos. Atualmente, 
esses acidentes já representam um custo de US$ 
518 bilhões por ano ou um percentual entre 1% e 
3% do PIB (Produto Interno Bruto) de cada país.

Se nada for feito, a OMS estima que 1,9 milhão 
de pessoas devem se tornar vítimas do trânsito 
em 2020 (passando para a quinta maior causa 
de mortalidade) e 2,4 milhões, em 2030. Nesse 
período, entre 20 milhões e 50 milhões de 
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minhaescolha
fazadiferença#



08 | NATUREZA 09 | SOCIEDADE

No dia 22 de maio o mundo todo irá 
celebrar o Dia Internacional da 
Diversidade Biológica. A data foi 

instituída em 1992 pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) a fim de conscientizar 
sobre a necessidade de se conservar e 
proteger a diversidade de vida no planeta.  

A diminuição da biodiversidade (todas 
as espécies de seres vivos existentes no 
planeta) no mundo todo é alarmante. Entre 
as principais causas dessa diminuição estão 

ATriunfo Participações e 
Investimentos, por meio das 
cinco concessionárias de rodovias 

Triunfo Concebra, Triunfo Econorte, Triunfo 
Concepa, Triunfo Transbrasiliana e Concer, 
em parceria com a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e a Childhood Brasil, por intermédio do 
Programa Na Mão Certa, organizaram uma 
ação de comunicação com foco na proteção 
dos direitos de crianças e adolescentes nas 
estradas. A iniciativa também serviu para 
estreitar relações entre todos esses atores, 
de modo a buscar efetividade nas ações que 
envolvem, principalmente, o enfrentamento 
da exploração sexual de crianças e 
adolescentes no contexto das grandes 
rodovias que cortam o país.

O Programa na Mão Certa une as empresas 
participantes por meio de um Pacto 
Empresarial Contra Exploração Sexual 

o desmatamento, mudanças de habitat e a 
degradação dos solos que, em muitos casos, 
se devem às alterações climáticas.

De acordo com informações do Instituto Chico 
Mendes de Preservação da Biodiversidade 
(ICMBio), o Brasil possui mais de 120 mil 
espécies de animais e 40 mil de plantas. Entre os 
vertebrados, são 713 espécies de mamíferos, 1.900 
de aves, 738 de répteis, 934 de anfíbios, 4.774 de 
peixes e outras 100 mil de animais invertebrados.

CELEBRADO EM 22 DE MAIO, DATA INSTITUÍDA PELA ONU LEMBRA 
DA IMPORTÂNCIA, RIQUEZA E VARIEDADE DO MUNDO NATURAL.

biodiversidade
Dia Internacional
da

NAS ESTRADAS

DE CRIANÇAS E
CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL

PROGRAMA NA MÃO CERTA CRIA REDES 
DE AÇÃO ENTRE EMPRESAS

de Crianças e Adolescentes nas Rodovias 
Brasileiras. A principal estratégia adotada é 
a sensibilização dos motoristas de caminhão 
para que atuem como agentes de proteção 
dos direitos das crianças e adolescentes. 
Um dos objetivos é a detecção de pontos de 
exploração sexual ao longo das rodovias.

A Triunfo Concebra tem atuado na divulgação 
do programa com ações e parcerias. No último 
dia 18 de maio, dia nacional de combate à 
exploração sexual de crianças e adolescentes, 
houve a distribuição de folhetos em todas as 
11 praças de pedágio da Concessionária. Em 
outra iniciativa, desta vez em uma parceria 
com a Prefeitura de Alexânia, em Goiás, foram 
promovidas palestras, 
distribuição de 
cartazes e faixas  
em escolas e  
prédios públicos.
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ADOLESCENTES



LIVROS
DICAS DE FILMES E 

OUTROS JEITOS DE USAR A BOCA
Rupi Kaur 
Ed. Planeta

ELEANOR & PARK
Rainbow Rowell
Ed. Novo Século

“Outros jeitos de usar a boca” é um livro de poemas sobre a sobrevivência. 
Sobre a experiência de violência, o abuso, o amor, a perda e a 
feminilidade. Outros jeitos de usar a boca transporta o leitor por uma 
jornada pelos momentos mais amargos da vida e encontra uma maneira 
de tirar delicadeza deles.

Eleanor & Park é engraçado, triste, sarcástico, sincero e, acima de tudo, 
geek. Park não chega exatamente a ser popular, mas consegue não ser 
incomodado pelos colegas de escola. Eleanor é a filha mais velha de uma 
problemática família. Esta é uma história sobre o primeiro amor, sobre como 
ele é invariavelmente intenso e quase sempre fadado a quebrar corações.
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ROUPA NOVA 
Brasília/ DF 
Estádio Nilson Nelson

19 MAI

20 MAI

DE MAIO
MÚSICA PARA TODOS OS GOSTOS

AGENDA

A grande banda dos anos 80 
embala seus maiores sucessos 
para os fãs da capital do país, 
em uma noite cheia de magia e 
clássicos eternos. Imperdível.

O cantor é uma 
das atrações 
da 72º edição 
da Pecuária de 
Goiânia, que 
leva a força da 
música sertaneja 
universitária a 
um dos eventos 
mais esperados  
da região.

No show “Teresa 
Cristina canta Cartola”, 
a portelense saudará a 
Mangueira por meio da 
interpretação das canções 
do fundador da escola. 
Estão no repertório 
clássicos como “O mundo 
é um moinho”, “Preciso me 
encontrar”, “Tive sim” e 
“Sala de recepção”.

11 |  CULTURA

PIRATAS DO CARIBE 
A VINGANÇA DE SALAZAR

O capitão Salazar (Javier Bardem) é a 
nova pedra no sapato do capitão Jack 

Sparrow (Johnny Depp). Ele lidera 
um exército de piratas fantasmas 

assassinos e está disposto a matar 
todos os piratas existentes na face 

da Terra. Para escapar, Sparrow 
precisa encontrar o Tridente de 

Poseidon, que dá ao seu dono o poder 
de controlar o mar.

GUSTTAVO LIMA 
Goiânia/ GO 
Parque das Exposições

TERESA CRISTINA 
Belo Horizonte/ MG 
Teatro Bradesco

26 MAI

O filme tem estreia 
marcada para o dia 25 de 

maio e tem duração  
de 129 minutos.
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TABELA DE TARIFAS GOIÁS – MINAS GERAIS

Categoria

Categoria

Eixos

Eixos

Rodagens

Rodagens

Cobrança autorizada a partir do dia 27 de junho de 2015.  
Reajuste ocorrido em 26 de julho de 2016 conforme Resolução nº 5.142 da ANTT.
Formas de pagamento: dinheiro, vale pedágio ou TAG  de passagem automática.

Automóvel
Caminhonete
Furgão

2 4,30 3,10 4,60 5,60

Caminhão Leve
Furgão, Ônibus
Caminhão-trator

2 8,60 6,20 9,20 11,20

Automóvel c/ Semi-reboque
Caminhoneta c/ Semi-reboque 3 6,45 4,65 6,90 8,40

Caminhão
Caminhão-trator
Caminhão-trator c/ Semi-reboque
Ônibus

3 12,90 9,30 13,80 16,80

Automóvel c/ Reboque
Caminhoneta c/ Reboque 4 8,60 6,20 9,20 11,20

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque
Ônibus

4 17,20 12,40 18,40 22,40

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque 5 21,50 15,50 23,00 28,00

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque 6 25,80 18,60 27,60 33,60

Motocicletas
Motonetas
Bicicletas a Motor

2 2,15 1,55 2,30 2,80

Automóvel
Caminhonete
Furgão

2 4,90 2,90 4,00 4,20 4,40 5,30 4,30

Caminhão Leve
Furgão, Ônibus
Caminhão-trator

2 9,80 5,80 8,00 8,40 8,80 10,60 8,60

Automóvel c/ Semi-reboque
Caminhoneta c/ Semi-reboque 3 7,35 4,35 6,00 6,30 6,60 7,95 6,45

Caminhão
Caminhão-trator
Caminhão-trator c/ Semi-reboque
Ônibus

3 14,70 8,70 12,00 12,60 13,20 15,90 12,90

Automóvel c/ Reboque
Caminhoneta c/ Reboque 4 9,80 5,80 8,00 8,40 8,80 10,60 8,60

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque
Ônibus

4 19,60 11,60 16,00 16,80 17,60 21,20 17,20

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque 5 24,50 14,50 20,00 21,00 22,00 26,50 21,50

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque 6 29,40 17,40 24,00 25,20 26,40 31,80 25,80

Motocicletas
Motonetas
Bicicletas a Motor

2 2,45 1,45 2,00 2,10 2,20 2,65 2,15

Alexânia
BR-060 | Km 43,1

Goianápolis
BR-060 | Km 107,9

Prof. Jamil
BR-153 | Km 553,1

Itumbiara
BR-153 | Km 685,8

Prata
BR-153

Km 127,9

Fronteira
BR-153

Km 227,9

Florestal
BR-262

Km 389,4

Luz
BR-262

Km 512,85

C. Altos
BR-262

Km 600,8

Perdizes
BR-262

Km 736,9

C. Florido
BR-262

Km 863,5

Simples

Simples

GO

MG

Valores expresoss em reais

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.

EXISTE ALGUMA FORMA DE PAGAMENTO APÓS A EVASÃO DO PEDÁGIO?

Não existe nenhuma forma de pagamento do 
pedágio após a evasão e o usuário está passível de 
multa e 5 pontos na carteira, conforme o CTB.

POSTOS DE GASOLINA PELO TRECHO – LOCALIZAÇÃO POR km

FALE COM A GENTE
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BRASÍLIA

SAU 
Campo Florido - MG

km878,5
24 

SAU 
Morrinhos - GO

km 636,88

07

BR060

SAU 
Piracanjuba - GO

km 584,3

06

Betim - MG

BR060 - DF
KM 0

BR060 - GO
KM 0

BR060 - DF
KM 30,7

SAU 
Anápolis - GO

03
km 90,2

SAU 
Distrito Federal

01
km 22,9

PRAÇA 1
Alexânia - GO

km 43,1
km131

SAU 
Hidrolândia - GO

km 531,08

05

SAU 
Ibiá - MG

km631,4

19

SAU 
Araxá - MG

km 677,5
20

SAU 
Conceição das Alagoas- MG

km828,6
23 

SAU 
Itumbiara - GO

km 688,66
08 

SAU 
Goiânia - GO

km 138,3

04

SAU 
Juatuba - MG

km377

14

SAU 
Córrego Danta - MG

km579,2

18

SAU 
Bom Despacho - MG

km476,2
16

SAU 
Conceição do Pará - MG

km429,2

15

BR262

SAU 
Luz - MG

km528,4
17

BELO HORIZONTE

SAU 
Prata - MG

km 131,6

11 

SAU 
Monte Alegre de Minas - MG

km 77,1
10 

GOIÂNIA - GO

km13,2

km 91

km 525

km 610

km 56

km 109,6

km 689

km 475,23

km 677,1

km 575,2

PRAÇA 2
Goianápolis - GO

km 107,9

PRAÇA 3
Prof. Jamil - GO

km 553,1

PRAÇA 4
Itumbiara - GO

km 685,8

PRAÇA 5
Prata - MG

km 127,9

PRAÇA 10
Perdizes - MG

km 736,9

PRAÇA 9
Campos  Altos - MG

km 600,8

PRAÇA 8
Luz- MG

km 512,85

PRAÇA 7
Florestal - MG

km 389,4

PRAÇA 11
Campo Florido - MG

km 863,5

PRAÇA 6
Fronteira - MG

km 227,9

SAU 
Alexânia- GO

km 44,3

02

BR153

BR153

BR153

km 0
BR153 - MG

BR153 - GO
km 703,5

SAU 
Canápolis - MG

km34,06
09 

SAU 
Comend. Gomes - MG

km 171,95

12 

km 673,5

km 175,5

km 913
BR262 - MG

SAU 
Fronteira - MG

km 223,2

km 246,7
BR153 - MG/SP

13 km 194,1

BR262

SAU 
Perdizes - MG

km 738,2
21 

BR262

SAU 
Uberaba - MG

22 
km 783,4

BR262 - MG
KM 353

BR-153
BR-262

BR-060

FALE COM A TRIUNFO CONCEBRA

GO

DF

MS

MT

BA

PR

BR060 - DF/GO

BR153 - GO/MG

BR262 - MG

SINALIZAÇÃO KM

POSTO DA POLÍCIA 
RODOVIÁRIA FEDERAL

BALANÇA RODOVIÁRIA

SEDE

CENTRO DE INFORMAÇÕES

ASSISTÊNCIA MECÂNICA

ASSISTÊNCIA MÉDICA

SANITÁRIOS

29 viaturas de inspeção de tráfego

24 ambulâncias

24 guinchos leves

10 guinchos pesados

06 caminhões de combate a incêndio

06 caminhões para apreensão de animaisFRALDÁRIOS

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIOSAU 
Cidade - UF

MG

RJSP

MAPA DO TRECHO

14 | MAPA DA RODOVIA

LIMITES DE PESO POR EIXO
Eixo simples direcional 6t

Eixo simples rodagem dupla  10 t

Eixo tribus  13,5t

Eixo trucado  17t

Eixo triplo  25,5t

ANTT

PRF

Agência Nacional de Transportes Terrestres

Polícia Rodoviária Federal

ouvidoria@antt.gov.br
ouvidoria@antt.gov.br

166

191



NO TRÂNSITO VOCÊ ESCOLHE:

Apoio:


