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No dia 4 de outubro é comemorado o Dia 

Mundial dos Animais. A data tem como objetivo 

destacar a importância dos animais para o planeta 

e conscientizar a população para o respeito 

e compromisso que devem ter com o meio 

ambiente.

Por ser uma situação comum nas estradas 

brasileiras, o atropelamento de animais silvestres 

afeta diretamente a conservação da fauna. 

Diminuir o número de acidentes não é uma tarefa 

fácil, mas com algumas dicas básicas você pode 

fazer a sua parte e evitar que os casos aumentem. 

Como por exemplo, nas regiões cercadas por 

matas, é comum a aparição de animais silvestres 

na pista, por isso é importante redobrar a atenção 

e reduzir a velocidade. 

Se encontrar um animal na pista, é importante 

deixá-lo livre e esperar que atravesse 

normalmente. Se ele estiver machucado, não o 

manuseie porque dependendo da espécie, ela 

pode se comportar de maneira inesperada e 

ferir quem tenta ajudar. Além disso, é importante 

sinalizar a pista para evitar que outros motoristas 

atropelem o animal.

Encontrar um desses animais na rodovia 

pode ser fatal também para os ocupantes 

do veículo. É importante destacar algumas 

medidas que vão ajudar os motoristas que 

passam pelos trechos administrados pela 

Triunfo Concebra.

A publicação desta matéria na revista Em Frente é uma medida de educação 
ambiental exigida pelo licenciamento federal, conduzido pelo IBAMA. 

   

DICAS E ORIENTAÇÕES:
Caso o motorista encontre um animal na rodovia, orientamos que  

acione o SOS da Concebra, pelo canal - 0800 060 6000;

A concessionária possui profissionais 
que foram treinados/qualificados 
para o resgate de animais na pista, 
afugentamento e, se for o caso, o 
próprio sepultamento, seguindo 
rigorosamente os procedimentos da 
empresa;

As viaturas de inspeção e o Centro 
de Controle Operacional – CCO 
também realizam o monitoramento 
para verificar a presença de animais 
e outras ocorrências. Este trabalho é 
realizado pela equipe de Operações;

O trecho de concessão da Triunfo 
Concebra possui placas de sinalização 
como medidas mitigadoras de 
proteção, alertando os motoristas 
sobre os locais que por ventura há 
maior índice de passagens de animais 
silvestres;

A área de Meio Ambiente da empresa 
realiza o monitoramento desses 
animais silvestres, contemplando não 
só os resgates dos encaminhamentos 
para clínicas parceiras/instituições, 
mas também o atropelamento desses 
animais por rodovia.
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Na edição de outubro, veja dicas 

e orientações de como proceder 

ao encontrar animais silvestres na 

rodovia. 

Saiba os principais desafios dos 

funcionários da Triunfo Concebra em 

tempos de pandemia e conheça a 

ação da concessionária, em parceria 

com a Zenklub, na Semana Nacional 

do Trânsito. 

Confira também as dicas de leitura 

para aproveitar neste mês.

Boa leitura!

Diretor - Presidente da Triunfo Concebra
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Outubro é o mês de comemorar o Dia do 

Funcionário de Concessão de Rodovia.  

Os colaboradores da Triunfo Concebra têm 

feito um trabalho de excelência no ano em 

que tantas mudanças ocorreram. Além das 

preocupações pessoais, precisaram se adaptar 

a um novo normal que jamais imaginariam 

acontecer. Todos foram de extrema importância 

para a continuidade da prestação dos serviços 

de conservação e operação, como tráfego, 

arrecadação, socorro médico, mecânico e 

administração das BRs 060, 153 e 262 no 

Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.

De acordo com o supervisor de Conservação, 

Anddryo Juan, todos os colaboradores foram 

orientados sobre a preservação e combate 

ao Covid-19. Diante dos desafios, mudanças e 

adaptações, a Triunfo Concebra está atuando 

diariamente com as equipes de trabalho 

em campo divididas em diversas frentes de 

Os colaboradores da concessionária vêm 

enfrentando grandes desafios desde o início 

da pandemia. Como toda grande mudança, 

precisaram lidar com certa resistência por parte 

dos usuários quanto às orientações, a falta de 

uso da máscara e de álcool em gel, como afirma 

Marivaldo Gonçalves, Supervisor de Operações. 

“E é aí que entra a empatia e o 
atendimento de excelência, onde com 
orientações diárias fomos fazendo 
acontecer e hoje todos os colaboradores 
utilizam as máscaras e orientam os 
usuários a utilizarem, pois serve para 
segurança de todos. Inclusive todas 
viaturas possuem álcool em gel para uso 
dos colaboradores e usuários. ”Marivaldo Gonçalves, Supervisor de Operações.

Além de todo o cuidado com a utilização de 

máscaras e álcool em gel, os funcionários são 

orientados a lavar as mãos após determinado 

período em atendimento. São os cuidados 

básicos que todos precisam ter para 

atravessarmos essa fase que estamos vivendo. 

Com respeito, consciência e cuidado também 

com o próximo.

Os colaboradores da Triunfo Concebra seguem 

fazendo um trabalho incrível, estando à 

disposição de todos, com empatia, atendimento 

diferenciado e sempre em busca da satisfação 

dos usuários.

“Tivemos que adaptar as equipes 
de trabalho de forma preventiva, com 
a redução da jornada de trabalho em 
escalas diárias, adaptamos a forma de 
transporte de nossos colaboradores até 
às frentes de trabalho, de forma isolada, 
mantendo o distanciamento seguro 
entre os colaboradores.  ”Anddryo Juan, Supervisor de Conservação

serviço ao longo dos 1.176,5 km de concessão 

da rodovia para mantê-la em perfeito estado 

de conservação para que os usuários possam 

trafegar com conforto e segurança.

DOS FUNCIONÁRIOS DE 
CONCESSÃO DE RODOVIA

Mudanças  e  desafios



leitura

 

Autor: Augusto Cury

Donlea, CharlieAutor:

ANSIEDADE - COMO 
ENFRENTAR O MAL  
DO SÉCULO

DICA DE  

UMA MULHER NA 
ESCURIDÃO

O psiquiatra e psicoterapeuta Augusto Cury considera a 

Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA) o novo mal do 

século. Por sermos bombardeados de informações por 

todos os lados, a doença atinge grande parte da população 

mundial. Neste livro, você vai entender como funciona a 

mente humana e vai conhecer as técnicas para desacelerar 

seu pensamento e resgatar a sua qualidade de vida.

O livro de Donlea é cercado de mistérios, que são 

desenvolvidos de forma inteligente pelo autor. Além de 

contar sobre um assassino em série, fala também sobre 

relações interpessoais. Trata-se de uma investigadora 

forense que mergulha num caso sem solução ocorrido 

há 40 anos atrás depois que encontrar documentos 

ocultados da justiça. O culpado pelo desaparecimento de 

cinco mulheres em Chicago, no verão de 1979, não deixou 

nenhum corpo ou pista. A obra é um suspense inteligente, 

crítico e cheio de detalhes.
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“A sua direção pode mudar o seu destino”. Esse 

foi o tema da Semana Nacional do Trânsito 

para alertar sobre o uso correto de todos os 

equipamentos de segurança. Entre os dias 18 

e 25 de setembro, a Triunfo Concebra realizou 

ações de conscientização para a segurança 

no trânsito e também para a importância do 

cuidado com a saúde mental. Foi realizado o 

primeiro Drive-In da concessionária. Ao total, 

475 motoristas nos veículos foram sensibilizados 

sobre a importância de dirigir com prudência. 

As abordagens foram feitas nos postos da 

Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Brasília/DF, 

Anápolis/GO e Bom Despacho/MG.

O motorista assistiu um vídeo de alerta com 

dicas para dirigir com segurança ao parar no 

posto da PRF. No local foi disponibilizado Wi-Fi 

gratuitamente para o acesso. A duração do 

vídeo é de menos de 3 minutos para passar uma 

mensagem rápida e eficiente. Após assistir, o 

condutor foi orientado pelo agente de trânsito 

para prosseguir viagem.

Além disso, a Triunfo Concebra distribuiu 5 mil 

vouchers de acesso ao aplicativo de bem-estar 

e saúde mental, Zenklub, para os motoristas 

que passaram pela praça de pedágio de 

Goianápolis/GO. Os cupons oferecem 60 dias 

de acesso gratuito ao conteúdo completo e 

exclusivo com testes de saúde, exercícios, diário 

de humor e dicas para lidar com emoções e 

incertezas. Além do acesso a todo o conteúdo 

que o aplicativo oferece aos usuários, foram 

disponibilizadas 130 consultas gratuitas com 

psicólogos, psicanalistas e terapeutas para dar 

mais atenção às questões emocionais desses 

motoristas em tempos de pandemia.

Esteja atento às orientações de segurança ao 

longo da rodovia e tenha uma viagem mais 

segura você também.

NA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

Principais  ações
7



Como faço para saber as condições de tráfego e de tempo na rodovia antes 

de sair de casa?

Você pode checar informações de trânsito e tempo diretamente de nosso site em www 

.triunfoconcebra.com.br ou obter estas informações através da Central de Atendimento 

0800 060 6000. Portadores de deficiência auditiva e de fala contam com uma central 

exclusiva, que funciona pelo 0800 060 0006. Sempre atualizamos essas informações  

entre outras também importantes em nosso Twitter. https://twitter.com/triunfoconcebra.

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.

FALE COM A GENTE

SUA DÚVIDA

Automóvel
Caminhonete
Furgão

2 2,90 1,90 3,20 4,00

Caminhão Leve
Furgão, Ônibus
Caminhão-trator

2 5,80 3,80 6,40 8,00

Automóvel c/ Semi-reboque
Caminhoneta c/ Semi-reboque 3 4,35 2,85 4,80 6,00

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

3 8,70 5,70 9,60 12,00

Automóvel c/ Reboque
Caminhoneta c/ Reboque 4 5,80 3,80 6,40 8,00

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

4 11,60 7,60 12,80 16,00

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque 5 14,50 9,50 16,00 20,00

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque 6 17,40 11,40 19,20 24,00

Motocicletas
Motonetas
Bicicletas a Motor

2 1,45 0,95 1,60 2,00

Automóvel
Caminhonete
Furgão

2 3,40 1,60 2,60 2,70 3,00 3,70 2,90

Caminhão Leve
Furgão, Ônibus
Caminhão-trator

2 6,80 3,20 5,20 5,40 6,00 7,40 5,80

Automóvel c/ Semi-reboque
Caminhoneta c/ Semi-reboque 3 5,10 2,40 3,90 4,05 4,50 5,55 4,35

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

3 10,20 4,80 7,80 8,10 9,00 11,10 8,70

Automóvel c/ Reboque
Caminhoneta c/ Reboque 4 6,80 3,20 5,20 5,40 6,00 7,40 5,80

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

4 13,60 6,40 10,40 10,80 12,00 14,80 11,60

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque 5 17,00 8,00 13,00 13,50 15,00 18,50 14,50

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque 6 20,40 9,60 15,60 16,20 18,00 22,20 17,40

Motocicletas
Motonetas
Bicicletas a Motor

2 1,70 0,80 1,30 1,35 1,50 1,85 1,45

2020*.
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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 01

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 81
10 

GOIÂNIA - GO

km13,2

km 86

km 525

km 610

km 56

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 175,3

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

km 138,6
BR060

km 490,1
BR153

Sto. Antônio do 
Descoberto - GO

km 22,9

BR-153
BR-262

BR-060
MAPA DO TRECHO

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

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 191

MAPA DA
RODOVIA

1110




