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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

Uma rodovia de qualidade não se 
faz apenas com um bom asfalto, 
pistas duplicadas e serviços de 
socorro. Informação é fundamental 
em todo esse processo e não apenas 
para as equipes da Concessionária. 
Para levar informação de qualidade 
também ao usuário, a Triunfo 
Concebra está disponibilizando um 
aplicativo para smartphones com 
diversos serviços, como o clima em 
cidades do trecho de concessão, 
fluxo de trânsito e até câmeras 
com imagens ao vivo. Conheça a 
ferramenta na nossa matéria  
de capa e aproveite mais esse  
canal de comunicação direto  
entre você e a Concessionária.

Em setembro, nossa revista 
completou 2 anos e nada melhor do 
que relembrar momentos importantes 
desse período que, certamente, 
fizeram das BRs 060, 153 e 262, 
rodovias melhores e mais seguras - 
tanto para motoristas quanto para 
moradores das cidades vizinhas. 

Parabéns e boa leitura.

EDITORIAL

EXPEDIENTE

Diretor - Presidente  
da Triunfo Concebra
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Pulando problemas05 Troca das molas do veículo 
precisa ser feita no tempo certo

Com a turnê Meu Canto,  
a partir das 21h, Sandy recebe os mineiros com 

sucessos da carreira solo, impecáveis releituras e 
belíssimas inéditas como ‘Me Espera’. Imperdível.

A noite promete ser de muito rock 
e baladas inesquecíveis. E tudo a 
céu aberto, em plena Esplanada dos 
Ministérios. Não perca a chance de ver 
de perto um dos maiores nomes da 
música brasileira.

Dez anos depois do DVD Acústico MTV, O Rappa 
lançou no mês passado um novo registro ao vivo 
gravado em Recife: “Acústico Oficina Francisco 
Brennand“. Com 4 faixas inéditas e alguns dos 
maiores sucessos do grupo, o acústico explora 
o ‘lado B’ de músicas pouco conhecidas, além de 
alguns instrumentos diferentes como clavinete, 
escaleta e steeldrums.
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O RAPPA 
Goiânia/ GO 
Centro Cultural 
Oscar Niemeyer

SANDY 
BeloHorizonte/ MG 

Minascentro

NANDO REIS  
E OS INFERNAIS 
Brasília/ DF
Gramado da Esplanada dos Ministérios

AGENDA
ECLÉTICA
OPÇÕES NÃO FALTAM PARA 
TODOS OS GOSTOS MUSICAIS
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ESQUECER
PARA NÃO

Quem viaja muito sabe que problemas 
inesperados podem ocorrer na estrada. 
Em muitos desses casos, a ajuda mais 

próxima é a da concessionária que administra 
a rodovia, já que ela tem equipes de suporte 
prontos para agirem quando chamados.

Pensando nisso, a Triunfo Concebra iniciou a 
instalação de placas ao longo das rodovias BR 
060, 153 e 262 com o número de chamada para 

TRIUNFO CONCEBRA INSTALA PLACAS COM 
NÚMERO DO SOS A CADA 10KM
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emergências, o 0800 060 6000. Até o final de 
setembro, cada marco quilométrico com final  
5 terá uma dessas placas, facilitando ainda mais 
o acesso aos serviços por parte dos usuários.

Vale lembrar que a ligação é gratuita e o 
serviço funciona 24 horas durante 7 dias na 
semana, auxiliando no socorro médico  
e mecânico, além de prestar informações 
sobre a empresa.

PROBLEMAS
PULANDO
MOLAS PRECISAM DE OBSERVAÇÃO E REVISÃO 

CONSTANTE PARA EVITAR ACIDENTES

P ara muitas pessoas, as molas de 
um veículo parecem um item que 
não precisa de manutenção ou 

troca. Ledo engano. Uma mola cansada, 
pode fazer um veículo capotar em alta 
velocidade em uma pista reta.

Para evitar o problema, basta se 
programar para trocar as molas a cada 80 
mil quilômetros rodados, ou a cada duas 
substituições dos amortecedores. Mesmo 
que não esteja próximo desse momento, 

verifique o estado das molas. Se elas 
apresentarem pontos de ferrugem, 
pintura descascada ou marcas de elos das 
molas se batendo, é hora de substituição. 
Outro sinal é observar se seu veículo bate 
a suspensão ao passar por lombadas  
ou buracos.

Fique atento a essas dicas mesmo se seu 
veículo tiver pouca quilometragem, afinal 
as molas trabalham até quando estão 
paradas, suportando o peso acima delas.

Programe a troca 
das molas a cada  
80 mil km rodados 
ou a cada duas 
substituições dos 
amortecedores.

Verifique o estado das 
molas: pontos de ferrugem, 
pintura descascada ou marcas 
de elos das molas se batendo, 
é hora de substituição.

QUAL É O MOMENTO CERTO  
PARA MANUTENÇÃO?
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I magine ter uma viagem marcada, 
pegar a estrada e se deparar 
com a pista interditada por 

incidentes? Ou ainda, ser pego de 
surpresa por uma forte tempestade 
que torna o percurso perigoso? 
Foi pensando nessas e em outras 
questões que a Triunfo Concebra 
desenvolveu um aplicativo para 
smartphones especialmente 
projetado para os usuários das BRs 
060, 153 e 262.

Com o App Triunfo Concebra, o 
usuário passa a ter uma quantidade 
enorme de informação e ter uma 
viagem muito mais tranquila. Os 

benefícios já começam nas ferramentas 
específicas para comunicação, com 
a apresentação do número SOS da 
Concessionária e email, além de um canal 
direto com a Ouvidoria pelo aplicativo.

O motorista também tem ao seu dispor 
informações sobre as condições 
climáticas em sua cidade, na cidade de 
destino e ao longo de todo o trajeto 
que percorrerá. O monitoramento 
também ocorre no fluxo de trânsito, 
com apresentação de gráficos indicando 
pontos críticos que apresentem grande 
quantidade de veículos na pista. Uma 
informação importante indicada é o 
tempo médio de percurso, baseado nas 
informações de fluxo do trajeto desejado.

Câmeras em tempo real

Outra opção interessante para a 
observação das condições da pista  
é a visualização da imagem em tempo 
real do trânsito de pontos críticos das 
rodovias. Toda essa informação  
é atualizada constantemente e de 
forma automática.

Algumas ferramentas não dependem 
do acesso do usuário ao aplicativo e se 
antecipam, levando a informação até 
eles. É o caso do sistema de “push”, que 
gera alertas e dispara mensagens para 
os usuários cadastrados e que queiram 
receber dados sobre interdições, 
ocorrências e obras. Assim, qualquer 
viagem pode ser planejada com muito 
mais agilidade e conforto.

O App Triunfo Concebra foi desenvolvido 
para rodar nas plataformas iOS e 
Android, tem lançamento marcado 
para outubro e estará disponível para 
download gratuito nas lojas Apple Store 
e Google Play.
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TRIUNFO CONCEBRA LANÇA APLICATIVO 
PARA SMARTPHONES COM INÚMERAS 

INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS

NAS MÃOS
INFORMAÇÃO



Concebra, “caso o usuário visualize qualquer 
foco de incêndio, ele deve fazer contato com 
a concessionária através do 0800 060 6000. 
Se há fumaça diminuindo a visibilidade do 
motorista, deve-se ligar o pisca alerta do 
veículo reduzindo a velocidade e sempre que 
possível parar o veículo em local seguro. Evite 
entrar na cortina de fumaça quando não há 
visibilidade, para não provocar acidentes graves, 
principalmente colisões frontais em rodovias de 
pista simples”, reforça  Bruno.

O período mais seco do ano, entre 
junho e outubro, é responsável pelo 
aumento do número de queimadas 

em todo o país. A região central do Brasil sofre 
ainda mais, por conta da vegetação de cerrado 
- mais seca que o normal.

“Apenas nos meses de maio e junho, houve 224 
ocorrências de foco de incêndio atendidas 
pela Triunfo Concebra, em cada mês. E julho já 
registrou, sozinho, 400 focos”, afirma Sinara 
Vilela, Gerente de Meio Ambiente e Qualidade 
da Triunfo Concebra. Os dados se referem 
à faixa de domínio da Concessionária, nas 
rodovias BRs 060, 153 e 262.

Para combate a incêndios, a Triunfo Concebra 
conta com uma frota de caminhões-pipa 
e profissionais preparados para qualquer 
situação, mas a atuação do usuário é 
fundamental. Segundo Bruno Silva, supervisor 
do Centro de Contole de Operações da Triunfo 

Setembro guarda duas datas muito importantes 
quando o assunto é o meio ambiente. No dia 
11, comemoramos no Brasil o Dia do Cerrado, 

enquanto que no dia 21 é celebrado o Dia da Árvore.

Juntando árvore e cerrado, chegamos a informações 
bem curiosas. Uma delas é constatar que todas 
as árvores nesse ambiente têm galhos tortuosos, 
cascas duras e grossas, além de folhas cobertas de 
pelos. Todas essas características garantem que 
essas espécies busquem água para se hidratarem 
e se protejam das queimadas naturais, provocadas 
pelo ambiente fortemente seco dessa região.

Buriti, Pequi, Mangaba, Jatobá-do-cerrado, qual a 
sua espécie preferida?

“Evite entrar na cortina de fumaça 
quando não há visibilidade, para 
não provocar acidentes graves, 

principalmente colisões frontais em 
rodovias de pista simples”

Bruno Silva 
Super visor do Centro de Controle de Operações

OLHO NA FUMAÇA
PERÍODO COM MAIOR INCIDÊNCIA DE FOCOS DE 

INCÊNDIO PEDE MAIS ATENÇÃO AOS MOTORISTAS

DIA DA ÁRVORE E DO CERRADO 
MARCAM GRANDES COMEMORAÇÕES 
PARA A BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

08 | QUEIMADAS 09 | MEIO AMBIENTE



10 | ESPECIAL

HORA DE SOPRAR
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AS VELAS
ARevista Em Frente completa 

2 anos. Nesse tempo, muita 
coisa mudou ao longo dos 

1.176,5 quilômetros das BRs 060, 
153 e 262: Desenvolvimento, obras, 
empregos e a melhoria da qualidade 
de vida para muitas pessoas. Tudo 
isso e muito mais passa pela rodovia. 
Acompanhe os principais momentos 
dessa história e parabéns. Afinal, você 
também faz parte dela.

MARÇO
2014

JUNHO
2015

JULHO
2015

SERVIÇOS INICIAIS

Antes mesmo do início  
da revista, ainda em março de 
2014, muito trabalho foi feito. 
Todo  o trecho sob concessão 
da Triunfo Concebra passou por 
roçada, limpeza de sistemas de 
drenagem, recuperação asfáltica e 
de sinalização vertical e horizontal.

Ao todo, 24 Serviços de 
Atendimento ao Usuário foram 

construídos e instalados 
estrategicamente a cada 50 km, 

aproximadamente. Hoje, eles 
oferecem um local de descanso 
para os viajantes, com banheiro 

e água, além de servirem de 
bases operacionais para a frota 

de veículos de atendimento 
médico e mecânico.

INÍCIO DAS OPERAÇÕES  
Serviço de Socorro no trecho

PRAÇAS DE PEDÁGIO 

Com o início da operação das 11 praças de pedágio, 
mais de 300 contratações diretas ocorreram 
nas cidades em que o início da arrecadação 
aconteceu. Além disso, mais de R$ 20.719.157,21 
em impostos já foram repassados aos 47 
municípios vizinhos à rodovia.

DUPLICAÇÃO DA BR-262

Foram 65 km de pista duplicada na BR-
262 do estado de Minas Gerais entre 
Campo Florido e Uberaba. Motoristas  
e moradores da região agradecem.

ATENDIMENTOS 

O suporte aos usuários sempre esteve 
presente. Tanto, que os números de 

atendimento são robustos: Pane Mecânica - 
102.179, Retirada de Objeto na Pista - 95.954, 

Pneu Furado - 18.330, Pane Seca - 15.703, 
Superaquecimento de Motor - 5.642.

SETEMBRO
2015

SETEMBRO
2014



ANTT INVESTE PESADO NO DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO EM PARCERIA COM CONCESSIONÁRIAS

EM PESQUISA
INVESTIMENTO
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ferramenta de melhoria da fiscalização, e o 
VANT, um sistema remoto para monitoramento 
de rodovias por drones.

Agilidade na fiscalização e na prestação  
de serviços

Com o sistema WIM, ou Weigh In Motion, 
a busca é pelo aumento da eficiência na 
fiscalização de veículos de carga que utilizam 
as rodovias no país trafegando acima do limite 
de peso permitido. Essa sobrecarga danifica o 
pavimento, prejudica a segurança na via e onera 
consideravelmente o preço do frete praticado 
pelo mercado - e consequentemente das 
mercadorias transportadas. 

O uso da tecnologia WIM permite que o 
peso dos veículos seja coletado apenas com 

sua passagem pela via, mesmo estando em 
movimento. Isso faz com que a fiscalização seja 
realizada em todos os veículos, 24 horas por 
dia e sete dias por semana, pressionando mais 
transportadores a seguirem os limites legais 
devido a possíveis sanções sofridas. O projeto 
prevê a instalação de uma estação de leitura 
piloto no Posto da Polícia Rodoviária Federal, 
próximo a Anápolis.

Já o VANT, tem por objetivo utilizar drones 
para monitoramento de ocorrências na 
pista, como acidentes, objetos que estejam 
colocando em risco o tráfego e pontos de 
trânsito intenso. Com imagens aéreas e 
agilidade no deslocamento, a ideia é dar mais 
rapidez às equipes de socorro e atendimento 
aos usuários.

O projeto prevê a instalação de uma 
estação de leitura piloto no Posto da Polícia 

Rodoviária Federal, próximo a Anápolis.

Os Recursos de Desenvolvimento 
Tecnológico – RDT são verbas 
anuais disponibilizadas às 

concessionárias de rodovias para 
aplicação em estudos e pesquisas na área 
de engenharia rodoviária. Ao longo dos 
anos, vários desses estudos tiveram seus 
resultados apresentados em congressos, 
sendo que alguns deles tornaram-se tema de 
pesquisas de mestrado e doutorado, além de 
alguns terem contribuído para a elaboração 
de normas técnicas. 

A Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT organiza workshops 
anuais para difundir o conhecimento 
científico e tecnológico gerado nesses 
estudos, promovendo também a 
aproximação entre as concessionárias e 
instituições de pesquisa de todo o Brasil.

Em 2016, a Triunfo Concebra apresentou 
dois estudos: o WIM, um sistema de 
pesagem de veículos em movimento como 



14 | LIVROS 15 | CINEMA

FELICIDADE 
OU MORTE 

Clóvis de Barros Filho  
e Leandro Karnal 

Editora Papirus

O QUE TEM NA 
GELADEIRA? 
Rita Lobo 
Editora Senac

CAIXA DE  
PÁSSAROS 
Josh Malerman 

Editora Intrínseca

De filmes e livros a propagandas 
de televisão, a todo momento 
somos instados a ser felizes. Pois, 
como diria o poeta, “é melhor ser 
alegre que ser triste”. O desejo 
pela felicidade parece ser mesmo 
uma constante de nosso tempo. 
Clóvis de Barros Filho e Leandro 
Karnal passeiam pela história 
e pela filosofia para pontuar 
como cada época e sociedade 
estabelecem sua própria definição 
das circunstâncias para o que seja 
uma vida feliz. E questionam se, 
sendo livres para escolher entre 
tantas possibilidades, estamos de 
fato mais próximos desse ideal. 

Como é que eu transformo a compra da feira em refeições 
variadas e saborosas todo santo dia? Este livro tem a 
resposta. Rita Lobo ensina sua fórmula de criar receitas e 
apresenta mais de 200 opções para variar o cardápio. Em 
O que tem na geladeira?, que é baseado na série de mesmo 
nome do canal Panelinha no YouTube, você vai descobrir 
que preparar comida saudável de verdade é mais simples 
do que parece. O livro é dividido em 30 capítulos, cada um 
dedicado a um alimento - da abóbora ao tomate, passando 
pela cebola, escarola, milho, repolho, entre outros.

“Caixa de Pássaros” é um thriller 
psicológico tenso e aterrorizante, 
que explora a essência do 
medo. Basta uma olhadela para 
desencadear um impulso violento 
e incontrolável que acabará 
em suicídio. Ninguém é imune e 
ninguém sabe o que provoca essa 
reação nas pessoas. Cinco anos 
depois do surto ter começado, 
restaram poucos sobreviventes, 
entre eles Malorie e dois filhos 
pequenos. Ela sonha em fugir para 
um local onde a família possa ficar 
em segurança, mas a viagem que 
tem pela frente é assustadora: uma 
decisão errada e eles morrerão.

E COMER BEM

ÓRFÃOS

PARA LER

SUPER

LEITURA SABOROSA NO CARDÁPIO DE 
LIVROS DE SETEMBRO

O LAR DAS CRIANÇAS PECULIARES

Direção: Tim Bur ton

Após uma tragédia familiar, Jake (Asa 
But ter field) vai parar em uma ilha 
isolada no País de Gales buscando 
informações sobre o passado de seu avô. 
Investigando as ruínas do or fanato 
 “Miss Peregrine’s Home for Peculiar 
Children”, ele encontra um fantástico 
abrigo para crianças com poderes 
sobrenaturais e decide fazer de tudo 
para proteger o grupo de ór fãos dos 
terríveis hollows.

O longa, que tem a duração de 127 minutos  
e teve estreia em 29 de setembro.

ESTREIA DE SETEMBRO PROMETE DEIXAR TODOS SEM FÔLEGO 
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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
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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.

Tenho um projeto social na região de atuação da Triunfo Concebra. Como faço para apresentá-lo  
à empresa e buscar apoio?

Os projetos sociais apoiados pela Concessionária são selecionados via Instituto Triunfo, criado 
com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades que acolhem 
os negócios da Triunfo Participações e Investimentos, por meio do apoio e da execução de 
projetos nas áreas de cultura, educação, meio ambiente, saúde e esportes.  
Para mais informações, acesse: http://www.institutotriunfo.com

Categoria

Categoria

Eixos

Eixos

Rodagens

Rodagens
POSTOS DE GASOLINA PELO TRECHO – LOCALIZAÇÃO POR km
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BRASÍLIA ALEXÂNIA

HIDROLÂNDIA MORRINHOS ITUMBIARA

MONTE ALEGRE FRUTAL

CENTRALINA CANAPOLIS FRONTEIRAPRATA

ARAPORÃ

GOIATUBA

PANAMÁ

PROF. 
JAMIL

ABADIÂNIA ANÁPOLIS TEREZÓPOLIS GOIÂNIA

km
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AP. DE 
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L
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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

SOS CONCEBRA:
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QUEM APERTA O CINTO 
NA SAÍDA MERECE

UM ABRAÇO APERTADO
NA CHEGADA.

Tem sempre alguém

te esperando.

Dirija com atenção.

CONCER | TRIUNFO CONCEPA | TRIUNFO ECONORTE
TRIUNFO CONCEBRA | TRIUNFO TRANSBRASILIANA 

Quem dirige com atenção volta para casa 
com muito mais segurança. Não ingira 

bebidas alcoólicas, mesmo em pequenas 
quantidades, sinalize quando for mudar

de faixa e lembre-se de sempre ligar
os faróis. Assim fica mais fácil encontrar

o melhor destino de toda viagem:
o abraço de quem você ama.


