Nº 12 AGOSTO 2015 • ANO 1 • DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

NA MÃO CERTA

Rede de informação une empresas e
pessoas no combate à exploração sexual
de crianças e adolescentes nas estradas
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mineiros desde o século XVIII
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Sua Dúvida

O período seco que predomina sobre o
Brasil entre os meses de junho e setembro
é responsável pelo aumento considerável
dos riscos de queimadas. Nas margens
da rodovia, esse problema pode causar
acidentes de trânsito e outros transtornos.
Na edição de agosto da Em Frente
apresentamos como a Triunfo Concebra
se prepara para combater as queimadas e
o que o motorista pode fazer para ter uma
viagem mais segura.
Conheça o programa Na Mão Certa,
que combate a exploração sexual de
crianças e adolescentes nas rodovias do
país por meio da criação de uma rede de
informação e conhecimento por parte de
concessionárias de rodovias e empresas
de transporte.
Quem passa pelo km 827 da BR-262 já
pode ver as vigas do Viaduto do Chuá,
obra que vai trazer mais segurança
e agilidade a usuários e moradores
da região do Distrito de Capelinha e
Conceição das Alagoas, em Minas Gerais.
No mesmo estado, a dica de viagem para
momentos de relaxamento é o Grande
Hotel Araxá, com suas termas e águas
sulfurosas. E sem esquecer da boa mesa,
apresentamos uma iguaria que todo
goiano conhece e aprecia: o pequi.
Boa leitura.

Construção trará mais segurança
e agilidade na BR-262

Programa cria rede de informação e ações
contra exploração sexual nas estradas

Conheça os trechos e o que está
disponível aos usuários

Confira as tarifas vigentes

Coluna responde a questões dos usuários

BR-060
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Diretor - Presidente da Triunfo Concebra
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AGILIDADE E
SEGURANÇA
VIADUTO DO CHUÁ TEM
VIGAS LANÇADAS NA BR-262
E PROMETE MELHORAR A
SEGURANÇA DE USUÁRIOS
E MORADORES DA REGIÃO.

Q

uem passa pelo km 827 da BR-262
já consegue observar o andamento
das obras do Viaduto do Chuá,
responsável por melhorar o acesso ao
Distrito de Capelinha e a cidade de Conceição
das Alagoas, em Minas Gerais.
Segundo Lucas Gomide, Engenheiro Civil da
Triunfo Construtora, o viaduto melhorará
a segurança dos usuários que fizerem
conversões ou travessias no local, feito
hoje através do cruzamento direto da
via: “O acesso é bastante movimentado,
principalmente por caminhões que fazem o
transporte de cana de açúcar de usinas da
região, bem como por moradores”.
Um guindaste foi utilizado para lançar as 4
vigas pré-moldadas de 43 toneladas, cada.
O novo acesso também facilitará o retorno
para o SAU 23 - Serviço de Atendimento ao
Usuário, localizado no km 828.
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O

s meses entre junho e outubro

sob administração da Concessionária que

concentram o período mais seco do

variam entre pequeno, médio e grande

ano, no Brasil. Nesta época, é comum

porte: “Estamos preparados para orientar os

que um dos principais problemas ambientais

usuários em qualquer situação, sempre com

tenha seus índices de ocorrência aumentados

o auxílio do Corpo de Bombeiros e da Polícia

de forma alarmante em todas as regiões do

Rodoviária Federal”.

país: as queimadas. Quando elas ocorrem

PERÍODO SECO

E QUENTE
PERÍODO SECO NO PAÍS, ENTRE JUNHO E OUTUBRO,
AUMENTA FOCOS DE INCÊNDIO - INCLUSIVE
PRÓXIMO A RODOVIAS.

próximas a rodovias, os danos podem ser
potencializados, provocando acidentes graves
de trânsito.

Números do CCO desde o início das operações,
em 5 de setembro de 2014, apontam para 858
ações de combate a incêndio já realizadas pelas
equipes da Triunfo Concebra até o momento.

Segundo dados do INPE - Instituto Nacional

Foram 358 de pequeno porte, 397 de médio porte

de Pesquisa Espacial -, apena em 2015 já

e 103 de grande porte. Para que o atendimento

foram registrados 2.569 focos de incêndio

seja eficaz, é fundamental que a ação seja

nos estados de Minas Gerais e Goiás, além do

realizada com a máxima urgência: “As informações

Distrito Federal. Desse total, 60% ocorreram

de focos de incêndio chegam dos usuários, por

nos meses de junho, julho e agosto. A leitura é

meio do 0800 060 6000, além dos inspetores

feita através de satélites e captam focos que

de tráfego e demais veículos de serviço, que

tenham pelo menos 30 metros de extensão por
1 metro de comprimento.
Na prática, esse número é muito maior. De
acordo com Bruno Silva, Supervisor do
Centro de Controle Operacional (CCO) da
Triunfo Concebra, são feitos registros de
focos de incêndio próximos às rodovias

“No momento em que tomamos
conhecimento do incêndio,
acionamos o socorro compatível
com o tamanho do foco”
Bruno Silva, Supervisor do Centro
de Controle Operacional

Caminhão-pipa Triunfo
Concebra: capacidade
para 6 mil litros de água
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patrulham a rodovia 24 horas por dia”, ressalta
Bruno. Em muitos casos, as próprias câmeras
de segurança do CCO, instaladas ao longo
da rodovia, captam imagens de fumaça e até
mesmo as chamas de incêndios.
“No momento em que tomamos conhecimento
do incêndio, acionamos o socorro compatível
com o tamanho do foco”, destaca Bruno. Ele se
refere à frota de combate a incêndios da Triunfo
Concebra. Para os casos de pequeno porte, o
próprio veículo de inspeção da rodovia pode
realizar o atendimento com o uso de abafadores
- espécie de vassoura com ponta emborrachada.
Para casos mais graves, existem duas opções:
as Unidades de Socorro Básico, que são as
ambulâncias equipadas com tanque de água
com capacidade para 600 litros, e o caminhãopipa, que armazenam até 6.000 litros.
Em uma das últimas ocorrências, no dia 6 de
agosto, um incêndio de grandes proporções
atingiu uma fazenda no km 27 da BR-060,
próximo à cidade de Abadiânia, Goiás. O
problema foi visualizado pelo CCO através das

Marcello Casal Jr.
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Ao se deparar com
um incêndio próximo
à via, o motorista
deve diminuir a
velocidade, fechar os
vidros, ligar o farol
baixo e trafegar a
uma distância segura
do veículo à frente
câmeras de segurança da rodovia, fazendo
com que as viaturas de socorro mais próximas
chegassem rapidamente ao local. O corpo de
bombeiros da região também foi acionado.
Na ocasião, o fogo foi controlado e não atingiu
a rodovia. O trânsito sequer precisou ser
interrompido e os motoristas puderam ser
avisados da ocorrência pelos PMVs - painéis
eletrônicos de mensagem variável. “Nos casos
mais sérios, os painéis indicam aos motoristas
possíveis rotas de desvio ou medidas de
segurança a serem tomadas, como trafegar em
velocidade reduzida, por exemplo. Tudo com
antecedência”, ressalta Bruno.
Segundo a assessoria de comunicação do Corpo
de Bombeiros de Minas Gerais, as causas de
incêndio próximo às rodovias são diversas e
vão desde guimbas de cigarro jogadas pelos

motoristas, e outros tipos de lixo, a queimadas

Ainda segundo os bombeiros, ao se deparar

propositais para limpeza de terrenos para

com um incêndio próximo à via, o motorista deve

plantio. O cuidado deve existir até mesmo com o

diminuir a velocidade, fechar os vidros, ligar o

descarte de alguns itens, como latas e garrafas,

farol baixo e trafegar a uma distância segura do

pois esses materiais concentram a energia

veículo à frente. A fumaça atrapalha a visão do

do sol e aquecem a vegetação seca como se

motorista e é uma das maiores causadoras de

fossem lupas.

colisões traseiras, nesses casos.

Equipes de combate a incêndio da Triunfo Concebra
controlam foco ao lado de rodovia

OS NÚMEROS DAS

QUEIMADAS
FOCOS DE INCÊNDIO
REGISTRADOS
janeiro a agosto de 2015

GO
1.293

PREVINA-SE CONTRA
AS QUEIMADAS

DF
28
TOTAL
2.569

MG
1.248

Não lance guimbas de cigarro pela
janela do veículo;

Não jogue latas de metal ou cacos e
garrafas de vidro na vegetação seca;

Fonte: INPE

AÇÕES DE
COMBATE A INCÊNDIO
TRIUNFO CONCEBRA

Não solte balões.
Além de perigoso, é crime;

Período: 1º/09/2014 a 07/08/2015

BR-060

198

BR-153

326

BR-262

324

Fonte:CCO - Triunfo Concebra

TOTAL

858

Quando for realizar alguma queimada
controlada para renovo de pastagem
ou limpeza de alguma área, procure
antecipadamente o corpo de bombeiros.
Fonte: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
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UNIDOS

CONTRA A

EXPLORAÇÃO

SEXUAL

PROGRAMA NA MÃO CERTA UNE
CONCESSIONÁRIAS PARA ENFRENTAR A
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES NAS ESTRADAS

O Programa na Mão Certa une as empresas

Em 2014, segundo dados do Disque-Denúncia,

participantes por eio de um Pacto

foram registradas 91 mil ocorrências

Empresarial Contra Exploração Sexual

de violações de direitos de crianças e

de Crianças e Adolescentes nas Rodovias

adolescentes no Brasil. Dos 13 tipos de

Brasileiras. A principal estratégia adotada é

violações registradas, a violência sexual

a sensibilização dos motoristas de caminhão

representa 25% do total. Este número não

para que atuem como agentes de proteção

corresponde ao número de casos de fato

dos direitos das crianças e adolescentes.
Um dos objetivos é a detecção de pontos de
exploração sexual ao longo das rodovias.
Segundo Eva Cristina Dengler, Gerente de
Programas e Relações
Empresariais da
Childhood Brasil,
as concessionárias
de rodovias, quando
atuam em um trecho
de rodovia federal,

são as empresas com mais possibilidades
de atuar efetivamente sobre os pontos

Transbrasiliana e Concer, em parceria

“A concessionária tem um papel importante
de atuar nos pontos vulneráveis e também
de comunicar à PRF sempre que identificam
um novo ponto de exploração sexual de
crianças e adolescentes nas rodovias,
contribuindo para ações de enfrentamento
e sensibilização dos proprietários dos

com a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

estabelecimentos”, disse Eva.

A

Investimentos, por meio das cinco
concessionárias de rodovias Triunfo

Concebra, Triunfo Econorte, Trinfo Concepa,

tamanho do problema.
Entre os dez municípios com maior incidência
se destacam: Marabá, Altamira e Santarém,

O Programa na Mão Certa une as
empresas participantes por meio de um
Pacto Empresarial Contra Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes nas
Rodovias Brasileiras

vulneráveis levantados.

Triunfo Participações e

constatados, apenas apresenta uma ideia do

no Pará; Vitória da
Conquista, Feira de
Santana, Porto Seguro
e Senhor do Bonfim,
na Bahia; Nova Iguaçu,
no Rio de Janeiro;
Teresina, no Piauí e

Nova Serrana, em Minas Gerais.
Um diferencial do Programa Na Mão Certa
é integrar as empresas para uma atuação
em rede, o que permite otimizar os esforços
no enfrentamento à exploração sexual de
crianças e adolescentes nas estradas. O
Programa foi criado como uma ferramenta de
responsabilidade social e sustentabilidade
que cada empresa passa a integrar nos seus
valores e processos de gestão do negócio.

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.

As concessionárias da Triunfo, dentre elas a
Triunfo Concebra, participam do Programa Na
Mão Certa, que existe desde 2006. Conheça mais
detalhes do projeto em www.namaocerta.org.br
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FESTIVAL DE BRASÍLIA RECEBE
588 INSCRIÇÕES E DESTACA
IMPORTÂNCIA DO CENTRO-OESTE

SÉTIMA ARTE

E

ntre os dias 15 e 22 de setembro
acontece o 48º Festival de Brasília
do Cinema Brasileiro. O mais antigo
e prestigiado festival dedicado ao cinema
nacional recebeu um total de 588 inscrições
de todo o Brasil. Foram 130 longas-metragens,
221 médias e 237 curtas-metragens de vários
estados, que irão competir a prêmios no valor
total de R$ 340 mil.
Os dados oferecem um mapa da produção
cinematográfica brasileira e, em muitos
casos, podem surpreender. Para começar,
dentre os 130 longas, o Festival de Brasília
recebeu o mesmo número de inscritos na
categoria ficção e documentário: são 64
filmes competindo em cada uma e apenas
duas animações de longa-metragem. Há

COMO POLO PRODUTOR DE CINEMA

também uma participação crescente de
médias-metragens.

2015) e Santoro - O Homem e sua Música, de
John Howard Szerman (85min30, DF, 2015).

A região com maior número de inscritos foi a
Sudeste, seguida pela região Centro-Oeste,
que se impõe a cada dia como um importante
polo produtor de cinema. Seguem-se as
regiões Nordeste e Sul. Da região Norte do
Brasil apenas médias e curtas-metragens
foram inscritos, num total de 9 filmes.

Dentre os 221 médias e 237 curtas-metragens
de vários estados, a comissão de seleção
escolheu: A Outra Margem, de Nathália Tereza
(26 min, MS, 2015), À Parte do Inferno, de Raul
Artuso (22min, SP, 2015), Afonso é uma Brazza,
de Naji Sidki e James Gama (23min, DF, 2015),
Cidade Nova, de Diego Hoefel (14min, CE/
DF, 2015), Command Action, de João Paulo
Miranda Maria (13min, SP, 2015), Copyleft, de
Rodrigo Carneiro (29min30, MG, 2015), História
de uma Pena, de Leonardo Moura Mateus
(30min, CE, 2015), O Corpo, de Lucas Cassales
(16min, RS, 2015), O Sinaleiro, de Daniel
Augusto (15min, SP, 2015), Quintal, de André
Novais Oliveira (20min, MG, 2015), Rapsódia

Dentre os 130 longas-metragens inscritos,
foram selecionados seis, cada um de um
estado diferente: A Família Dionti, de Alan
Minas (97min, RJ, 2015), Big Jato, de Claudio
Assis (92min, PE, 2015), Fome, de Cristiano
Burlan (90min, SP, 2015), Para Minha Amada
Morta, de Aly Muritiba (113min, PR, 2015), Prova
de Coragem, de Roberto Gervitz (90min, RS,

para o Homem Negro, de Gabriel Martins
(24min, MG, 2015) e Tarântula, de Aly Muritiba
e Marja Calafange (20min, PR, 2015).
O Coordenador Geral do Festival, Sérgio
Fidalgo, fez questão de frisar o enorme
exercício de condensação necessário para
se chegar à lista dos 18 filmes selecionados
dentre um total de 588 inscritos. Afirmou: “Foi
uma maratona incrível assistir a todos”.

O 48º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
acontece no Cine Brasília, na Asa Sul.
Para mais informações, acesse o site
do evento: www.festbrasilia.com.br.
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A Lenda do Pequi

PRESENTE NA CULINÁRIA
GOIANA DESDE O SÉCULO XVIII,
O PEQUI É GARANTIA DE BOAS
RECEITAS E ÁGUA NA BOCA

De cor verde, quando maduro, possui
em seu interior um caroço revestido
por uma polpa macia e amarela, a parte
comestível, que requer cuidado, em razão
dos inúmeros e minúsculos espinhos
encontrados debaixo da polpa. Assim, é
indicado que se roa o caroço, lentamente,
ao invés de mordê-lo.
Para saborear essa delícia do cerrado,
apresentamos uma receita típica que deixa
a todos com água na boca. Bom apetite.

São várias as lendas que explicam a origem
do pequi. Uma delas conta que o pequizeiro
brota da tristeza de uma índia cujo filho, Uadi, é
levado de volta ao céu por Cananxuié, o senhor
de tudo. Para compensar a perda, ele anuncia:
“Das tuas lágrimas nascerá uma planta que se
transformará numa árvore copada. Ela dará
flores cheirosas que os veados, as capivaras e
os lobos virão comer nas noites de luar. Depois,
nascerão frutos. Dentro da casca verde, os
frutos serão dourados como os cabelos de
Uadi. Mas a semente será cheia de espinhos,
como os espinhos da dor de teu coração de mãe.
Seu aroma será tão tentador e inesquecível
que aquele que provar do fruto e gostar, amálo-á para jamais o esquecer. Nenhum sabor o
substituirá. Ele há de dourar todos os alimentos
com que se misturar e, na mesa em que estiver,
seu odor predominará sobre todos”.

FRANGO CAIPIRA GOIANO

COM PEQUI

T

radicional na culinária goiana. Assim pode ser
definido o pequi - fruto de uma árvore nativa do
cerrado brasileiro. Presente em diversos pratos, o
sabor marcante e peculiar é apreciado há muito tempo
na região, com registros que datam do século XVIII nas
cidades de Meia Ponte e Vila Boa - hoje, respectivamente,
Pirenópolis e Cidade de Goiás.
O pequi pode ser consumido cozido, puro ou misturado
ao arroz e ao frango. Dele, também são extraídos o óleo,
a polpa e a castanha, além de farinha, geleia e licor. Do
ponto de vista nutricional, é considerado um alimento rico
em vitamina A e potássio, além de possuir propriedades
medicinais com ácidos graxos monoinsaturados, altos
índices de compostos anti-inflamatórios e ser remédio
natural para asma.

Ingredientes:
1 frango caipira de 2kg mais ou menos
1,5 kg de pequi aproximadamente
1 cebola
Sal e pimenta a gosto (érecomendável
tablete para frango caipira)
4 dentes de alho amassados

Modo de Preparo:
Tempere o frango com o tempero de sua escolha.
Frite em uma panela de ferro ou alumínio grossa com 1/2 litro de óleo
e a cebola, pingando água até dourar o frango.
Retire o óleo deixando somente um pouco.
Coloque o pequi e o alho amassado e refogue até começar a ficar bem
amarelinho.
Cubra com água e deixe cozinhar até a água baixar menos da metade.
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MAIS QUE
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administrado pela iniciativa privada mantendo
toda arquitetura e o luxo do empreendimento,
além das termas. Alguns serviços chamam a
atenção. É o caso dos banhos em piscinas de
águas sulfurosas e radioativas que, segundo os
administradores, estimulam o metabolismo e a
circulação energética, proporcionando aumento
das defesas do organismo e a vitalidade.
No local, também se encontra a famosa Fonte
Dona Beja. Segundo a história famosa da
região, Dona Beja, uma mulher retratada como
de beleza exuberante e que chamava a atenção
dos homens por onde passava, se banhava
naquela fonte, energizando suas águas. Outra
fonte com águas de propriedades especiais
é a Andrade Júnior. Sua água é tão sulfurosa
que deixa um gosto forte de azedo em quem
a bebe, sendo indicada para tratamento de
gastrite e algumas úlceras.
Outras atrações compõem o cenário do Grande
Hotel de Araxá, atualmente. Há desde quadras
poliesportivas e arco e flecha a passeios de
caiaque, trilhas e cavalos. As opções são para
todas as idades.
O Grande Hotel de Araxá está há apenas 1 hora
do aeroporto de Uberlândia mas também há
a opção de utilizar o terminal de Araxá, que
recebe voos regulares.

GRANDE HOTEL DE
ARAXÁ MANTÉM
TERMAS DOS ANOS 40
E DIVERSAS OPÇÕES
PARA RELAXAMENTO
DO CORPO E DA ALMA

C

assino, festas em salões grandiosos, termas e
fontes de águas sulfurosas e medicinais. Tudo
isso em meio a bosques e um enorme lago no
maior castelo do Brasil. Incrível acreditar que tudo
isso se encontra em Araxá, cidade de apenas 95 mil
habitantes do interior de Minas Gerais.
O Grande Hotel de Araxá começou a ser construído
em 1938 e teve sua inauguração realizada por Getúlio
Vargas em 1944, então presidente da república. Seu
objetivo era explorar os jogos de azar através do
cassino e também a já conhecida reputação turística
das águas sulfurosas da cidade e os banhos de lama,
ambos com características terapêuticas.
O jogo foi proibido no país anos depois, em 1946, e o
local passou a explorar a hotelaria. Hoje, o espaço é

Fonte Dona Beija

SPA do
Grande Hotel

O acesso por terra se dá pela BR-262,
na Rua Águas do Araxá, S/N. Reservas podem
ser feitas pelo telefone (34) 3669-7020
ou pelo site www.tauaresorts.com.br.
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TABELA DE TARIFAS
GOIÁS – MINAS GERAIS

SUA DÚVIDA

Cobrança autorizada a partir do dia 27 de junho de 2015.

Eixos Rodagens

Goianápolis

BR-060 | Km 43,1

BR-060 | Km 107,9

Prof. Jamil

Itumbiara

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

Quais são as formas de pagamento aceitas pela Concessionária?

As formas de pagamento aceitas pela Concessionária são: dinheiro, vale pedágio e TAG
de passagem automática. A Triunfo Concebra informa que a partir do dia 31 de agosto de 2015

SERVIÇOS

Prata
Fronteira Florestal
Luz
C. Altos
Perdizes C. Florido
BR-153
BR-153
BR-262
BR-262
BR-262
BR-262 BR-262
Km 127,9 Km 227,9 Km 389,4 Km 512,85 Km 600,8 Km 736,9 Km 863,5

Valores expresoss em reais

1,3
50
5

50
0

50
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,8

6
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6
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5
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A
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6

9
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80

77

2,15

17

2,65

16

2,20

3

2,10

4

2,00

km

77

1,45

BR-262
69

2,45

Simples

10
2

2

0

Motocicletas
Motonetas
Bicicletas a Motor

13

25,80

MG

67
7

31,80

10
1,5

26,40

116

25,20

FRUTAL

64
5

24,00

96
,8

17,40

9

29,40

112

6

10

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

FRONTEIRA

COMENDADOR
GOMES

PRATA

2

21,50

GOIÂNIA

MONTE ALEGRE

8

26,50

ARAPORÃ

63

22,00

,5
92
,4

21,00

8

20,00

10

14,50

PANAMÁ

77

24,50

CENTRALINA CANAPOLIS

MORRINHOS GOIATUBA ITUMBIARA

7

5

PROF.
JAMIL

HIDROLÂNDIA

59

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

AP. DE
GOIÂNIA

57

17,20

,5

21,20

90

17,60

66

16,80

58

16,00

5

11,60

56

19,60

0

,5

4

km

,8

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

BR-153

6

8,60

40

10,60

49

8,80

5

8,40

53

8,00

52

5,80

,5
62
,1
66
,1

9,80

60

4

TEREZÓPOLIS

MG

,8

Automóvel c/ Reboque
Caminhoneta c/ Reboque

0

ANÁPOLIS

GO

18

12,90

2

15,90

52

13,20

58
,5

12,60

,5

12,00

1,1

8,70

18

14,70

ABADIÂNIA

1

3

ALEXÂNIA

8

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

BRASÍLIA

52

6,45

51

7,95

33
,5
43
.5

6,60

0

6,30

50

6,00

32
,1

4,35

5

7,35

0

0

3

km

49

Automóvel c/ Semi-reboque
Caminhoneta c/ Semi-reboque

BR-153

BR-060

48

8,60

21
22
,8

10,60

5

8,80

47

8,40

7

8,00

4,

5,80

2

9,80

46

2

GO

2

Caminhão Leve
Furgão, Ônibus
Caminhão-trator

DF

44

4,30

44

5,30

14,
1
30
,5
31,
1

4,40

4

4,20

8,2

4,00

41

2,90

43

4,90

8

2

13,
3

Automóvel
Caminhonete
Furgão

POSTOS DE GASOLINA PELO TRECHO – LOCALIZAÇÃO POR km

5,3

Eixos Rodagens

SOS CONCEBRA:

12,

Simples

não emitirá nota promissória para pagamento de tarifa de pedágio.

0,
3

Categoria

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.

BR-153 | Km 553,1 BR-153 | Km 685,8

Automóvel
Caminhonete
Furgão

MG

FALE COM A GENTE

37
7
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8,8
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Alexânia

50
7,7
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,3
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,3
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,5
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9,3
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1,5
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6,5
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5,6
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1,2
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4,
1
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4,
5
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7,
5
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1
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0
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0,
2
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Antes de viAjAr é importAnte revisAr. e se precisAr, conte com A triUnFo concebrA.

Um caminho melhor daqui para frente.

