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QUE BRINCADEIRA

É ESSA?

A segurança das crianças no trânsito é assunto sério

EDITORIAL
Nos últimos dias do ano, há um aumento
no número de acidentes nas estradas.
Por isso, se vai viajar com as crianças,
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adequados para garantir a segurança
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Uma lista para não esquecer de verificar
nenhum item do seu veículo

deste mês, conheça os principais erros
na hora de escolher o assento infantil e
como evitá-los. Nesta edição, veja um
checklist do que precisa ser feito no
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seu carro antes de iniciar uma viagem,
os números da pesquisa dos usuários
atendidos pela Triunfo Concebra e a
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Coluna responde as questões dos
usuários

TARIFAS
Saiba a localização dos postos de
gasolina pelo trecho da rodovia e preços
das tarifas

MAPA RODOVIA
Conheça os trechos e o que está
disponível aos usuários

03 | PESQUISA DE USUÁRIOS ATENDIDOS

NO CAMINHO

DA EXCELÊNCIA

A Triunfo Concebra realiza, a cada 6

pelo Centro de Controle de Operações

meses, uma pesquisa com os usuários

(CCO), a Ouvidoria define o período

atendidos pela equipe de tráfego.

para realização da pesquisa com

O objetivo é ouvir e procurar pontos de

motoristas que foram atendidos pela

melhoria para que possamos continuar

equipe da Concessionária. Com nível

aprimorando os serviços dia após dia.

de confiança de 95%, veja abaixo os

Através das ocorrências registradas

números registrados.

30,5%

94,7%

acham importante/
concordam em ter uma
concessão de rodovias

48,6%

Já haviam utilizado serviço da
Concessionária anteriormente

94,6%

Dos usuários que já
haviam sido atendidos em
outro momento utilizaram o
socorro mecânico

gostam dos serviços de
socorro médico
e mecânico

26,1%
gostam de
todos os serviços
da concessão

Pesquisa realizada pelos atendentes
de SAC de 18/09/2019 a 23/10/2019.
Total de usuários entrevistados: 336

89,4%
de satisfação

04 | DICA MECÂNICA

CHECKLIST PARA A

IAGEM PERFEITA
O final do ano é uma das épocas favoritas

Por isso, ter um planejamento para a sua

dos brasileiros para viajar. Mas não são

viagem é muito importante para garantir a

só alegrias: precisamos estar atentos às

segurança de todos. Além dos riscos, não

estradas. De acordo com o Datasus, parte

fazer a inspeção veicular é uma infração

do Sistema Único de Saúde (SUS), são

grave. Sair para viajar sem o kit completo

registradas mais de 3,5 mil mortes no

de reparo, por exemplo, gera multa de

trânsito mensalmente no país.

R$293,47. Então, fique atento ao check-list

Em dezembro, esse número pode aumentar

de itens que devem ser verificados antes de

até 12%, especialmente nos últimos dias do

colocar as malas no carro e seguir para a

ano.

estrada. Use essa lista para se orientar na
hora de verificar as condições do seu carro
para a viagem (pode rabiscar!).
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05 | AUDITORIA INTERNA

DE OLHO
EM CADA
DETALHE
Durante os dias 11 e 14 de
novembro, todas as áreas da
Triunfo

Concebra

passaram

por uma auditoria interna. Esse
processo

é

importante

para

ajudar na gestão da qualidade dos
serviços e monitorar o atendimento
das legislações ambientais. Também
é importante para preparar as equipes
para a auditoria externa, que verifica se
a concessionária está apta para manter
as

certificações

das

ISO

9001:2015

e ISO 14001:2015.
A auditoria interna é realizada por auditores

As

que checam se as atividades estão sendo

9001:2015 afirmam seu foco na qualidade,

feitas conforme o planejado, ou seja,

asseguram a continuidade dos negócios,

se estão cumprindo os procedimentos,

geram

legislações e monitoramento de resultados.

e trazem maior segurança na gestão.

Caso seja identificado algum desvio ou

Com a ISO 14001:2015, a empresa aprimora

falha, é sinalizada uma não conformidade

a

que será tratada de forma abrangente

ações

com planos de ação visando eliminar os

redução/eliminação

problemas e suas recorrências.

negativos ao meio ambiente.

empresas

certificadas

perspectivas

gestão
de

ambiental

futuras

do

conservação,

na

ISO

positivas

negócio,

com

preservação

dos

e

impactos

06 | CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO

A-de-do-nha! Essa é uma das brincadeiras preferidas para manter as crianças entretidas durante uma longa viagem de carro, mas, para brincar, elas precisam estar
seguras. Quem tem filhos pequenos tem uma preocupação a mais quando o assunto
é o carro da família.
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A-de-do-nha! Essa é uma das
Além da manutenção,
limpeza
brincadeiras
preferidasda
para
e do abastecimento
é necessário
manter
as crianças entretidas
se
preocupar
em
equipar
o de
veículo
durante uma longa viagem
com uma
cadeira
específica
carro,
mas,
para brincar,
elas
para a criança.
Estima-se
que
precisam
estar seguras.
Quem
o usofilhos
correto
do equipamento
tem
pequenos
tem uma
de
segurança
aumenta
em 71% a
preocupação a mais quando
probabilidade
da criança
superar
o
assunto é o carro
da família.
uma colisão
com vida. da
No entanto,
Além
da manutenção,
especialistas
que 8 em
limpeza
e do dizem
abastecimento
cada 10 cadeirinhas são usadas de
forma errada. Na hora de comprar,
verifique se tem o selo do Inmetro,

Dicas para escolher
o melhor assento
BEBÊ-CONFORTO
É adequado para bebês
recém-nascidos até 13
kg, e deve ser instalado
de costas para o
movimento do carro.

se o tecido do estofamento é
macio e teste-o no seu carro para
ter certeza de que o tamanho está
correto.

Os erros mais
comuns são:
Equipamento:

O peso e a altura da criança
indicam o tamanho correto para
o equipamento. A idade é só
um indicativo.

Instalação

Segurando na base, tente balançar a
cadeirinha com força para os lados
ou para frente.
Se ela se mover mais de 2,5 cm
para qualquer direção é porque
a instalação está incorreta.

Cinto:

O cinto de segurança é feito para
pessoas com mais de 1.45 metros,
então não é porque a criança
completou 8 anos que já pode sair
do assento elevado.

CADEIRINHA REVERSÍVEL
Serve desde recémnascidos a crianças com
até 25 kg. Após 1 ano de
idade da criança, pode
ser virada para frente.

ASSENTO DE ELEVAÇÃO
Permite que crianças
acima de 4 anos usem
o cinto de 3 pontas
do veículo.

08 | DIA DE COMBATE A AIDS

PREVENIR É

oREMÉDIO
melhor

Com o objetivo de sensibilizar a população

Caso tenha passado por uma situação

para a prevenção e tratamento precoce do

de risco para o HIV, é possível reduzir

HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana),

as chances de contágio usando a PEP

a Aids (Síndrome da Imunodeficiência

(Profilaxia Pós-Exposição), uma medida

Adquirida) e outras Infecções Sexualmente

de prevenção de urgência que consiste

Transmissíveis (IST), começou a

no uso de medicamentos. Hoje em

mobilização nacional denominada

dia, também está disponível a PrEP

Dezembro Vermelho.

(Profilaxia Pré-Exposição), que é o uso de
medicamento específico para evitar o HIV,

O período foi escolhido pelo Ministério

com gerenciamento de risco para controle

da Saúde em razão do Dia Mundial contra

de outras IST.

a Aids, celebrado no mundo inteiro em
1º de dezembro. Estima-se que 37,9
milhões de pessoas no mundo vivam

CENTROS DE APOIO

com o vírus HIV. No Brasil, prevenção,
diagnóstico e tratamento são oferecidos
gratuitamente pelo SUS (Sistema Único
de Saúde). Mesmo que a doença seja
reconhecida desde 1981 pelo Centro de
Controle e Prevenção de Doenças dos
Estados Unidos, ainda há uma série de
mitos relacionados à sua transmissão e
tratamento. Além de usar a camisinha, é
fundamental fazer o teste precocemente
e refazê-lo anualmente.

•A
 nápolis / GO - (62) 3902-2681
Programa Municipal de DST, Aids
e Hepatites Virais.
•G
 oiânia / GO - (62) 3524-8705
Centro de Referência em Diagnóstico
e Terapêutica
•A
 raxá / MG - (34) 3691-7079
Pronto Atendimento Municipal de Araxá
•B
 elo Horizonte / MG - (31) 3277-5305
Unidade Referência Secundária/SAE

09 | TURISMO

“Preparar a cidade para ter um Natal inovador, divulgar
Aparecida de Goiânia como polo turístico em âmbito
nacional, com decorações natalinas diferenciadas, ricas em
luzes e efeitos especiais, além de levar alegria e diversão para
todos, este será o nosso ‘Natal , o mundo dos sonhos’.”

Guido Marco, Secretário de Cultura
e Turismo de Aparecida.

Procurando um lugar especial para aproveitar

No Aparecida Shopping, serão expostas

a magia do natal? Neste ano, do dia 01 e 23 de

as Árvores de Memória feitas com fotos

dezembro, acontece a 6ª edição do “Natal, O

de visitas a asilos da cidade, na qual a

Mundo dos Sonhos” na cidade de Aparecida

população será convidada a doar itens de

de Goiânia. Um grande diferencial em 2019 é

higiene para os abrigos. Os corais da cidade

o “Natal dos Bairros”, no qual cinco bairros da

também visitarão as Unidades de Pronto

cidade receberão atrações e muita diversão.

Atendimento (UPA) e o Hospital Municipal de

O objetivo é descentralizar as atividades

Aparecida (HMAP) para alegrar os pacientes

e levar entretenimento para vários pontos

e acompanhantes.

da cidade.

O principal objetivo é integrar a comunidade

Nas

ruas

de

Aparecida,

acontecerá

para que se sintam parte das comemorações

o desfile com cerca de 800 participantes

e levar o “Natal, o Mundo dos Sonhos”

se apresentando com blocos de luzes.

a todas as regiões da cidade.
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08 DE DEZEMBRO
VOLTA DA PAMPULHA
Lagoa da Pampulha - BH
A edição de 2019 da Volta Internacional
da Pampulha, comemorativa de 21ª anos
de história, terá largada na Avenida
Octacílio Negrão de Lima - Praça de
Iemanjá, na Lagoa da Pampulha,
e o circuito é único, com 17,8 km.

14 DE DEZEMBRO
LUAN SANTANA
Estacionamento Mané Garrincha - DF
O cantor é a atração do Solidário Brasília
deste ano. O evento, que troca alimentos
não-perecíveis por ingressos, já arrecadou
81 toneladas de alimentos nas suas edições
anteriores. Luan Santana apresentará ao
vivo o show do DVD “Viva”, gravado
em Salvador.

15 DE DEZEMBRO
JÃO
Teatro SESI - GO
O cantor, considerado uma das grandes
revelações da música brasileira no
gênero pop, chega à Goiânia com sua
turnê “Anti-Herói”, com repertório do
seu novo álbum de mesmo nome.

11 | DICAS DE LEITURA

DICAS DE FILMES E

LIVROS
A SOMBRA DO VENTO:
Carlos Ruiz Zafón

Na noite de seu aniversário, Daniel é levado pelo pai pela
primeira vez ao Cemitério dos Livros Esquecidos, uma
biblioteca labiríntica, no centro de Barcelona. Lá, Daniel
descobre A Sombra do Vento, romance escrito por Julián
Carax, que logo se torna seu autor favorito. No entanto,
quando começa a buscar outras obras do escritor, Daniel
descobre que alguém anda destruindo sistematicamente
todos os livros que Carax já publicou. Junto com seu
amigo Fermín, Daniel percorre a cidade para desvendar
esse mistério. Por que alguém estaria queimando os
livros do seu autor favorito? E que consequências a sua
busca incessante pode trazer?

STAR WARS:
EPISÓDIO IX - A ASCENSÃO SKYWALKER
Lucasfilm e o diretor J.J. Abrams juntam forças mais
uma vez para levar os espectadores a uma jornada
épica em Star Wars: A Ascensão Skywalker. O filme
se passa cerca de um ano após os eventos de Star
Wars: o último Jedi revelando o conflito interno dos
sobreviventes da Resistência e a luta contra a Primeira
Ordem em um cenário onde Kylo Ren (Adam Driver)
está no comando das tropas dos vilões. Essa será a
conclusão da saga Skywalker, na qual novas lendas
nascerão e a batalha final pela liberdade ainda está
por vir.
Estreia: 19 de dezembro

12 | SERVIÇOS

SUA DÚVIDA
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.

Como encaminho dúvidas, reclamações, sugestões e
elogios para a concessionária?
As reclamações, solicitações, elogios, informações e sugestões poderão
ser feitas através da Ouvidoria. Você poderá fazer o registro via
telefone 0800 060 6000 e pelo e-mail: ouvidoria@triunfoconcebra.com.br.

13 | PEDÁGIO

2018/2019*.

Automóvel
Caminhonete
Furgão

2

4,60

3,30

4,90

5,90

Caminhão Leve
Furgão, Ônibus
Caminhão-trator

2

9,20

6,60

9,80

11,80

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

3

6,90

4,95

7,35

8,85

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

3

13,80

9,90

14,70

17,70

Automóvel c/ Reboque
Caminhoneta c/ Reboque

4

9,20

6,60

9,80

11,80

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

4

18,40

13,20

19,60

23,60

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

5

23,00

16,50

24,50

29,50

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

6

27,60

19,80

29,40

35,40

Motocicletas
Motonetas
Bicicletas a Motor

2

2,30

1,65

2,45

2,95

Automóvel
Caminhonete
Furgão

2

5,20

3,10

4,20

4,40

4,70

5,50

4,50

Caminhão Leve
Furgão, Ônibus
Caminhão-trator

2

10,40

6,20

8,40

8,80

9,40

11,00

9,00

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

3

7,80

4,65

6,30

6,60

7,05

8,25

6,75

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

3

15,60

9,30

12,60

13,20

14,10

16,50

13,50

Automóvel c/ Reboque
Caminhoneta c/ Reboque

4

10,40

6,20

8,40

8,80

9,40

11,00

9,00

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

4

20,80

12,40

16,80

17,60

18,80

22,00

18,00

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

5

26,00

15,50

21,00

22,00

23,50

27,50

22,50

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

6

31,20

18,60

25,20

26,40

28,20

33,00

27,00

Motocicletas
Motonetas
Bicicletas a Motor

2

2,60

1,55

2,10

2,20

2,35

2,75

2,25

14 | MAPA DA
km13,2

Km 0

km 22,9

BR060 - DF

SAU 01

Sto. Antônio do
Descoberto - GO
km 44,3

SAU 02

BRASÍLIA

Alexânia- GO

km 90,2

Km 0

BR060

SAU 03

BR060 - GO

Anápolis - GO

km 43,1

km 86

PRAÇA 1

km131

Km 30,7
BR060 - DF

Alexânia - GO
km 138,3

km 107,9

PRAÇA 2

SAU 04

GOIÂNIA - GO

Goiânia - GO

Goianápolis - GO

km 138,6

km 525

BR060

BR153

km 490,1
BR153

km 531,08

SAU 05

km 553,1

PRAÇA 3

Hidrolândia - GO

Prof. Jamil - GO

km 584,3

SAU 06

Piracanjuba - GO

km 610

km 636,88

SAU 07

Morrinhos - GO
km 685,8

km 688,66

PRAÇA 4

SAU 08

Itumbiara - GO

Itumbiara - GO

km 689

km 703,5
BR153 - GO

km 81

km 0

SAU 10

BR153 - MG

km 677,1

Monte Alegre de Minas - MG

km34,06

09
SAU
Canápolis - MG

km 131,6

km 56

SAU 11

BR153

Prata - MG

km 736,9

km 677,5

PRAÇA 10

SAU 20
Araxá - MG

Perdizes - MG

km828,6

SAU 23

km 127,9

PRAÇA 5
Prata - MG

Conceição das Alagoas- MG

km 913

BR262

BR262 - MG

km 673,5
BR262

KM 175,3

SAU 12

Comend. Gomes - MG

km 863,5

km 175,5

PRAÇA 11

BR153

km 223,2

SAU 13

Campo Florido - MG
km 194,1

Fronteira - MG

BR153 - MG/SP

km 227,9

PRAÇA 6
Fronteira - MG

SAU 21

Perdizes - MG
km 783,4

SAU 22
Uberaba - MG

km878,5

SAU 24

Campo Florido - MG

km 246,7

km 738,2

km631,4

SAU 19
Ibiá - MG

MAPA DO TRECHO

BR-060
BR-153
BR-262
BR060 - DF/GO

BA

DF

MT

BR153 - GO/MG

GO

BR262 - MG
SEDE

MG
MS

SINALIZAÇÃO KM

SP

POSTO DA POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL

SAU

Cidade - UF

RJ

PR

BALANÇA RODOVIÁRIA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO

CENTRO DE INFORMAÇÕES

29 viaturas de inspeção de tráfego

ASSISTÊNCIA MECÂNICA

24 ambulâncias

ASSISTÊNCIA MÉDICA

24 guinchos leves
10 guinchos pesados

SANITÁRIOS

06 caminhões de combate a incêndio

FRALDÁRIOS

06 caminhões para apreensão de animais

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

191

PRF
ANTT

km 600,8

PRAÇA 9

Campos Altos - MG
km528,4

SAU 17
km 575,2

Luz - MG

km476,2

km429,2

SAU 15

Conceição do Pará - MG

SAU 16

km 389,4

PRAÇA 7

Bom Despacho - MG

Florestal - MG

BR262

Km 353
BR262 - MG

km579,2

SAU 18

BELO HORIZONTE

km 475,23

Betim - MG

Córrego Danta - MG
km 512,85

PRAÇA 8
Luz- MG

km377

SAU 14
Juatuba - MG

