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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

Em uma viagem, emergências podem 
acontecer. Ficar parado na estrada, por 
qualquer motivo, é algo que ninguém 
deseja. E quando ocorre, a busca é pela 
solução mais rápida para que a viagem 
possa prosseguir sem problemas. É 
exatamente esse o grande benefício 
de um canal de comunicação como o 
0800 060 6000 da Triunfo Concebra. 
Por meio dele, não apenas informações 
da rodovia podem ser obtidas como 
também a solicitação de diversos 
serviços emergenciais - e até mesmo 
o socorro médico. Na matéria de capa 
da Em Frente deste mês você fica 
conhecendo um pouco mais sobre esse 
canal feito exclusivamente para você.

Boa leitura.

Diretor - Presidente da Triunfo Concebra

EDITORIAL

EXPEDIENTE Sabe aquele troco da tarifa de pedágio? 
Ele pode ser depositado na urna 
disponível nas praças de pedágio para 

ser direcionados à Campanha Troco Solidário 
da Triunfo Concebra, em prol da APAE 
Anápolis. Com a colaboração dos usuários, a 
Concessionária segue para reforçar o principal 
objetivo do projeto: a Formação Inicial para 
o Trabalho – FIT, desencadeando ações de 
inclusão e promoção da qualidade de vida às 
pessoas com deficiência.

O projeto propõe a aquisição de equipamentos 
e materiais para execução de tarefas 
específicas para os alunos da Educação 
Especial de Jovens e Adultos, integrada à 
Formação Inicial para o Trabalho, da Escola 
Especial Maria Montessori – APAE. Com a 

CAMPANHA DE DOAÇÃO DA 
TRIUNFO CONCEBRA EM CONJUNTO 

COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 

ANÁPOLIS PROMOVE EDUCAÇÃO  
PARA O MERCADO DE TRABALHO

TROCO SOLIDÁRIO 
BENEFICIA ALUNOS DA APAE ANÁPOLIS

formação dos alunos, a entidade busca atender 
a demanda de vagas existentes no mercado 
de trabalho direcionadas para esse público 
e fortalecer a autoestima, despertando o 
interesse em conquistar novas experiências, 
além da inclusão social.

Com o Troco Solidário, a APAE poderá realizar 
oficinas de preparação e qualificação para 
o trabalho com dinâmica de conteúdos 
contemplando habilidades básicas, de gestão 
e específicas. O projeto será contínuo e prevê 
já para a primeira turma a disponibilização de 
24 vagas para os alunos interessados. O valor 
total para a execução do projeto é de  
R$ 23.950,00, tendo sido arrecadados, apenas 
até fevereiro, 78% do recurso. 
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DIA MUNDIAL DA SAÚDE 
REFORÇA A IMPORTÂNCIA EM SE 

MANTER HÁBITOS FÍSICOS E MENTAIS 
PARA UMA VIDA SAUDÁVEL

 SAÚDE EM DIA
MANTENDO A

No dia 7 de abril comemora-se o Dia 
Mundial da Saúde, data criada em 
1948 pela Assembleia Mundial da 

Saúde e que tem como objetivo conscientizar 
a população a respeito da qualidade de vida 
e dos diferentes fatores que afetam a saúde 
populacional. Essa data foi estabelecida 
para coincidir com a data de fundação da 
Organização Mundial da Saúde.

Todos os anos campanhas são realizadas a 
respeito de um tema diretamente relacionado 
com a saúde. Essas ações são importantes 
para que a população aprenda a se cuidar 
e informe-se sobre seus direitos quando o 
assunto é promoção da saúde.

Segundo a OMS, algumas práticas são 
fundamentais para a manutenção de uma 
vida saudável, como a redução do consumo de 
álcool, a prática de uma boa higiene corporal 
como forma de prevenção de doenças, 
manter a vacinação em dia, manter hábitos 
para a prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis, controlar níveis de stress  
na vida pessoal e profissional e garantir a 
segurança nas estradas.
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Uma pilotagem segura precisa, antes de mais 
nada, checar alguns itens importantes para o 
bom funcionamento do veículo.  Veja aqui  
quais são:

FREIOS 
Motos com freio a disco são mais fáceis 
de serem acompanhadas, pois basta a 
visualização do disco para saber se ele 
está desgastado. Já nos freios a tambor, 
é necessário procurar um mecânico. 
Desgastados, estes podem emitir ruídos e 
travaram a roda. Fique de olho.

BATERIA 
Baterias que não são seladas podem ter seu 
nível de água baixo. O que terá que fazer é 
remover adequadamente a bateria da moto 
e completar cada reservatório com água 
destilada, nunca a de torneira ou mineral, pois 
ela oxida a bateria.

MANUTENÇÃO

RODAS
CORRENTE  
Com o tempo, a corrente da motocicleta 
vai perdendo a lubrificação, e o problema 
se acentua em dias de chuva ou quando a 
pilotagem ocorre em regiões com muita terra 
ou areia. A dica é lubrificar a corrente toda vez 
que trafegar na chuva. Lubrifique com o óleo 
indicado, aplicando com um pincel em toda a 
extensão da corrente, a cada 500 km.

ÓLEO DE MOTOR 
É muito importante para a vida útil do motor 
que os prazos para a troca de óleo sejam 
seguidos à risca. Você pode escolher a marca 
de sua preferência, mas é imprescindível 
que siga a recomendação quanto à 
viscosidade indicada pelo fabricante. Abra 
o compartimento e verifique o nível de óleo, 
que deve estar entre as marcas “mínimo” e 
“máximo”. Estando abaixo do nível mínimo, 
preencha com o lubrificante até o nível normal.

MOTOCICLETAS TÊM COMO 
UMA DAS SUAS PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS A 
VELOCIDADE.  TRATA-SE 
DE UM VEÍCULO RÁPIDO 
QUE, POR ISSO, MERECE 

MANUTENÇÃO FREQUENTE
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Para se ter uma viagem tranquila são 
necessários diversos elementos. Veículo 
em bom estado e revisado, rodovias 

limpas, sinalizadas, bem conservadas e 
seguras, entre tantos outros. Mas imprevistos 
podem acontecer e é nesse momento 
que se torna fundamental ter um canal de 
comunicação direto com quem pode ajudar. 
É por isso que na Triunfo Concebra existe um 
canal disponível 24 horas por dia e durante 
todos os dias do ano, criado exclusivamente 
para os usuários e moradores das cidades 
lindeiras das BRs 060, 153 e 262.

Por meio do número de telefone 0800 060 
6000, qualquer pessoa pode entrar em contato 
com a Triunfo Concebra para se informar, 
tirar dúvidas, fazer elogios ou reclamações e, 
claro, solicitar auxílio. Ao entrar em contato, o 
usuário tem três opções. Nas duas primeiras, 
ele pode solicitar socorro emergencial médico 
ou mecânico, além de outros tipos de ajuda, 
como retirada de objetos ou até mesmo 
animais da pista. É aqui onde também podem 
ser solicitadas informações sobre ocorrências 
e condições da rodovia, como tráfego ou clima.

Mais praticidade, impossível. Mas o usuário 
que utilizar este canal de comunicação 
deve ficar atento a alguns detalhes. A 
chamada telefônica é recebida sempre por 
um atendente que prontamente encaminha 
a solicitação a um profissional do Centro 
de Controle de Operações (CCO). É neste 
setor que serão acionadas as viaturas de 
socorro estrategicamente posicionadas em 
um dos Serviços de Assistência ao Usuário 
(SAUs), disponíveis na rodovia a cada 50km, 

ATENDIMENTO

GRATUITO, 
SEMPRE QUE 

VOCÊ PRECISAR.
CANAL 0800 060 6000 DA TRIUNFO CONCEBRA 

OFERECE INFORMAÇÃO E SOCORRO A  
USUÁRIOS DAS BRS 060, 153 E 262

aproximadamente, para prestar o auxílio 
com a solução de panes básicas ou remoção 
para pontos de apoio. No caso de acidentes, 
é prestado o auxílio médico e remoção das 
vítimas para hospitais. 

“Para que a comunicação seja agilizada, o 
usuário que entrar em contato deverá informar 
sua localização precisa, informando em que 
rodovia se encontra, qual o km de localização, 
sentido de tráfego e, se possível, um ponto de 
referência, como postos de combustível ou 
da Polícia Rodoviária Federal”, informa Ana 
Lúcia da Costa, supervisora de ouvidoria e 
atendimento da Triunfo Concebra.

Utilizando o mesmo canal de comunicação, 
há ainda uma terceira opção exclusiva 
para o recebimento de elogios, sugestões, 
reclamações e ainda solicitações 
administrativas de pedidos de ressarcimento: 
a Ouvidoria. Nesses casos, a solicitação é 
acompanhada por um atendente até que uma 
resposta seja passado ao usuário, novamente. 
Nos casos de elogios, eles passam a compor o 
mural interno da Concessionária, valorizando 
os profissionais elogiados pelos usuários.

O canal 0800 de comunicação se mostrou 
tão eficiente na Triunfo Concebra que até 
mesmo situações inusitadas acabam sendo 
registradas ao longo do tempo. É o caso, por 
exemplo, de pessoas que entram em contato 
para falar sobre uma marca de biscoito de 
nome Triunfo e ainda usuários de outras 
rodovias que buscam reclamar de obras que 
não são dos trechos sob concessão da  
Triunfo Concebra.

Solicitações de Auxílios na rodovia

Informações sobre ocorrências

Informações sobre as Condições da Rodovia

Informações - Rodovias / Cidades

Informações - Pedágio

55.724

16.076

5.399

2.982

2.917

CONFIRA OS 5 PRINCIPAIS MOTIVOS DE 
CONTATO PELO 0800 060 6000, EM 2017:



Você sabia que a cada quilômetro na rodovia existem placas indicativas de marco quilométrico? 
Nelas, sabe-se exatamente em qual quilômetro da rodovia você se encontra para, se precisar de 

auxílio, informar sua localização exata quando entrar em contato com o 0800 da concessionária. 
Se você não se lembrar do número da Triunfo Concebra, é importante saber que nas placas de 
marco quilométrico com final 5 há também uma placa branca com o número do 0800. Assim, é 

fácil você encontrar centenas de placas na rodovia com o número de contato da Concebra.  
Quer mais dicas? Aqui vão algumas:
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ORIENTAÇÃO 
NAS RODOVIAS

DA TRIUNFO CONCEBRA

São as rodovias que partem da Capital 
Federal em direção aos extremos do país. 
Na Triunfo Concebra temos a BR-060, 
que sai de Brasília e vai em direção ao 
Mato Grosso do Sul.

São as rodovias que cortam o país na direção 
Leste-Oeste. Na Triunfo Concebra temos 
a BR-262, que no sentido leste nos leva à 
capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, e 
no oeste ao interior do Triângulo Mineiro, 
nas proximidades das cidades de Uberaba e 
Campo Florido.

São as rodovias que cortam o país na direção 
Norte-Sul. Na Triunfo Concebra temos a 
BR-153, que faz a ligação entre o Distrito 
Federal, ao norte, e ao estado de São Paulo, 
mais ao sul.

RODOVIAS RADIAIS (primeiro algarismo 0)

RODOVIAS LONGITUDINAIS (primeiro algarismo 1)

RODOVIAS TRANSVERSAIS (primeiro algarismo 2)

09 – GASTRONOMIA

Cardapio Arretado
no Centro-Oeste

Terezópolis de Goiás, cidade que fica a 
32 km de GoiânIa, receberá a segunda 
edição do Festival Gastronômico 

TereÔxente durante os dias 26 e 29 de 
abril. O evento, que acontecerá na praça da 
Matriz, tem como foco enaltecer a cultura do 
Nordeste, já que a cidade é considerada um 
pedaço da região no centro do país.

Na abertura do festival, haverá show com 
os repentistas Caju e Castanha, no sábado 
à noite tem forró com Jeferson Leite e Trio 
Gavião e, no domingo, apresentação de Rebeca 
Marques, talento revelado no programa The 
Voice Kids da TV Globo. Além disso, o cardápio 
do evento será composto por renomados 
restaurantes da região, como o Paraíbas da 
Feira e a Pastelaria do Acre.

A iniciativa aumenta o turismo na região 
e ajuda a divulgar produtores locais, 
restaurantes e grupos folclóricos. O evento, 
sucesso em 2017, terá sua área ampliada em 
50% para melhor atender aos expositores e 
visitantes. O festival abrirá as portas a partir 
das 18 horas e, no domingo, último dia de 
evento, às 10 horas da manhã.

FESTIVAL GASTRONÔMICO SUCESSO EM 2017 
VOLTA A AGITAR O INTERIOR GOIANO 
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OS PARALAMAS DO SUCESSO 
Stage Music | Brasília

27 ABRIL

A banda fluminense volta à capital federal 
para apresentar a turnê “Sinais do sim”. A 

apresentação deverá contar com os maiores 
sucessos da banda que tem uma relação 

muito próxima com a cidade, 
tendo três dos seus integrantes 

como cidadãos honorários 
de Brasília.

ALEXANDRE PIRES
Hangar 677 |  Belo Horizonte

28 ABRIL

O projeto “O Baile do Nêgo Véio”, 
que está rodando o país, reúne 

as canções que estouraram nas 
paradas de sucesso das rádios 

brasileiras nos anos 90. O evento 
tem 10h de duração e 3h 

de show com o cantor mineiro.

FAGNER
Centro de Convenções da PUC | Goiânia

14 ABRIL

O cantor e compositor Fagner levará seu 
repertório de mais de 50 anos de carreira 

a Goiânia. O show deve incluir sucessos 
como Borbulhas de Amor, Deslizes, 

Canteiros e Espumas ao Vento. 

LIVROS
DICAS DE FILMES E 

COMO CRIAR UM ADULTO
Julie Lythcott  |  Editora Fábrica 231

Assunto recorrente entre educadores e psicólogos e cada vez mais frequente 
na imprensa e nas redes sociais, o excesso de proteção e interferência dos 
pais na vida dos filhos está criando uma geração cada vez menos preparada 
para lidar com os desafios da vida adulta. São jovens que chegam às 
universidades, mas não têm o controle de sua vida acadêmica; que chegam 
ao mercado de trabalho, mas não conseguem se ajustar às exigências e 
dificuldades que a vida profissional exige, para além da competência técnica. 

UM DIA AINDA VAMOS RIR DISSO TUDO
Ruth Manus |  Editora Sextante

Ruth Manus possui o raro talento dos cronistas capazes de produzir textos 
instigantes a partir de assuntos banais: uma conversa entre amigas pelo WhatsApp, 
uma ligação para um salão de beleza ou as dificuldades de comunicação de uma 
brasileira em Portugal. Mas talvez mais notável ainda seja a capacidade incomum de 
Ruth de escrever com sagacidade e sutileza sobre assuntos nada banais: padrões 
estéticos, Direito do Trabalho, machismo e outras questões contemporâneas não só 
pertinentes como necessárias.Um dia ainda vamos rir de tudo isso é uma coletânea de 
crônicas publicadas no blog do Estadão, em sua coluna no Estado de S. Paulo e no jornal 
Observador, de Lisboa, além de algumas inéditas. O que o leitor tem em mãos não é 
apenas uma seleção de textos, e sim um retrato do nosso tempo.

Uma jornada cinematográfica 
sem precedentes de dez anos de 

realização e abrangendo todo o universo 
cinematográfico da Marvel,  ‘Vingadores: 

Guerra Infinita‘ traz para as telonas o 
confronto final e mais mortal de todos os 

tempos. Os Vingadores e seus super-heróis 
aliados devem estar dispostos a sacrificar 

tudo em uma tentativa de derrotar o 
poderoso Thanos antes de sua explosiva 

devastação e a ruína que põe fim ao 
universo. O filme tem estreia marcada para 

26 de abril e tem duração de 156 minutos.

VINGADORES 
GUERRA INFINITA
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TABELA DE TARIFAS GOIÁS - MINAS GERAIS

Categoria Eixos Rodagens

NOVAS TARIFAS DE PEDÁGIO EM VIGOR PARA 2017/2018*.  
Valores sujeitos a alteração até a proxíma revisão pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres)

Automóvel
Caminhonete
Furgão

2 4,90 3,60 5,20 6,30

Caminhão Leve
Furgão, Ônibus
Caminhão-trator

2 9,80 7,20 10,40 12,60

Automóvel c/ Semi-reboque
Caminhoneta c/ Semi-reboque 3 7,35 5,40 7,80 9,45

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

3 14,70 10,80 15,60 18,90

Automóvel c/ Reboque
Caminhoneta c/ Reboque 4 9,80 7,20 10,40 12,60

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

4 19,60 14,40 20,80 25,20

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque 5 24,50 18,00 26,00 31,50

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque 6 29,40 21,60 31,20 37,80

Motocicletas
Motonetas
Bicicletas a Motor

2 2,45 1,80 2,60 3,15

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

Simples

GO

Por que pagar pedágio se existe o IPVA? 

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) incide sobre a propriedade de veículos 
automotores de qualquer espécie e deve ser pago anualmente pelo proprietário ou responsável do veículo. 
A receita do IPVA é partilhada entre o Estado (50%) e o Município (50%) onde o veículo é licenciado e, 
por ser um imposto, sua receita não tem vinculação com a manutenção de rodovias. O IPVA destina-se ao 
financiamento de serviços básicos à população como saúde, educação, transporte, segurança, habit., etc. 
Já a tarifa de pedágio tem por finalidade remunerar os serviços da empresa responsável pela concessão, 
são serviços de infraestrutura, manutenção e conservação das rodovias, além de outros serviços e 
obrigações impostas contratualmente. Portanto, o IPVA e o pedágio são contribuições de natureza 
diversa e judicialmente possível, pois o IPVA objetiva a manutenção dos serviços públicos de forma geral e 
o pedágio tem sua destinação vinculada à conservação das vias públicas do trecho.

POSTOS DE GASOLINA PELO TRECHO – LOCALIZAÇÃO POR km
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Este espaço é destinado para que você tire suas dúvidas em relação à Triunfo Concebra e os 
serviços referentes à concessão rodoviária nas BRs 060, 153 e 262.  
Envie suas perguntas para ouvidoria@triunfoconcebra.com.br. 
Elas serão respondidas diretamente por técnicos da Triunfo Concebra.

FALE COM A GENTE

SUA DÚVIDA

SERVIÇOS

Categoria Eixos Rodagens

Automóvel
Caminhonete
Furgão

2 5,60 3,30 4,50 4,70 5,00 5,90 4,90

Caminhão Leve
Furgão, Ônibus
Caminhão-trator

2 11,20 6,60 9,00 9,40 10,00 11,80 9,80

Automóvel c/ Semi-reboque
Caminhoneta c/ Semi-reboque 3 8,40 4,95 6,75 7,05 7,50 8,85 7,35

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

3 16,80 9,90 13,50 14,10 15,00 17,70 14,70

Automóvel c/ Reboque
Caminhoneta c/ Reboque 4 11,20 6,60 9,00 9,40 10,00 11,80 9,80

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

4 22,40 13,20 18,00 18,80 20,00 23,60 19,60

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque 5 28,00 16,50 22,50 23,50 25,00 29,50 24,50

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque 6 33,60 19,80 27,00 28,20 30,00 35,40 29,40

Motocicletas
Motonetas
Bicicletas a Motor

2 2,80 1,65 2,25 2,35 2,50 2,95 2,45

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

MG

Valores expresoss em reais



BRASÍLIA

SAU 
Campo Florido - MG

km878,5
24 

SAU 
Morrinhos - GO

km 636,88

07

BR060

SAU 
Piracanjuba - GO

km 584,3

06

Betim - MG

BR060 - DF
Km 0

BR060 - GO
Km 0

BR060 - DF
Km 30,7

SAU 
Anápolis - GO

03
km 90,2

SAU 01

PRAÇA 1
Alexânia - GO

km 43,1
km131

SAU 
Hidrolândia - GO

km 531,08

05

SAU 
Ibiá - MG

km631,4

19

SAU 
Araxá - MG

km 677,5
20

SAU 
Conceição das Alagoas- MG

km828,6
23 

SAU 
Itumbiara - GO

km 688,66
08 

SAU 
Goiânia - GO

km 138,3

04

SAU 
Juatuba - MG

km377

14

SAU 
Córrego Danta - MG

km579,2

18

SAU 
Bom Despacho - MG

km476,2
16

SAU 
Conceição do Pará - MG

km429,2

15

BR262

SAU 
Luz - MG

km528,4
17

BELO HORIZONTE

SAU 
Prata - MG

km 131,6

11 

SAU 
Monte Alegre de Minas - MG

km 77,1
10 

GOIÂNIA - GO

km13,2

km 86

km 525

km 610

km 56

km 689

km 475,23

km 677,1

km 575,2

PRAÇA 2
Goianápolis - GO

km 107,9

PRAÇA 3
Prof. Jamil - GO

km 553,1

PRAÇA 4
Itumbiara - GO

km 685,8

PRAÇA 5
Prata - MG

km 127,9

PRAÇA 10
Perdizes - MG

km 736,9

PRAÇA 9
Campos  Altos - MG

km 600,8

PRAÇA 8
Luz- MG

km 512,85

PRAÇA 7
Florestal - MG

km 389,4

PRAÇA 11
Campo Florido - MG

km 863,5

PRAÇA 6
Fronteira - MG

km 227,9

SAU 
Alexânia- GO

km 44,3

02

BR153

BR153

BR153

km 0
BR153 - MG

BR153 - GO
km 703,5

SAU 
Canápolis - MG

km34,06
09 

SAU 
Comend. Gomes - MG

km 171,95

12 

km 673,5

km 175,5

km 913
BR262 - MG

SAU 
Fronteira - MG

km 223,2

km 246,7
BR153 - MG/SP

13 km 194,1

BR262

SAU 
Perdizes - MG

km 738,2
21 

BR262

SAU 
Uberaba - MG

22 
km 783,4

BR262 - MG
Km 353

km 138,6
BR060

km 490,1
BR153

Sto. Antônio do 
Descoberto - GO

km 22,9

14 | MAPA DA RODOVIA

BR-153
BR-262

BR-060
MAPA DO TRECHO

FALE COM A TRIUNFO CONCEBRA

GO

DF

MS

MT

BA

PR

BR060 - DF/GO

BR153 - GO/MG

BR262 - MG

SINALIZAÇÃO KM

POSTO DA POLÍCIA 
RODOVIÁRIA FEDERAL

BALANÇA RODOVIÁRIA

SEDE

CENTRO DE INFORMAÇÕES

ASSISTÊNCIA MECÂNICA

ASSISTÊNCIA MÉDICA

SANITÁRIOS

29 viaturas de inspeção de tráfego

24 ambulâncias

24 guinchos leves

10 guinchos pesados

06 caminhões de combate a incêndio

06 caminhões para apreensão de animaisFRALDÁRIOS

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIOSAU 
Cidade - UF

MG

RJSP

LIMITES DE PESO POR EIXO
Eixo simples direcional 6t

Eixo simples rodagem dupla  10 t

Eixo tribus  13,5t

Eixo trucado  17t

Eixo triplo  25,5t

ANTT

PRF

Agência Nacional de Transportes Terrestres

Polícia Rodoviária Federal

ouvidoria@antt.gov.br
ouvidoria@antt.gov.br

166

191



COM UMA RODOVIA ASSIM,
O DESTINO É SEMPRE
O DESENVOLVIMENTO.

Um caminho melhor daqui para frente.


