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TODA A DIVERSIDADE

DO CARNAVAL
É FESTA EM QUALQUER LUGAR DO PAÍS, MAS SUAS
VARIAÇÕES SÃO TÃO RICAS QUANTO NUMEROSAS.
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EDITORIAL
O carnaval no Brasil celebra a folia de
norte a sul do país. Durante os dias
de festa, a comemoração é intensa e
reúne as pessoas ao redor de muita
música - mas não necessariamente os
mesmos ritmos.
A diversidade cultural está presente
na “festa da carne” por meio de ritmos,
hábitos, comidas típicas e na forma
como os foliões brincam o carnaval.
A ideia de que o samba é o elemento
marcante cai por terra quando
conhecemos a riqueza da cultura
do Nordeste, por exemplo. Nesta
edição da Em Frente, conhecemos um
pouco mais sobre todas as diferenças
culturais desse período tão marcante
para o brasileiro.
Ainda nesta edição, abordamos um
tema delicado mas alarmante: a
febre amarela. O surto da doença que
ocorre em Minas Gerais coloca outras
regiões do país em alerta e reforça os
cuidados que devemos ter diariamente
para evitar que o problema alcance
proporções maiores.
Boa leitura.

Diretor - Presidente
da Triunfo Concebra
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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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Triunfo Concebra promoveu mais uma edição
da Campanha Nacional de Trânsito, desta vez
com foco no carnaval.

A iniciativa, que ainda contou com a veiculação de
anúncios em rádio e jornal, teve o objetivo de falar
sobre prevenção, educação e segurança no trânsito em
um período de muitas festas por todo o país. Na ação,
foram distribuídos mais de 20 mil aromatizadores
de veículo e 15 mil camisinhas, em parceria com a
fabricante Prudence, em todas as praças de pedágio
das BRs 060, 153 e 262.
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Como identificar se é hora
de trocar os pneus?
Por lei, os pneus devem ter sulcos com, no mínimo, 1,6mm de profundidade
- a maioria dos fabricantes disponibilizam marcas no pneu para identificar
quando o limite foi atingido. Apesar de existirem reparos para furos na
banda de rodagem, alguns danos exigem a troca dos pneus, como é o
caso das “bolhas” que podem aparecer nas laterais dos pneus ao encostar
nas guias ou passar por obstáculos como buracos, ou quando a estrutura
metálica fica aparente.

CUIDANDO DOS

PNEUS
OS CUIDADOS COM OS PNEUS VÃO MUITO
ALÉM DE SE MANTER A CALIBRAGEM EM
DIA. REUNIMOS ALGUMAS DICAS PARA VOCÊ
FICAR SEMPRE DE OLHO NESSE ITEM TÃO
IMPORTANTE DO SEU VEÍCULO. CONFIRA.

O que são
pneus verdes?
São pneus de baixa resistência à rolagem
graças à maior presença de sílica na
composição. Com isso, têm menor resistência
ao rolamento, o que possibilita a redução
no consumo de combustível, além de quase
sempre serem mais leves e menos ruidosos.

Pneus têm
validade?
Não existe, necessariamente, uma validade para os
pneus e a maioria das marcas oferece uma garantia
de cinco anos a partir da data da compra. Caso
não tenha a nota fiscal da compra, fica valendo
a garantia de cinco anos após a fabricação. Para
identificar isso, basta procurar nas laterais o
número DOT, sendo que os quatro últimos dígitos
indicam semana e dois últimos dígitos do ano de
produção (por exemplo, 1315, 13ª semana de 2015).

Rodízio de pneus:
o que é e pra que serve?
Em média, deve ser feito a cada 10 mil km - a informação precisa
constar no manual. Serve para que os pneus tenham um desgaste
uniforme. O ideal é seguir as recomendações do próprio fabricante.

O que acontece se eu não
calibrar os pneus corretamente?
A vida útil dos pneus pode reduzir em 45% e o consumo de combustível pode
aumentar em 4%. Carros com pneus com falta de pressão são mais suscetíveis
à aquaplanagem. Quando o pneu fica mais murcho, sua área de contato com o
solo aumenta e ele empurra a água para frente ao entrar em um piso molhado.
Com isso, o acúmulo de água a sua frente fica maior. Com pressão baixa os
pneus também ficam mais sensíveis a danos na lateral por impacto, como
queda em buraco, choque contra o meio fio, entre outros.

Excesso de pressão também
é um problema?
Sim - principalmente com picapes. Ao carregar a picape, é preciso
aumentar a pressão dos pneus. Mas ao esvaziá-la, a pressão deve ser
reduzida ao normal exigido pela montadora. Como o pneu fica rígido, ele
tende a quicar mais, trazendo instabilidade ao eixo traseiro por causa
desse excesso. Pode causar perda de controle facilmente.
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ALERTA VERMELHO

PARA A FEBRE

AMARELA
CASOS EM MINAS GERAIS NÃO PARAM DE SUBIR.
SAIBA O QUE FAZER PARA SE PROTEGER.

A

Secretaria Estadual de Saúde
(SES-MG) confirmou seis mortes
por febre amarela em Minas Gerais,
em balanço divulgado no dia 15 de fevereiro.
Ao todo, já somam 75 óbitos de pessoas
contaminadas pela doença no estado. Há
ainda 94 casos fatais em investigação,
suspeitos de estarem ligados à febre.
Os números realmente são alarmantes.
Até o momento, já foram computadas 995
notificações da doença, com 208 casos
confirmados vindos de 77 municípios de
Minas Gerais. Ainda não se sabe ao certo
como o surto teve início, mas um fato pode
dar pistas: a morte de macacos em mais de
52 cidades do estado há alguns meses.
A febre amarela é uma doença infecciosa
grave, causada por vírus e transmitida por
vetores. Geralmente, quem contrai este
vírus não chega a apresentar sintomas ou
os mesmos são muito fracos. As primeiras
manifestações da doença são repentinas:
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mosquitos. Uma pessoa não transmite a
doença diretamente para outra.
Nas cidades, a prevenção contra a febre
amarela continua sendo evitar a proliferação
do Aedes aegypti. As recomendações são
as mesmas para a dengue: evitar acumular
água limpa e parada para que a fêmea
do mosquito não deposite ali seus ovos.
Além disso, devem ser tomadas medidas
de proteção individual, como a vacinação
contra a febre amarela, especialmente para
aqueles que moram ou vão viajar para áreas
com indícios da doença. Outras medidas
preventivas são o uso de repelente de
insetos, mosquiteiros e roupas que cubram
todo o corpo.
POR QUE SE VACINAR?
Porque o único meio de prevenir a ocorrência
de casos em humanos é através da vacina.

Ela deve ser aplicada 10 dias antes da viagem
para as áreas de risco de transmissão da
doença. Pode ser aplicada a partir dos 9
meses de idade e repetida 10 anos depois.
Bastam duas doses para imunizar contra a
doença durante toda a vida.
QUEM DEVE FICAR ALERTA?
Febre aguda (até 7 dias), de início
súbito, acompanhada de icterícia (pele
e olhos amarelados) ou manifestações
hemorrágicas (sangramento na gengiva,
nariz, estômago, intestino e urina) em
pessoas residentes ou procedentes de área
de risco para febre amarela ou de locais
com ocorrência de epizootias em primatas
não humanos (morte ou adoecimento de
macacos), que não foi vacinada contra febre
amarela ou com estado vacinal ignorado.

OS SINTOMAS

febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça,
dor muscular, náuseas e vômitos por cerca
de três dias.
A grande maioria dos casos confirmados
vem de cidades do interior, nas zonas
rurais. Nesse cenário, o vetor responsável
pela transmissão do vírus é o mosquito
Haemagogus. Já no meio urbano, a
transmissão se dá através do mosquito
Aedes aegypti (o mesmo da dengue). A
infecção acontece quando uma pessoa
que nunca tenha contraído a febre amarela
ou tomado a vacina contra ela circula em
áreas florestais e é picada por um mosquito
infectado. Ao contrair a doença, a pessoa
pode se tornar fonte de infecção para o
Aedes aegypti no meio urbano. Além do
homem, a infecção pelo vírus também pode
acometer outros vertebrados. Os macacos
podem desenvolver a febre amarela
silvestre de forma inaparente, mas ter a
quantidade de vírus suficiente para infectar

DA FEBRE AMARELA
As primeiras
manifestações da
doença são repentinas:
febre alta, calafrios,
cansaço, dor de cabeça,
dor muscular, náuseas
e vômitos por cerca de
três dias.
Febre

A forma mais grave
da doença é rara e
costuma aparecer após
um breve período de
bem-estar (até dois
dias), quando podem
ocorrer insuficiências
hepática e renal,
icterícia (olhos e
pele amarelados),
manifestações
hemorrágicas e
cansaço intenso.

Náuses e vômitos

Calafrios

Fadiga e Fraqueza

Dor de cabeça

Olhos e pele
amarelados

Dores no corpo

insuficiências
hepática e renal
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NORDESTE
FREVO

NORTE
Na terra do Boi-Bumbá, o carnaval não poderia ser uma festa distante
de suas raízes culturais. Em Manaus (AM), as toadas de boi misturadas
com a batida carnavalesca animam o Carnaboi que acontece no
sambódromo. Fantasiadas com o Tururi, a camiseta usada pelos
participantes da festa e que se assemelha aos abadás dos blocos
de Salvador (BA), as torcidas organizadas dos bois Garantido e
Caprichoso esquecem a rivalidade e seguem o ritmo característico
da região com animadas coreografias. A festa acontece na segunda e
na terça-feira de carnaval e reuniu mais de 200 mil pessoas em 2012.
Quem não garantir o Tururi, não acompanha os trios elétricos, mas
pode assistir a tudo na arquibancada.

TODAS AS FACES

do Carnaval
O carnaval é sinônimo de festa
em qualquer lugar do país. Mas
sua manifestação ocorre de
diversas formas, de acordo com
as tradições e costumes da região.
Conheça algumas delas
e aproveite para curti-las
ao vivo, nesse período de folia.

Descendo e subindo ladeiras, os foliões lotam as ruas de Olinda (PE) ao som do frevo e
se misturam com as cores dos bonecos gigantes, os mamulengos. O ritmo arrasta uma
multidão de turistas e moradores que seguem blocos como o Bacalhau do Batata, cujo
desfile é realizado na Quarta-Feira de Cinzas. Além do frevo e do maracatu em Olinda, a
festa acontece também na capital pernambucana. No bairro Recife Antigo, uma multidão
acompanha a ampla programação musical que contempla o público com atrações
nacionais e o famoso Galo da Madrugada, reconhecido pelo Livro dos Recordes como o
maior bloco de carnaval do mundo.
AXÉ

SUDESTE
SAMBA

Mistura é o que não falta nas
escolas de samba do Rio de Janeiro
e de São Paulo. Com temas que vão
desde as telenovelas nacionais até
a imigração coreana no Brasil, as
agremiações criam um verdadeiro
espetáculo a céu aberto nos
respectivos sambódromos. Nos
desfiles, alas com centenas de
componentes são separadas por
carros alegóricos gigantescos. As
fantasias dos foliões, idealizadas
pelos carnavalescos de cada escola
de samba, são um show a parte e
precisam ser compradas meses
antes por quem quer desfilar. E
é o espetáculo feito por elas que
transforma o carnaval brasileiro em
um dos mais conhecidos do mundo.

Entre cordões de isolamento e trios
elétricos, cerca de 2 milhões de pessoas
aproveitam o axé em Salvador (BA) se
dividindo entre os dois circuitos mais
tradicionais: o Osmar, que dura cerca de
6 horas e começa no bairro do Campo
Grande e termina na Praça Castro Alves;
e o Dodô, que sai do Farol da Barra e
chega na Praia de Ondina em cerca de 4
horas. Para ter acesso ao carnaval nos
blocos ou camarotes o folião precisa
pagar pelo abadá. Mas se preferir não
gastar, pode assistir nas ruas próximas
aos circuitos, região popularmente
conhecida como “pipoca”.

MARCHINHAS

Confetes e serpentinas não faltam nos desfiles
dos blocos de rua cariocas. Mas outro item é
essencial: as marchinhas de antigos carnavais,
que vão mantendo viva a chama da tradição. “Abre
Alas”, “Turma do Funil” e “Chiquita Bacana” são
alguns dos eternos hits que atravessam gerações
e ganham as ruas a cada ano. Além das marchinhas,
alguns blocos apostam em sambas próprios ou
adaptam repertórios de artistas como Beatles,
Michael Jackson ou Roberto Carlos para o ritmo do
carnaval. Entre os mais famosos estão o Cordão
da Bola Preta (que no último ano levou mais de 2
milhões de foliões com fantasias sempre muito
irreverentes para o Centro), o Suvaco do Cristo,
o Escravos da Mauá, o Céu Na Terra, o Cordão do
Boitatá e o Carmelitas.
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HABILITAÇÃO

DE CARA NOVA
ALTERAÇÕES VISAM DAR MAIS PROTEÇÃO AO
DOCUMENTO CONTRA FRAUDES

CONSERVAÇÃO

MOSTRA A QUE VEIO
SERVIÇO FUNDAMENTAL PARA FUNCIONAMENTO DAS
RODOVIAS TEM NÚMEROS EXPRESSIVOS EM 2016

O
A

Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) passou a ter novas cores e
informações de segurança, a partir
de janeiro de 2017. A mudança é válida para
todo o Brasil.
A principal mudança sofrida pelo documento
é a troca da tinta azul-esverdeada, que será
substituída pela cor preta. Além disso, o
Brasão da República, localizado no canto
superior esquerdo, será impresso com uma
tinta especial de segurança que evita a
falsificação do documento.
As CNHs atuais que ainda estão no prazo
de validade não precisarão ser trocadas.
O valor e procedimentos para renovar ou
obter a permissão continuam os mesmos.

ano de 2016 foi de grande trabalho
para o setor de Conservação da
Triunfo Concebra.

Comumente confundido apenas com a
limpeza das vias, a Conservação engloba uma
série de atividades fundamentais para o bom
funcionamento e também para a segurança
do sistema viário, como roçada, reposição de
cercas, defensas e barreiras de proteção, e
sinalização das vias, por exemplo.

Para o responsável pelo setor na
Concessionária, Eric Camargo de Almeida,
esse trabalho é fundamental: “As melhorias
foram evidentes em perímetros urbanos,
como em Goiânia, Alexânia, Uberaba e
Araxá, por exemplo, onde antes da chegada
da Triunfo Concebra a vegetação media em
torno de 2 metros e hoje não passa de
10cm, contribuindo para a boa visibilidade
dos condutores.”

CONFIRA ALGUNS NÚMEROS DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, EM 2016:
SERVIÇOS

VOLUME

LIMPEZA DE PISTA E ACOSTAMENTO

17.535.000 m²

ROÇADA MANUAL E MECÂNICA

17.535.000 m²

REPOSIÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS

75.233 m

LIMPEZA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

2.716 m2

LIMPEZA DE BUEIROS E CANALETAS

2.434 km

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO

Em torno de 40 mil toneladas
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CURANDO
A RESSACA

DO CARNAVAL

17 MAR
VALESCA POPOZUDA
Brasília/ DF
Espaço Secreto
Em um show inédito, ao vivo e exclusivo em Brasília, nossa
diva da bebida que pisca vai cantar todos os hits da Gaiola das
Popozudas, clássicos do funk 2000 e claro, seus novos hits.

UMA AGENDA PARA DAR ADEUS À FOLIA

17 MAR

11 MAR

EXAGERADO - TRIBUTO A CAZUZA

Belo Horizonte/ MG
Teatro Bradesco

JUCA CHAVES - EM RITMO DE LAVA-JATO

Há 26 anos morreu o cantor e compositor Cazuza. Roqueiro
com nome de sambista o artista teve uma vida louca e breve,
e deixou para o público poesia e inquietações. “Exagerado –
Tributo a Cazuza” é composto de grandes sucessos como “Bete
Balanço”, “Ideologia”, “O tempo não para”, “Codinome Beija-Flor”,
“Exagerado”, entre outros clássicos que marcaram uma geração.

Belo Horizonte/ MG
Teatro Bradesco

O “Menestrel do Brasil” apresenta um espetáculo que
é uma paródia ao período de descoberta de fraudes e
roubos na Petrobras. Juca é, sem dúvida, a certeza de
uma noite de muitas risadas.

11 MAR

17 MAR
ANA MULLER

EDUARDO STERBLITCH - NÃO TEM UM TALKSHOW

Goiânia/GO
Evoé Café com Livros

Goiânia/GO
Teatro SESI

A cantora Ana Muller apresenta canções autorais em
voz e violão em seu show no Evoé Café com Livros, em
Goiânia. A artista já tem mais de seis milhões de views
no Youtube e lançou um EP com canções inéditas e
clássicas já conhecidas pelo seu público.

Como o formato de programa talkshow está em alta entre os
humoristas, Eduardo Sterblitch resolveu fazer o seu, no teatro.
Do seu jeito, por conta própria, com o público. No espetáculo, o
personagem principal da noite é a cidade visitada, representada
pela plateia ali presente. Assim como nos programas de tv, o
talkshow contará com banda formada por Eduardo Capello,
responsável por todas as intervenções musicais.
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ENCONTRANDO

SUA MELHOR VERSÃO
Livro ensina a olhar para dentro na busca pela felicidade
SUA MELHOR VERSÃO
Flávia Melissa
Editora Academia

Você sente que a sua vida está passando depressa e sem sentido?
“Enquanto buscarmos a cura do lado de fora, seremos malsucedidos. É
aprendendo a olhar para dentro que conseguimos tratar das feridas que
dão origem à ideia de que algo nos faz falta.” Este é o ponto de partida de
Sua melhor versão – O despertar de uma nova consciência, primeiro livro
da psicóloga e educadora emocional Flavia Melissa.

PEÇA FUNDAMENTAL

PARA A SEGURANÇA DE GOTHAM.
IMPORTÂNCIA DE BATMAN PARA A CIDADE ESTÁ EM JOGO.
LEGO BATMAN - O FILME
Extremamente egocêntrico, Batman leva uma vida
solitária como o herói de Gotham City. Apesar disto, ele
curte bastante o posto de celebridade e o fato de sempre
ser chamado pela polícia quando surge algum problema
- que ele, inevitavelmente, resolve. Quando o comissário
Gordon se aposenta, quem assume em seu lugar é sua
filha Barbara Gordon, que deseja implementar alguns
métodos de eficiência de forma que a polícia não seja tão
dependente do Batman. O herói, é claro, não gosta da
ideia, por mais que sinta uma forte atração por Barbara.
Paralelamente, o Coringa elabora um plano contra o
Homem-Morcego motivado pelo fato de que ele não o
reconhece como seu maior arqui inimigo.
A animação fez sua estreia no Brasil em 9 de fevereiro e
tem 1h45min de duração.

FIM

Fernanda Torres
Cia. das Letras
O público brasileiro acostumou-se a ver Fernanda Torres no cinema, no
teatro ou na televisão. Com ‘Fim’, seu primeiro romance, ela consolida
sua transição para o universo das letras. O livro focaliza a história de um
grupo de cinco amigos cariocas. Eles rememoram as passagens marcantes
de suas vidas - festas, casamentos, separações, manias, inibições,
arrependimentos.

ELIS REGINA - NADA SERÁ COMO ANTES
Julio Maria
Master Books

Escrito pelo jornalista Julio Maria, repórter do jornal O Estado de S. Paulo,
o livro traz a história da maior cantora do País. Narra a vida de Elis desde
seus primeiros dias em Porto Alegre, quando cantava ‘Fascinação’ ao lado
das amigas nas escadarias de um colégio, até sua despedida trágica, aos 36
anos, quando estava prestes a, de novo, mudar tudo em sua vida. Ao todo
foram quatro anos de entrevistas e pesquisas em arquivos.
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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

km 0

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

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. 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.

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

DF

GO
BR-153

BR-060
km

0

BRASÍLIA

GO

AP. DE
GOIÂNIA

PROF.
JAMIL

HIDROLÂNDIA

2,10

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

6
23
6
24
5

19

4

5
17

18

4

3
17

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

2,00

87

1,45

9

2,45

5

2

km

80

Motocicletas
Motonetas
Bicicletas a Motor

BR-262
77

25,80

64
5

31,80

2

26,40

8

25,20

63

24,00

7

17,40

FRUTAL

59

29,40

57

6

1

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

FRONTEIRA

COMENDADOR
GOMES

PRATA

MONTE ALEGRE

MG

0

21,50

5

26,50

50

22,00

0

21,00

49

20,00

48

14,50

5

24,50

47

5

ARAPORÃ

7

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

4,

17,20

2

21,20

46

17,60

2

16,80

44

16,00

8,2

11,60

44

19,60

43

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

16

7,95

3

6,60

4

6,30

TEREZÓPOLIS

69

6,00

ANÁPOLIS

77

4,35

ABADIÂNIA

0

0

7,35

ALEXÂNIA

13

3

4

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

POSTOS DE GASOLINA PELO TRECHO – LOCALIZAÇÃO POR km

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

67
7

Eixos Rodagens

41

Categoria

0,
3
5,3

MG

SERVIÇOS

1,3
50
5

6,90

50
0

4,65

50

6,45

118

3

112
,8

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

Conforme a instrução normativa da Receita Federal nº 1099 de 15 de dezembro de 2010,
concessionárias de rodovia não tem a obrigação de emitir nota/cupom fiscal. A lei estipula
que seja entregue ao usuário no pagamento manual do pedágio um recibo com as seguintes
informações: I - Identificação do estabelecimento emissor no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ); II - Descrição dos serviços objeto da operação, ainda que resumida ou por
códigos; e III - Local, data, horário e valor da operação. O recibo entregue no pagamento da
nossa tarifa atende à instrução normativa. A Receita Federal não regulamentou o uso do Cupom
Fiscal nas cabines de pedágio com a parada obrigatória. No entanto, para fins comprobatórios
de despesas, orientamos o usuário a utilizar o meio de pagamento automático (Sem Parar,
MoveMais, Auto Expresso ou Conectcar) ou Vale Pedágio, nos quais as operadoras possuem
emissão de comprovantes dos pedágios cobrados.

10
2

11,20

,8
10
1,5

9,20

96

6,20

,5

8,60

,4

2

Por que não é emitido cupom/nota fiscal nas praças de pedágio?

92

Caminhão Leve
Furgão, Ônibus
Caminhão-trator

,5

5,60

90

4,60

66

3,10

,5
62
,1
66
,1

4,30

60

2

Simples

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

58
,5

BR-060 | Km 107,9

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

BR-060 | Km 43,1

Automóvel
Caminhonete
Furgão

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.

3

Itumbiara

14,
1
30
,5
31,
1

Prof. Jamil

8

Goianápolis

13,

Alexânia

12,

Eixos Rodagens

37
7
38
8,8
40
5

Categoria

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

GO

FALE COM A GENTE

PO
M IDO
CA OR
FL

DIRIJA M A IS D E VAGA R M E S M O S E

A SAUDADE
ACELERAR O CORAÇÃO.

Tem sempre alguém
te esperando.
Quem dirige com atenção volta para casa
com muito mais segurança.
Faça a revisão no seu veículo antes de
pegar a estrada, não ultrapasse em locais
proibidos e nunca use o celular
ao volante. Assim fica mais fácil encontrar
o melhor destino de toda viagem:
o abraço de quem você ama.

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

Dirija com atenção.

