
Nº 22 JUNHO 2016 • ANO 2 • DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

FESTAS JUNINAS
POR DENTRO DAS

ELAS SÃO GARANTIA DE ALEGRIA E COMEMORAÇÃO POR  
TODO O PAÍS. MAS VOCÊ SABE COMO TUDO ISSO COMEÇOU?



A Revista Em Frente é uma publicação  
da Triunfo Concebra – Concessionária das Rodovias  
Centrais do Brasil S.A. 
www.triunfoconcebra.com.br

Produção Executiva
Karina Cunha
Comunicação 
Ana Lúcia Costa, Fabiane Fagundes,  
Karina Cunha e Laura Chaves

Localização privilegiada

A peso de ouro

A praça é nossa

Descarte consciente

Agenda

Livros e Filmes

Mapa Sua

Tarifas Serviços

da rodovia Dúvida

de pedágio

Capa

03
04

08
10
12
14

16 19

18 19

06

Novo posto da PRF é instalado na BR-060 para 
ampliar segurança dos usuário

Confira dicas para gastar menos combustível

Praças de pedágio completam 1 ano  
de arrecadação

Dia Mundial do Meio Ambiente reforça 
importância do descarte correto

Porta dos Fundos lança seu primeiro longa. 
Confira os livros em destaque esse mês

Confira dicas escolhidas para junho

Conheça os trechos  
e o que está disponível 
aos usuários

Coluna responde a 
questões dos usuários

Confira as tarifas 
vigentes do trecho

Saiba a localização 
dos postos de gasolina
pelo trecho da rodovia

Festas juninas são a alegria  
de todo o país

ÍNDICE

Projeto Gráfico e conteúdo:
Brick  
+55 21 2480-1081 | www.agenciabrick.com.br
Design Gráfico: Paula Seabra 
Textos: Paulo Neumann  
Imagens: Acervo Triunfo Concebra
Gráfica: 
Grupo MKT | www.grupomkt.com.br 
Tiragem: 
10.000 exemplares

Manual de Identidade Visual 

15

2.1 
Versão Vertical

A versão vertical deverá ser 

utilizada em áreas verticais ou 

quadradas e deverá respeitar a 

área de não interferência

O mês de junho é esperado por 
muita gente com ansiedade. É 
o período do ano em que temos 
diversas festas populares 
recheadas de comidas, bebidas e 
danças típicas: as festas juninas. 
Mas poucas pessoas sabem que 
sua origem não está ligada a 
tradições brasileiras. Na matéria 
deste mês, a Em Frente conta um 
pouco da história por trás destas 
festas que atraem a todos.

Em outra matéria, lembramos o 
Dia Mundial do Meio Ambiente, 
comemorado no dia 05 de junho, 
e a importância do descarte 
consciente que deve ser dado 
ao lixo, no dia a dia. A Triunfo 
Concebra faz a sua parte e 
reforça que cada pessoa também 
precisa ter essa preocupação. 
Quem agradece é o nosso planeta.

A Polícia Rodoviária Federal 
conta com novo posto na BR-
060, em Anápolis. Construído 
pela Concebra, ele será muito 
importante para a segurança 
do usuário e do combate, entre 
diversos problemas, o tráfico  
de drogas na região.

EDITORIAL

EXPEDIENTE

Diretor - Presidente  
da Triunfo Concebra
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NOVO POSTO DA 
PRF É INSTALADO 

NA BR-060 
PARA AMPLIAR 

SEGURANÇA  
DOS USUÁRIOS

F oi inaugurado em maio o novo 
Posto da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), em Anápolis. 

Localizado no km 86 da BR-060, 
o evento de inauguração contou 
com a presença da diretora geral 
da PRF, Maria Alice Nascimento 
Souza, além do Ministro da Justiça, 
Eugênio José Guilherme de Aragão.

De acordo com a Assessoria de 
Imprensa da PRF, a nova localização 
dificultará rotas alternativas e 
facilitará no combate ao tráfico de 
drogas e transporte clandestino. 
A Chefe da Delegacia de Anápolis, 
Inspetora Alessandra Carneiro, 
explica que o antigo posto ficava 
dentro de bairros, o que colocava o 
patrimônio da União e de terceiros 

em risco:“Por estar muito inserido 
dentro da cidade, a localização 
antiga possibilitava inúmeras 
rotas alternativas, dificultando 
o trabalho de fiscalização”. No 
trecho passam, em média, mais de 
230 mil veículos por semana.

A Triunfo Concebra investiu R$ 3,5 
milhões na construção do posto que 
tem sede administrativa, rampa 
de vistoria e fiscalização, além de 
cobertura sobre a pista. Atendendo 
ao contrato com o Governo Federal 
e ao PER - Plano de Exploração 
Rodoviária - a empresa construirá 
nos próximos anos outros cincos 
postos para a PRF, no seu trecho de 
concessão nas BRs 153 e 262, em 
Minas Gerais.

LOCALIZAÇÃO
PRIVILEGIADA
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NESTES TEMPOS DIFÍCEIS, EM QUE GASOLINA VIROU ARTIGO DE LUXO, 
ALGUMAS DICAS DE COMO ECONOMIZAR O COMBUSTÍVEL DO SEU CARRO 
CAEM COMO UMA LUVA. APROVEITE AS 11 QUE SEPARAMOS E COMECE A 

CONTAR O DINHEIRO NA CARTEIRA

Pare de Esticar as Marchas

Posto de combustível:

 Filtro de Ar:

Velocidades altas

Calibragem de Pneus

Ar Condicionado e outros  
consumidores elétricos:

Revise seu carro

Evite arrancadas bruscas

Gasolina aditivada e 
Filtro de Combustível:

Vazamento de 
combustível

Peças de Qualidade

1

4

5

6

7

82

9

10

11
3Troque as marchas na hora certa, tente andar com a 

rotação do motor o mais baixo possível, para que você 
tenha uma economia de combustível. Carro que anda 
com giro muito alto, além de prejudicar o motor, tem 
um consumo excessivo de combustível.

A escolha do posto de combustível também é muito 
importante, pois muitos postos já foram flagrados com 
esquemas fraudulentos de adulteração de bombas de 
abastecimento, que fornecem menos combustível que o 
comprado, ou seja, você compra 10 litros mas só leva 9.

O filtro de ar em péssimas  condições, dificulta a 
passagem de ar para o motor alterando assim o 
funcionamento do seu carro e fazendo com que ele beba 
muito. Lembre-se: Filtro de ar e consumo de combustível 
andam de mãos dadas.

 Respeite a velocidade máxima do seu carro, tente 
sempre que possível andar em velocidades abaixo de 
120 km/h, pois isto faz uma diferença incrível no gasto 
de combustível.

A calibragem de pneus deve ser feita uma vez por 
semana. Quando o  pneu esta vazio (descalibrado) o 
motor gasta mais energia para movimentar o carro e  
para que isto aconteça é necessário uma maior demanda 
de combustível.

Quando acionamos estes componentes exigimos que 
o alternador gere mais energia, que por sua vez exige 
mais energia do motor para girá-lo, e tudo que faz o 
motor trabalhar com mais força aumenta o consumo 
de combustível.

Os componentes dos 
automóveis sofrem 
desgastes com o tempo 
e estes desgastes 
influenciam muito no 
consumo do carro. Com as 
revisões, seu mecânico vai 
conseguir fazer reparos 
pontuais que ajudarão no 
bom funcionamento do seu 
carro, refletindo também no 
gasto de combustível.

Para quem gosta de arrancar no semáforo com tudo, 
saiba que este tipo de hábito tem um preço. O preço é o 
aumento no consumo de combustível. Por isto procure 
acelerar o carro progressivamente, para que ele ganhe 
velocidade de forma natural.

Se você tem condições de 
abastecer com uma gasolina 
de maior qualidade, como a 
aditivada por exemplo, isto 
te trará um ganho maior no 
rendimento do motor. Mas 
não adianta colocar a melhor 
gasolina do mundo se o filtro 
de combustível está sujo  
ou obstruído.  

Alguns dos locais mais comuns  
são: Na tampa de vedação 
do tanque de combustível, 
mangueiras da linha de 
combustível e no filtro  
de combustível. 

Ao fazer uma revisão verifique 
se as peças que estão 
sendo utilizadas são de alta 
qualidade (principalmente no 
sistema de injeção eletrônica). 
Peças paralelas podem 
alterar muito o consumo 
do seu automóvel, mesmo 
tendo um funcionamento 
aparentemente normal.
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santos do mês, Antônio, Pedro e João. As 
comemorações passaram a se chamar 
de “joaninas” (por causa de João) e os 
primeiros países a comemorá-las foram 
Portugal, Itália, França e Espanha — 
sendo até hoje muito importantes no 
Norte da Europa.

Como é de se imaginar, a festa 
junina foi trazida para o Brasil pelos 
por tugueses durante o período 
colonial. Por coincidência, os 
índios que habitavam o nosso país 
realizavam rituais nessa mesma 
época de junho para celebrar a 
agricultura e, com a vinda dos 
jesuítas, as festas se fundiram e os 
pratos passaram a utilizar alimentos 
nativos, como mandioca e milho - que 
têm sua colheita no mesmo mês. 

Diversos outros elementos das 
festas juninas têm seus simbolismos. 
Os balões, por exemplo, eram soltos, 
inicialmente, para avisar do começo 
das festividades. Vale lembrar que 
hoje me dia eles são proibidos por 
lei, já que são grandes causadores 
de incêndios. A dança de quadrilha 
se adaptou aos costumes locais mas 
tem sua origem em uma dança de 
salão francesa para quatro pares, a 
quadrille.

OS 3 SANTOS HOMENAGEADOS

Santo Antônio é o 
primeiro dos santos a 
ser homenageado 
no mês. Sua festa é 
comemorada no dia 
13 de junho e ele é conhecido 
como o santo casamenteiro, 
já que ajudava as moças 
do século XII a conseguir 
o dote para realizar o tão 
sonhado casamento. 

Fogueira, bebidas quentes, 
comidas deliciosas, música, 
dança e muita animação. Difícil 

quem não goste de uma boa festa 
junina. Muita gente espera ansiosa 
pelo começo de junho, quando essas 
comemorações realmente aparecem 
por todas as par tes. Mas você acha 
que as festas juninas são originárias 
do Brasil? Aliás, indo mais a fundo, 
você sabe como elas surgiram? 

As festas juninas são mais antigas 
do que se pensa. Elas surgiram na 
Europa, há centenas de anos. As 
festas aconteciam durante o solstício 
de verão (período em que a luz solar 
incide com maior intensidade) para 
comemorar o início da colheita — por 
isso tanta comida e bebida — e eram 
organizadas pelos celtas, egípcios 
e outros povos. Uma das deusas 
homenageadas era Juno, esposa de 
Júpiter, e as festas eram chamadas 
de “junônias”.

O catolicismo passou a ganhar cada 
vez mais fiéis na Europa e a data 
coincidia com o nascimento de João 
Batista, primo de Jesus Cristo. A 
Igreja Católica cristianizou a data, 
instituindo homenagens aos três 

FESTAS JUNINAS SÃO 
GARANTIA DE ALEGRIA E 
COMEMORAÇÃO POR TODO O 
PAÍS. MAS VOCÊ SABE COMO 
TUDO ISSO COMEÇOU?

O dia de São João é o mais esperado 
de todos eles. A festa é realizada 
no dia 24 de junho e, nesse dia, 
existem muitas festas pelo Brasil , 
principalmente no Nordeste. João era 
filho de Isabel, prima de Maria (mãe 
de Jesus). Segundo a Igreja Católica, 
foi ele quem preparou a vinda de 
Cristo e batizou-o no rio Jordão.

O último santo do mês é São Pedro. 
Ele era um dos pescadores discípulos 
de Jesus e também conhecido como o 
fundador da Igreja Católica. Sua festa 
é comemorada no final do mês de 
junho, no dia 29. Com ele, encerra-se as 
festividades desse mês tão celebrado.

As festas juninas são mais 
antigas do que se pensa. 
Elas surgiram na Europa, 

há centenas de anos. 
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O último ano foi marcado pelo 
grande número de notícias 
indicando períodos de recessão 

e desemprego no Brasil. No entanto, para 
milhares de famílias de 47 municípios ao 
longo das BRs 060, 153 e 262, a história tem 
sido bem diferente.

Em junho, as praças de pedágio da Triunfo 
Concebra completam 1 ano de operações. 
Mais do que simples postos de arrecadação 
de tarifa, elas geram renda e uma vida 
melhor para muita gente. Apenas em 

PRAÇAS DE PEDÁGIO DA TRIUNFO CONCEBRA 
COMPLETAM 1 ANO DE OPERAÇÕES GARANTINDO 

GERAÇÃO DE EMPREGOS E DISTRIBUIÇÃO DE 
RENDA A 47 MUNICÍPIOS

empregos diretos, as praças de pedágio 
geram 469 postos de trabalho divididos 
entre Líderes de Praça, Atendentes, 
Auxiliares de Serviços Gerais e Tesoureiros. 

RENDA E EMPREGO PARA OS MUNICÍPIOS

A mão de obra é 100% oriunda das 
cidades onde as praças estão localizadas. 
Entre outros benefícios, isso ajuda no 
desenvolvimento e na geração de renda 
local. São 11 cidades que se beneficiam 
diretamente: Alexânia, Goianápolis, Prof. 
Jamil, Itumbiara, Prata, Fronteira, Pará de 

Minas, Luz, Campos Altos, Araxá e Campo 
Florido. Os serviços de atendimento médico 
na rodovia também engrossam esses 
números com mais 300 postos de trabalho.

Além dos empregos, outro fator beneficia 
a região e seus moradores. Parte da 
arrecadação de cada praça de pedágio é 
direcionada para os municípios através de 
impostos. O ISS - Imposto Sobre Serviço - é 
recolhido pela concessionária e repassado 
aos 47 municípios que recebem as rodovias 
da Triunfo Concebra. “Os 5% do ISS são 
distribuídos proporcionalmente entre 
os municípios, de acordo com a área de 
interface com a rodovia. No passado, o 
imposto era recolhido apenas para a cidade 
que sediava a praça de pedágio. Hoje, a regra 
é bem mais justa”, afirma Daniel Amaral, 
Diretor Administrativo e Financeiro da 
Triunfo Concebra.

QUALIDADE QUE VIRA SATISFAÇÃO

Outro ponto positivo a ser comemorado é 
a conquista das certificações de qualidade 
ISO 9001 e 14001 que, entre outros 
benefícios, proporcionam mais conforto 
e segurança na operação das praças de 
pedágio, tanto para usuários quanto para os 

colaboradores. Nas palavras de Sinara Vilela, 
Gerente de Meio Ambiente e Qualidade da 
Triunfo Concebra, a iniciativa tem um papel 
fundamental para todos: “A importância na 
obtenção dos certificados de qualidade está 
diretamente relacionada ao atendimento 
a requisitos contratuais e legais, à busca 
pela satisfação dos usuários nos serviços 
prestados, à padronização e melhoria dos 
processos e à valorização dos profissionais. 
Estamos no caminho certo.”

A PRAÇA É 
NOSSA

POSTOS DE TRABALHO LIGADOS  
ÀS PRAÇAS DE PEDÁGIO

POSTOS DE TRABALHO LIGADOS  
A SERVIÇO MÉDICO

Alexânia

Prof. Jamil 

Prata

Campos Altos

Pará de Minas

Campo Florido

Goianápolis

Itumbiara 

Fronteira

Araxá

Luz

TOTAL

TOTAL

55

48

41

30

55

24

88

44

31

31

29

469

300
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engenharia de materiais da Universidade 
de São Paulo. Como isso pode se agravar 
e nos trazer problemas futuros? Basta 
olhar ao redor e ver a multidão de pessoas 
consumindo sem parar. E o pior: sem saber o 
que fazer com o que possuem. “Produzimos 
três vezes mais lixo eletrônico do que lixo 
comum, que já é insustentável ao planeta”, 
fala Heloisa Mello, diretora de operações do 
Instituto Akatu, em São Paulo.  

Tomando como premissa que a responsabilidade 
pela gestão dos resíduos é compartilhada, esta 
solução é de interesse generalizado, ou seja, 
impacta toda a sociedade de consumo. Na Triunfo 
Concebra, esse cuidado faz parte das práticas 
do dia a dia da Concessionária. Diversos resíduos 
são gerados nos 1.176,5 km distribuídos nas 
BR- 060 DF/GO, BR -153 GO/MG e BR -262 MG. 
Dentre esses resíduos temos ,como exemplo, 
óleos lubrificantes, serragem contaminada, 
embalagens de produtos químicos, lâmpadas, 
pilhas e baterias. Além destes, são recolhidos 
também na rodovia, resíduos de pneus, madeira, 
plástico, papelão, metal e vidro. Todos os 
resíduos são armazenados temporariamente 
em instalações projetadas para essa finalidade, 
localizadas nos SAUs - Serviço de Atendimento 
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ao Usuário e posteriormente coletados para o 
correto descarte.

Podemos citar como principais beneficiários 
os catadores de material reciclável e a 
indústria de reciclagem, que recebem estes 
materiais garantindo geração de renda e, 
ainda, a parceria com empresas que fazem 
reaproveitamento deste material. Ana 
Cunha, Coordenadora de ISOs 9001 e 14001 
da Triunfo Concebra, explica que, além 
desse processo, há um controle interno dos 
resíduos: “Fazemos um monitoramento que 
nos permite obter um histórico de geração 
de resíduos para trabalharmos a redução 
destes no semestre seguinte”. Assim, além 
de incentivar a geração de renda local por 
meio de cooperativas e empresas nas áreas 
de coleta seletiva, triagem de materiais 
e reciclagem, o tratamento e destinação 
correta desses resíduos, minimiza os 
impactos ambientais oriundos do transporte 
de materiais de baixo valor agregado e 
incentiva a criação de novas iniciativas 
para comporem uma solução para a gestão 
compartilhada dos resíduos.

DESCARTE
CONSCIENTE
DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE LEMBRA DA IMPORTÂNCIA 

DO CORRETO DESCARTE DOS RESÍDUOS

S abe aquela geladeira antiga que 
você não usa mais? Ou mesmo os 
aparelhos eletrônicos deixados de 

lado? Ah, sem contar as pilhas e baterias 
usadas e os remédios vencidos? Se não 
bastasse a dúvida sobre o que fazer com 
essas coisas todas, ainda temos de tratá-
las com cuidados especiais. “Por conterem 
substâncias tóxicas, quando descartados 
de forma incorreta no meio ambiente, 
esses e outros itens, como óleo de cozinha 
e lâmpadas, contaminam o solo e a água”, 
explica a doutora em engenharia química 
Carolina Afonso Pinto, formada pela 
Universidade de São Paulo.

“Para quem não recebe água tratada, a opção 
é captar de rios ou do lençol freático através 
de poços artesanais. É aí que mora o perigo”, 
alerta. Como a maioria desses objetos ainda 
é eliminada junto com o lixo comum nos 
chamados “lixões”, o impacto é certeiro. “Não 
há nenhum controle sobre eles, o que amplia 
a proliferação de gases tóxicos e líquidos 
poluentes, como o chorume. O resultado 
são as doenças, além de solo e ar poluídos”, 
declara Jorge Tenório, professor titular de 
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SANDY 
Goiânia/ GO
Flamboyant Shopping

CHRYSTIAN E RALF 
Belo Horizonte/ MG

Chevrolet Hall

2º FESTIVAL BB SEGURIDADE  
DE JAZZ E BLUES 
Brasília/ DF
Parque da Cidade

ZÉLIA DUNCAN 
Belo Horizonte/ MG

Teatro Bradesco

SORRISO MAROTO 
Belo Horizonte/ MG

BH Hall

NANDO REIS E FREJAT 
Goiânia/ GO 

Flamboyant Shopping 

Nova turnê da 
cantora, “Meu 

Canto”, promete 
levar muita emoção 

e embalar goianos 
ao som de músicas 
consagradas pelos 

fãs. Informações: 
(62) 3219-3333

Evento, que acontece 
no estacionamento 
4, está imperdível e 

tem entrada gratuita. 
Entre as atrações, 

cantores como Maria 
Gadú e Orquestra 

Voadora. O início está 
previsto para as 14h.Sozinha no palco com o violão, 

quase na sua intimidade, Zélia 
Duncan apresenta algumas das 

suas composições, canções do seu 
repertório afetivo e da sua trajetória 

de sucesso, entre agradáveis 
surpresas, no show O Lado Bom Da 

Solidão. Informações: (31) 3516-1360.

A dupla se une para deixar os 
sucessos de décadas de carreira 

de cada um ainda mais vibrantes. 
O show faz parte do Flamboyant in 
Concert, com ingressos a cada dia 

mais concorridos. Informações: 
(62) 3546-2000.

AGENDA

23
25

25

JUN

JUN

JUN

JUNHO OFERECE OPÇÕES PARA TODOS OS GOSTOS

O Sorriso Maroto apresenta 
a nova turnê, “De volta para 
o amanhã”, que batiza o novo 
CD do grupo. No repertório, 
sucessos da carreira e canções 
inéditas, como “Eu já te quis 
um dia”, “Dependente”, “Anjos 
guardiões de amor”, além de 
“Coincidência não existe”, 
“Soltinha” e “Adeus”, que no 
novo álbum contam com a 
participação de Wesley Safadão, 
Nego do Borel e Roupa Nova. 
Informações: (31) 4003-5588.

28
JUN

02
JUL

Chrystian & Ralfprometem embalar o Chevrolet Hall 
com clássicos, como “Cheiro de Shampoo”, “Nova 

York”, “Olhos de Luar”, além de novos sucessos como 
“Amor Além da Vida” e “Não vou fechar meu coração”. 

Informações: (31) 4003-5588.
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CLARICE  
LISPECTOR -  

TODOS OS CONTOS 
Benjamin Moser 

Editora Rocco

O MUNDO DE SOFIA 
Jostein Gaarner 

Companhia das Letras

COLLOR  
PRESIDENTE 

Marco Antonio Villa 
Editora Record

Autora de romances e contos que figuram entre os mais 
emblemáticos da literatura brasileira, Clarice Lispector 
é considerada uma das mais importantes escritoras do 
século XX. Nesta coletânea, que reúne pela primeira vez 
todos os contos da autora num único volume, organizado 
pelo biógrafo Benjamin Moser, é possível conhecer 
Clarice por inteiro, desde os primeiros escritos, ainda na 
adolescência, até as últimas linhas.

Às vésperas de seu aniversário de quinze anos, Sofia 
Amundsen começa a receber bilhetes e cartões-postais 
bastante estranhos. Os postais são enviados do Líbano, por 
um major desconhecido, para uma certa Hilde Moller Knag, 
garota a quem Sofia também não conhece. De capítulo em 
capítulo, de “lição” em “lição”, o leitor é convidado a percorrer 
toda a história da filosofia ocidental, ao mesmo tempo que se 
vê envolvido por um thriller que toma um rumo surpreendente.

O governo Collor é dos mais (mal) falados da história brasileira. 
Mas quem de fato conhece, em detalhes, os trinta meses em 
que um desconhecido ex-governador de Alagoas presidiu o 
Brasil? Autor do best-seller Década Perdida, o historiador Marco 
Antonio Villa pesquisou arquivos desconhecidos, investigou 
documentos inéditos e entrevistou dezenas de personagens do 
período - inclusive o próprio Fernando Collor. O resultado é uma 
brilhante reconstrução de intrigas e corrupção do governo Collor.

COM O RISO
COMPROMISSO

CLARICE,
CONTO POR CONTO

COLETÂNIA REÚNE, PELA PRIMEIRA VEZ, TODOS OS 
CONTOS DE UMA DAS MAIORES AUTORAS DO SÉCULO XX

PORTA DOS FUNDOS: CONTRATO DE RISCO

O diretor Miguel (Gregório Duvivier) e o ator 
Rodrigo (Fábio Porchat) recebem o grande 
prêmio do júri em um badalado festival 
internacional de cinema. Depois de beberem 
demais, Rodrigo assina um contrato para 
participar do próximo filme do cineasta. 

PORTA DOS FUNDOS LANÇA SEU PRIMEIRO LONGA-

METRAGEM PROMETENDO HORAS DE BELAS RISADAS

Miguel desaparece e ressurge dez anos 
depois com uma proposta de fazer um longa 
delirante. Rodrigo já é famoso e desconfia da 
sanidade do diretor. Para piorar, percebe que, 
para honrar o contrato, será obrigado a fazer 
um filme que pode destruir não apenas sua 
carreira, mas sua vida. O filme tem estreia 
marcada para o dia 30 de junho.
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FALE COM A TRIUNFO CONCEBRA

LIMITES DE PESO POR EIXO

ANTT

PRF

Agência Nacional de Transportes Terrestres

Polícia Rodoviária Federal

ouvidoria@antt.gov.br
Ouvidoria

166

191
Eixo simples direcional 6t

Eixo simples rodagem dupla  10 t

Eixo tribus  13,5t

Eixo trucado  17t

Eixo triplo  25,5t

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

SOS CONCEBRA:

MAPA DO TRECHO

16 | MAPA DA RODOVIA 17



  

SUA DÚVIDA

SERVIÇOS

TABELA DE TARIFAS
GOIÁS – MINAS GERAIS

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.

Os radares eletrônicos são administrados pela Triunfo Concebra?

Em parte. É obrigação da Concessionária fazer a instalação, manutenção e permanente 
reposição de sistemas de controle de velocidade de veículos baseados em estudos e 
levantamentos de locais críticos ao longo do trecho de concessão. Esses locais são avaliados e 
autorizados pela ANTT. A emissão das multas geradas por esses sistemas é responsabilidade 
do convênio entre a ANTT e PRF. Os radares existentes antes do período de concessão são de 
responsabilidade do DNIT, cabendo a esse órgão a administração dos contratos ainda vigentes.
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Cobrança autorizada a partir do dia 27 de junho de 2015. 
Formas de pagamento: dinheiro, vale pedágio ou TAG  de passagem automática.

Automóvel
Caminhonete
Furgão

2 4,30 3,20 4,60 5,60

Caminhão Leve
Furgão, Ônibus
Caminhão-trator

2 8,60 6,40 9,20 11,20

Automóvel c/ Semi-reboque
Caminhoneta c/ Semi-reboque 3 6,45 4,80 6,90 8,40

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

3 12,90 9,60 13,80 16,80

Automóvel c/ Reboque
Caminhoneta c/ Reboque 4 8,60 6,40 9,20 11,20

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

4 17,20 12,80 18,40 22,40

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque 5 21,50 16,00 23,00 28,00

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque 6 25,80 19,20 27,60 33,60

Motocicletas
Motonetas
Bicicletas a Motor

2 2,15 1,60 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

SOS CONCEBRA:
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Marco Polo Alves Clemente – Coordenador de Operações Pleno



Quando a gente 
gasta mais  
recursos naturais 
do Que tem,
todo mundo paga 
a conta.

Quando a gente 
gasta mais  
recursos naturais 
do Que tem,
todo mundo  
paga a conta.

A economia de recursos naturais rende mais tempo 
de vida para o planeta. consuma com consciência.

Você sabia Que gastamos mais recursos naturais 
do Que o planeta tem de Verdade?

Segundo especialistas, se continuarmos nesse ritmo, no dia 8 de agosto já teremos consumido os recursos 
naturais de um ano inteiro: é o Dia de Sobrecarga da Terra. A partir daí, tudo o que for consumido até o fim 
do ano, a natureza não tem capacidade de repor e ficamos em dívida com o planeta. Por isso, na Semana do 
Meio Ambiente, a Triunfo alerta para a necessidade de repensar nossa relação com o planeta.

o Que a triunfo está fazendo?

A Triunfo já desenvolve ações que visam diminuir o impacto da nossa atuação no planeta. Uma delas é o 
uso da telemetria em algumas de nossas empresas. Ela analisa em tempo real dados dos veículos, como 
velocidade, desempenho do motor e consumo de combustível. Isso gera, entre outros benefícios, redução da 
emissão de gases poluentes na atmosfera.

Além disso, temos a meta de diminuir em 5% nossos indicadores de consumo de água, energia 
e combustível em relação ao mês anterior; fazemos o inventário de emissões; e desenvolvemos 
o programa de educação para a sustentabilidade.  

o Que Você pode fazer?
Para colaborar com o planeta, aplique o quanto antes os 5 R’s no seu dia a dia.
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