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MUITO ALÉM DO

CHOCOLATE
OVOS DE GALINHA, DE PEDRA E ATÉ DE CASCO DE TARTARUGA.
CONHEÇA A HISTÓRIA DOS OVOS QUE DEIXAM A NOSSA PÁSCOA
MUITO MAIS SABOROSA
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EDITORIAL
A Páscoa é celebrada ano após
ano e os ovos de chocolate
sempre acabam por chamar
as atenções, tanto quando
são comprados para consumo
próprio como para quando são
dados como presente. Mas a
história do ovo de Páscoa é
muito mais rica do que parece e
em nada tem a ver com chocolate
na sua origem.
A Revista Em Frente deste mês
traz um pouco dessa trajetória,
que passa por ovos de galinha
comuns pintados, passando
por ovos de pedra, ouro e até
mesmo casco de tartaruga.
Independente do material
que é feito, o ovo de Páscoa
sempre simbolizou valores que
merecem ser compartilhados:
esperança e renascimento.
Mas o mês não é só de festa.
A luta contra o Aedes aegypti
se intensifica com a ajuda
do Exército. Em todo o país,
aproximadamente 60% das
residências já foram vistoriadas
e a promessa do Governo
Federal é de que o esforço não
para até que a guerra
seja vencida.
Boa leitura e Feliz Páscoa.

Diretor - Presidente
da Triunfo Concebra
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Centro-Oeste respondeu por
cerca de 42% da produção
brasileira de grãos na safra
2014/2015, atingindo o valor recorde de
209 milhões de toneladas. A produção
da região alcançou 88 milhões de
toneladas no ciclo agrícola, concluído
recentemente, com aumento de 7,7%
em relação à temporada anterior. Os
dados são da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab).
Entre os produtos mais cultivados no
Centro-Oeste estão a soja, o milho e o
algodão, importantes itens da pauta de

Manual de Identidade Visual

2.1
Versão Vertical
A versão vertical deverá ser
utilizada em áreas verticais ou
quadradas e deverá respeitar a
área de não interferência
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exportação do Brasil. Goiás é o segundo
maior produtor agrícola da região, que só
perde para Mato Grosso. A safra de grãos
alcançou 18,9 milhões de toneladas em
2014/2015, com incremento de 3,7% em
relação ao período anterior.
Na opinião de Lucas Fonseca Melo,
Assessor Especial do Ministério da
Agricultura, os ganhos de produtividade,
com aplicação de novas tecnologias,
colaboraram para o desempenho positivo:
“Mais uma vez, o agronegócio dá resposta
positiva para a economia do país. Este é
um setor que dá resultado”.
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USADO

MAS SEM DOR DE CABEÇA

Por mais que alguém tome todos os cuidados, comprar um
carro usado sempre envolve riscos. Às vezes é impossível
prever que um veículo vai quebrar em breve ou não atenderá
suas expectativas no longo prazo. No entanto, há diversos
detalhes e procedimentos que diminuem - e muito - as chances
de dor de cabeça. A Em Frente separou algumas dicas valiosas
para o momento de se escolher um carro usado:

TESTE UM CARRO ANTES
DE COMPRÁ-LO
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SAIBA QUAIS SÃO OS CARROS
QUE NINGUÉM QUER
Alguns tipos de veículo são muito difíceis
de vender e só devem ser comprados
mediante um belo desconto. Os brasileiros
preferem automóveis nas cores prata e
preto. Carros com cores extravagantes
são bastante utilizados por montadoras
que lançam um modelo novo, mas
costumam encalhar nas lojas. Já veículos
brancos ou amarelos sempre despertam
a suspeita de que tenham sido usados
como táxi no passado. Veículos fabricados
no exterior que vendem pouco no Brasil
muitas vezes não possuem uma rede
de assistência técnica adequada nem
mercado secundário no país. Já carros
que saíram de linha perdem valor porque
a manutenção e a substituição de peças
tendem a se tornar cada vez mais difíceis.

PESQUISE PREÇOS
EM OUTRAS CIDADES
Muita gente não sabe, mas pode
valer a pena viajar para comprar um
carro em outra cidade. No entanto,
são necessários vários cuidados.
Encontre um veículo pela internet
e negocie preços com o vendedor,
mas nunca faça um depósito em
sua conta antes de confirmar que o
automóvel realmente existe e está
em boas condições. E só pague pelo
carro no momento da transferência
do documento.

Fazer o test drive é melhor do que nada,
mas em geral não é suficiente para
uma compra segura. Ao rodar por um
ou dois quilômetros, provavelmente o
interessado em um veículo só terá tempo
de notar seus pontos positivos. Para
fazer um teste mais preciso, o
ideal é alugar um carro do
mesmo modelo.

DESCUBRA SE O CARRO NÃO É ROUBADO

As concessionárias já realizam essa checagem e garantem a procedência dos veículos vendidos aos clientes. Ao comprar um veículo de pessoa física, no entanto,
é necessário fazer uma vistoria. Cheque os número do chassi, dos vidros e da placa. Veja se são os mesmos que estão no documento. Verifique no site do Detran
se a placa do carro é verdadeira e se não há pendências - como multas - a serem pagas. Analise também se o documento do veículo não é adulterado. Os verdadeiros
possuem um alto-relevo em toda a sua volta. É importantíssimo que a vistoria seja feita com o documento original - e não por cópias enviadas por fax.

CHEQUE SE O VEÍCULO
NÃO FOI DANIFICADO
EM UMA COLISÃO GRAVE
Acidentes costumam
causar avarias capazes de
desvalorizar - e muito - o
preço justo de um veículo.
Mas também costumam
deixar cicatrizes que
alertam o comprador
de que ele poderá ter
problemas futuros. Para
identificar a ocorrência
de acidentes, faça uma
vistoria na pintura com o
carro seco e limpo.
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GUERRA CONTRA O

ZIKA
VISITA A DOMICÍLIOS TEM AUXÍLIO DO EXÉRCITO
E CASOS EM GOIÁS AUMENTAM

A

melhor forma de combater o Aedes
aegypti é não deixar o mosquito
nascer. Por isso, o governo federal
convocou um esforço nacional para que
todas as casas do país sejam visitadas
para eliminação dos criadouros. As visitas
domiciliares são essenciais para o combate ao
vetor. No contato constante com a população,
os agentes de saúde desenvolvem ações
com os moradores, relativas aos cuidados
permanentes para evitar depósitos de água
nas residências.

Ao todo, já foram vistoriados 40,9% dos
imóveis do país para combater o Aedes
aegypti, mosquito transmissor da dengue,

da febre chikungunya e do vírus Zika. O novo
balanço da Sala Nacional de Coordenação
e Controle (SNCC) de Enfrentamento à
Microcefalia aponta que até o dia 17 de
fevereiro, 27,4 milhões de domicílios e prédios
públicos, comerciais e industriais receberam
equipes para identificação de focos e
orientação aos moradores sobre medidas de
prevenção ao vetor. O número representa um
aumento de 15% na comparação com o último
balanço, divulgado apenas cinco dias antes,
que apontava 23,8 milhões de visitas.
“A cada semana, o engajamento de agentes
comunitários de saúde, de controle de
endemias e de militares reflete no aumento
dos registros de imóveis visitados, por

Água parada e limpa
são ambientes ideais
para a fêmea do
mosquito da dengue
(Aedes aegypti)
depositar seus ovos

cada estado. Isso significa uma maior
conscientização da população sobre as ações
de prevenção às infecções causadas pelo
Aedes, e, também, a eliminação de focos do
mosquito, no momento da vistoria”, destaca o
coordenador da Sala Nacional, do Ministério
da Saúde, Marcus Quito.
Casos em Goiás aumentam
Subiram de 51 para 62 as notificações de
microcefalia em Goiás do dia 6 até o dia 20 de
janeiro, de acordo com informe epidemiológico
divulgado pelo Ministério da Saúde. Em 11
casos há suspeita de que a má-formação
congênita tenha sido causada pelo zika vírus. A
maioria dos casos está concentrada na capital,

Ao picar uma pessoa infectada, o
mosquito contrai o vírus, podendo
infectar até 300 pessoas durante
seu ciclo de vida

Estado

Total de imóveis

Imóveis visitados

MG

7.189.307

67%

GO

2.343.397

40%

DF

930.622

56%

que vem seguida por Aparecida de Goiânia,
Luziânia e Anápolis.
Vacina pronta para testes em 1 ano
O ministro da Saúde, Marcelo Castro,
anunciou, ainda em fevereiro, uma parceria
firmada entre o Instituto Evandro Chagas,
sediado em Belém, e a Universidade do Texas,
nos Estados Unidos, para desenvolver uma
vacina contra o vírus da zika. Segundo ele, a
experiência das instituições pode encurtar
o prazo de formulação do produto em
laboratório para um ano. Depois, a vacina deve
ser testada em animais e humanos por mais
dois anos, antes de o imunizante ser aplicado
em grande escala, de acordo com o ministro.
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SONZINHO BOM

22
MAR

IRON MADEN
Brasília/DF
Ginásio Nilson Nelson

Confira a programação musical para o
mês de março.

Com mais de 41 anos desde a formação, 16 álbuns de estúdio
gravados e milhões de fãs em todo o mundo, o Iron Maiden
desembarca em Brasília para show da turnê “The book of souls”,
a 22ª da carreira. O repertório deve conter músicas como o
primeiro single de “Book of souls”, “Speed of light”, mais “três
ou quatro” canções do álbum. Informações: (61) 3448-7542

25 E 26/ MAR
GUSTTAVO LIMA

Caldas Novas/GO
Lagoa Thermas Parque
Nivaldo Batista Lima, mais
conhecido como Gusttavo
Lima, um dos maiores cantores
sertanejos do Brasil, irá gravar o
seu quinto dvd da carreira. O local
escolhido foi o Parque Aquático
Lagoa Thermas, localizado
na cidade de Caldas Novas.
Informações: (62) 3928-5050

25/ MAR

16/ ABR

FREJAT E PAULA TOLLER

AVIÕES DO FORRÓ

Brasília/DF
Netlife

Paula chega à capital
para apresentar
músicas da turnê
“Transbordada”, mesmo
nome do disco lançado
em 2014 e que marca
o retorno da parceria
entre a cantora e o
produtor e ex-Mutantes
Liminha. Informações:
(61) 3306-2030

Roberta Sá lança o novo trabalho, “Delírio”, no Grande
Teatro do Palácio das Artes. O disco traz 11 faixas. Entre
elas, canções inéditas de Adriana Calcanhotto, Cézar
Mendes, Tom Veloso e Martinho da Vila, que estarão no
repertório do novo show, ao lado de sucessos da carreira
da artista. Informações: (31) 3236-7400

1º/ ABR
ROBERTA SÁ

Belo Horizonte/MG
Palácio das Artes

2/ ABR
A DUDU NOBRE

Goiânia/ GO
Alabama Choperia

Os amantes do samba têm um encontro
marcado com a boa música. O artista carioca
traz seus sucessos para o público da capital
goiana e promete não deixar ninguém parado.
Informações: primeingressos.com.br.

Goiânia/ GO
Estádio Serra Dourada
Banda Aviões do
Forró se apresenta no
Festeja Goiânia, evento
sertanejo que acontece
no estacionamento do
Estádio Serra Dourada.
Também sobem ao
palco nomes como
Henrique e Juliano,
Maiara e Maraisa e
Marília Mendonça.

PRECIOSO
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CORTINA REFORÇADA
Foto: Globo.com
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA
TRIUNFO CONCEBRA AVALIA E MONITORA
QUALIDADE DA ÁGUA NAS BRS 060, 153 E 262

A

proximadamente, dois terços do
nosso planeta é composto por
água. No entanto, apenas 0,008%
são próprias para o consumo humano. Esse
dado foi levantado pela ONU - Organização
das Nações Unidas - em 22 de março de
1992. A data foi, assim, batizada como dia
mundial da água.
Um bem tão precioso como esse deve ser
preservado e utilizado com inteligência por
todos. Na Triunfo Concebra, o assunto é
levado a sério e em cumprimento ao Termo
de Compromisso firmado com o Ibama para

regularização das Rodovias, está sendo
implantado o Programa Básico Ambiental
de Monitoramento e Qualidade da Água, que
monitora e avalia os principais corpos hídricos
de 20 áreas que sofrem influência das BRs
060, 153 e 262,
Uma das áreas monitoradas é a do Ribeirão
João Leite, responsável pelo abastecimento
da cidade de Goiânia. O objetivo é fazer
uma avaliação continua da qualidade da
água com intuito de verificar se o tráfego
na rodovia interfere na mesma e traçar
medidas preventivas.

FORTES CHUVAS CAUSAM
DESMORONAMENTO DE
CORTINA, NA BR-153. OBRAS
DE RECUPERAÇÃO TERMINAM
NO DIA 30 DE MARÇO.

U

ma equipe com mais de 10 técnicos
trabalha de forma exclusiva na
recuperação de uma cortina estrutura de contenção de encostas - que
desmoronou no dia 21 de janeiro deste ano, no
município de Prof. Jamil, a 70km de Goiânia.
Segundo Henrique Junqueira, Gerente de
Obras e Conservação da Triunfo Concebra, a
estrutura não suportou as fortes chuvas do
período: “Recebemos o trecho de concessão
com essa estrutura fazendo parte da rodovia.
A recuperação está sendo feita com concreto
armado e vai reforçar toda a cortina”.
Os trabalhos tiveram início em 8 de fevereiro
e vão até o dia 30 de março. Até lá, os
motoristas precisam redobrar a atenção no
local e utilizar o desvio instalado na pista.
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No século 15, pressionado pela Igreja que
reclamava do grande consumo de ovos durante
esse período de penitência, Luís XI proibiu a
comemoração. Assim, para festejar o fim do jejum,
as pessoas passaram a presentear os amigos
e parentes com os ovos, que eram benzidos na
missa do Domingo da Páscoa.

OVOS DE GALINHA, DE PEDRA E ATÉ DE CASCA DE
TARTARUGA. CONHEÇA A HISTÓRIA DOS OVOS QUE
DEIXAM A NOSSA PÁSCOA MUITO MAIS SABOROSA.

O

ovo é um símbolo da vida, que
significa nascimento e ressurreição.
Para antigos povos, como romanos,
gauleses, chineses e egípcios, representava
a forma do universo; eles pintavam os ovos,
que depois eram reverenciados em festas. Na
Idade Média, acreditava-se que o mundo havia
nascido dentro de um ovo e dele havia surgido a
vida no planeta.
Alguns historiadores acreditam que o costume
de presentear com ovos de galinha coloridos
surgiu entre os antigos egípcios, persas e
alguns povos germânicos. Atualmente, essa
tradição é atribuída aos chineses, que davam
ovos decorados nas festas de primavera. Para

dar um colorido diferente, eles embrulhavam
os ovos em cascas de cebola e os cozinhavam
com beterrabas.
O ovo passou a fazer parte da comemoração
de Páscoa no século 12. Quando Luís VII voltou
para a França depois da segunda Cruzada,
apesar do fracasso da expedição contra os
muçulmanos, foi recebido com festa. Para
comemorar seu regresso, o superior da Abadia
de St. Germain-des-Près ofereceu aos pobres
metade dos produtos das terras exploradas,
entre eles muitos ovos. A festa se repetiu por
300 anos em várias cidades da Europa. No
entanto, a data costumava coincidir com o
jejum da Quaresma.

No começo, presenteava-se com ovos de
verdade, especialmente de galinha. Depois os
ovos passaram a ser de porcelana, vidro, pedra,
madeira, papel, escamas e casco de tartaruga.
Mas foi na Antiguidade que reis e príncipes
ornamentavam ovos de prata e ouro com pedras
preciosas. O costume de presentear com ovos
decorados surgiu na Inglaterra, no reinado de
Eduardo I. Ele costumava banhar ovos em ouro e
dá-los de presente. Essas tradições inspiraram
também Peter Carl Fabergé, que criou os
renomados e valiosos Ovos Fabergé. Já o povo,
que não tinha recursos para tais luxos, mantinha o
costume de decorar os ovos convencionais.
Já os ovos de chocolate vieram dos Pâtissiers
franceses - famosas padarias de bolos e
doces -, que esvaziavam os ovos e depois
recheavam com chocolate, finalizando com
uma pintura por fora. Com o tempo, virou uma
tradição pais esconderem os ovos no jardim
para que seus filhos encontrassem na manhã
de Páscoa. O costume evoluiu até chegar à
fase da indústria do chocolate, tal como é hoje.
Apesar da cultura dos ovos de páscoa ter se
transformado ao longo dos anos, ainda hoje, a
tradição de trocar ovos de galinha pintados à mão

perdura em muitos países, como na Bulgária. Lá,
depois de abençoados, os ovos presenteados são
quebrados após a missa da meia-noite e durante
os próximos dias. Um dos ovos é quebrado na
parede da igreja, e esse é o primeiro ovo a ser
comido após o jejum da Quaresma.

Os renomados
e valiosos Ov
os
Fabergé, labo
ra
combinação de dos com uma
esmalte, met
ais
e pedras prec
iosas
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FOGO

AMIGO
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SUPERMAN E O
HOMEM MORCEGO
SE ENFRENTAM NA
GRANDE TELA

VIDA

ORGANIZADA
SEM TRUQUES

BATMAN VS SUPERMAN
A ORIGEM DA JUSTIÇA
Após os eventos de O Homem de
Aço, Superman (Henry Cavill) divide
a opinião da população mundial.
Enquanto muitos contam com ele como
herói e principal salvador, vários outros
não concordam com sua permanência
no planeta. Bruce Wayne (Ben Affleck)

está do lado dos inimigos de Clark Kent
e decide usar sua força de Batman para
enfrentá-lo. Enquanto os dois brigam,
porém, uma nova ameaça ganha força.

A MÁGICA DA
ARRUMAÇÃO
Marie Kondo
Sextante

Com direção de Zack Snyder, o longa
tem a duração de 2 horas e 31 minutos
e estreia marcada para 24 de março.

NÚMERO 0
Umberto Eco
Record

EU SOU
MALALA

Malala Yousafza
e Christina Lamb
Cia das Letras

Aos 30 anos, a japonesa Marie Kondo virou celebridade
internacional, uma espécie de guru quando o assunto é
organização. Seu método é simples, porém transformador. Em
vez de basear-se em critérios vagos, como “jogue fora tudo o que
você não usa há um ano”, ele é fundamentado no sentimento da
pessoa por cada objeto que possui. O ponto principal da técnica é
o descarte. Para decidir o que manter e o que jogar fora, você deve
segurar os itens um a um e perguntar a si mesmo: “Isso me traz
alegria?” Você só deve continuar com algo se a resposta for “sim”.

Um grupo de redatores, reunido ao acaso, prepara um jornal.
Não se trata de um jornal informativo; seu objetivo é chantagear,
difamar, prestar serviços duvidosos a seu editor. Um redator
paranoico, vagando por uma Milão alucinada (ou alucinado numa
Milão normal), reconstitui cinquenta anos de história sobre um
cenário diabólico, que gira em torno do cadáver putrefato de um
pseudo-Mussolini. Um perfeito manual do mau jornalismo que
o leitor percorre sem saber se foi inventado ou simplesmente
gravado ao vivo. Uma aventura amarga e grotesca que se
desenrola na Europa do fim da Segunda Guerra até os dias de hoje.

Eu sou Malala é a história de uma família exilada pelo terrorismo
global, da luta pelo direito à educação feminina e dos obstáculos
à valorização da mulher em uma sociedade que valoriza filhos
homens. O livro acompanha a infância da garota no Paquistão, os
primeiros anos de vida escolar, as asperezas da vida numa região
marcada pela desigualdade social, as belezas do deserto e as
trevas da vida sob o Talibã. Aos dezesseis anos, ela se tornou um
símbolo global de protesto pacífico e a candidata mais jovem da
história a receber o Prêmio Nobel da Paz.
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PRAÇA 6
Fronteira - MG

Conceição do Pará - MG
km 389,4

PRAÇA 7

Bom Despacho - MG

Florestal - MG

BR262

SAU 21

km579,2

Perdizes - MG
km 783,4

SAU 22

KM 353
BR262 - MG

km 738,2

Uberaba - MG

km878,5

km476,2

km429,2

SAU 15

SAU 16
km 673,5

BR262

Luz - MG

BR262

BR262 - MG

SAU 13

km528,4

SAU 17

Araxá - MG

Perdizes - MG

SAU 23

km 127,9

Comend. Gomes - MG

6t

PRAÇA 9

km828,6

Prata - MG

06 caminhões para apreensão de animais

km 77,1

BR153 - MG

PRAÇA 5

06 caminhões de combate a incêndio

FRALDÁRIOS

Eixo simples direcional

Itumbiara - GO

km 689

10 guinchos pesados

SANITÁRIOS

LIMITES DE PESO POR EIXO

km 688,66

PRAÇA 4

RJ

PR

BALANÇA RODOVIÁRIA

Hidrolândia - GO

PRAÇA 3

SP

POSTO DA POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL

km 531,08

SOS CONCEBRA:

MS

SINALIZAÇÃO KM

BR153

FALE COM A TRIUNFO CONCEBRA

GO

SEDE

km 525

BA

DF

MT

km631,4

SAU 19
Ibiá - MG

SAU 18

BELO HORIZONTE

km 475,23

Betim - MG

Córrego Danta - MG
km 512,85

PRAÇA 8
Luz- MG

km377

SAU 14
Juatuba - MG

18 | PEDÁGIO

19 | SUA DÚVIDA

TABELA DE TARIFAS
GOIÁS – MINAS GERAIS

SUA DÚVIDA

Cobrança autorizada a partir do dia 27 de junho de 2015.
Formas de pagamento: dinheiro, vale pedágio ou TAG de passagem automática.

Categoria

Eixos Rodagens

Alexânia

Goianápolis

BR-060 | Km 43,1

BR-060 | Km 107,9

Prof. Jamil

Itumbiara

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

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

Vanessa Martins - Goiânia-GO

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

3

6,45

4,80

6,90

8,40

Conforme orientação contratual estabelecida pela Agência Nacional de Transportes

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

SERVIÇOS
POSTOS DE GASOLINA PELO TRECHO – LOCALIZAÇÃO POR km

BRASÍLIA

GO

AP. DE
GOIÂNIA

PROF.
JAMIL

HIDROLÂNDIA

2,20

2,65

2,15

NOVA
SERRANA

BOM
DESPACHO

52

52

Valores expresoss em reais

A
A
AL
ST A
M
NG
VI R
TI
ST
TI
A ER
BE
RE
RA
O
BO A S
UA
FL
D
G
I

LUZ

1,3
50
5

6
23
6
24
5

19

4

5
17

18

4

3
17

16

116

9
10

112

8
10

77

CÓRREGO
DANTA

IBIÁ

ARAXÁ

TO

A

AB

ER

UB

EN

AM

CR
SA

A

AB

ER

UB

6

2,10

9

2,00

5

1,45

80

2,45

77

2

km

64
5

Motocicletas
Motonetas
Bicicletas a Motor

BR-262
2

25,80

8

31,80

63

26,40

7

25,20

FRUTAL

59

24,00

57

17,40

1

29,40

0

6

5

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

FRONTEIRA

COMENDADOR
GOMES

PRATA

MONTE ALEGRE

MG

50

21,50

0

26,50

49

22,00

48

21,00

5

20,00

47

14,50

ARAPORÃ

7

24,50

4,

5

2

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

46

17,20

2

21,20

44

17,60

8,2

16,80

44

16,00

43

11,60

4

19,60

41

4

CENTRALINA CANAPOLIS

MORRINHOS GOIATUBA ITUMBIARA
PANAMÁ

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

0

58

km

5

8,60

56

10,60

,5

8,80

,8

8,40

49

8,00

6

5,80

40

9,80

5

4

53

Automóvel c/ Reboque
Caminhoneta c/ Reboque

BR-153

52

12,90

,8

15,90

18

13,20

2

12,60

,5

12,00

1,1

8,70

18

14,70

8

3

MG

51

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

Simples

GOIÂNIA

6,45

3

7,95

4

6,60

69

6,30

77

6,00

TEREZÓPOLIS

0

4,35

ANÁPOLIS

13

7,35

ABADIÂNIA

67
7

3

ALEXÂNIA

0

50
0

0

50

0,
3
5,3

km

118

8,60

112
,8

10,60

10
2

8,80

,8
10
1,5

8,40

96

8,00

,5

5,80

,4

9,80

92

2

BR-153

BR-060

,5

Caminhão Leve
Furgão, Ônibus
Caminhão-trator

GO

66

4,30

,5
62
,1
66
,1

5,30

60

4,40

58
,5

4,20

21
22
,8
32
,1
33
,5
43
.5

4,00

3

2,90

14,
1
30
,5
31,
1

4,90

8

2

DF

90

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

Automóvel
Caminhonete
Furgão

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

SOS CONCEBRA:

13,

Eixos Rodagens

automática: Sem Parar, Conectcar e Auto Expresso).

12,

Simples

(moeda nacional), vale pedágio ou TAG de passagem automática (operadoras de passagem

37
7
38
8,8
40
5

Categoria

Terrestres (ANTT) as formas de pagamento da tarifa de pedágio devem ser: dinheiro

50
7,7
511
,3
514
,3
516
,5
52
9,3
53
1,5
53
6,5
56
5,6
59
8,5
61
1,2
61
4,
1
61
4,
5
63
7,
5
66
1
67
0
70
0,
2

MG

Por que não são aceitos cartões de crédito e débito para pagamento da tarifa de pedágio?

87

GO

FALE COM A GENTE
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.

PO
M IDO
CA OR
FL

Combata o mosquito periodicamente:

Tampe os tonéis
e caixas-d’água.

Mantenha as calhas
sempre limpas.

Deixe garrafas
sempre viradas.

Coloque areia nos
vasos de plantas.

Retire sempre
água dos pneus.

Mantenha a lixeira
bem fechada.

