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CUIDADOS NA
PISTA MOLHADA:

Trafegar numa estrada em período de chuva pode
ser perigoso e pede alguns cuidados especiais
com os pneus, como atenção à qualidade e à
manutenção. A baixa visibilidade prejudica o

CONFIRA OUTRAS DICAS
PARA DIRIGIR COM
SEGURANÇA NA CHUVA:

motorista e pode facilitar acidentes, por isso,
manter os pneus em boas condições é tão
importante.
O limite de desgaste dos pneus deve sempre
ser respeitado. Caso contrário, eles favorecem a
aquaplanagem, já que a capacidade de remover
água da pista é limitada. Esse desgaste é
observado ao medir os sulcos do pneu, que são
os pequenos canais que mantém a estabilidade
do veículo na pista. A legislação brasileira
determina que os sulcos precisam ter 1,6 mm de
profundidade, no mínimo. Então, para garantir a
segurança de todos, é imprescindível estar atento
à essa condição.
Outro fator importante a ser observado é
a qualidade dos pneus. O mercado oferece
atualmente dezenas de marcas, modelos e
especificações. O ideal é que o motorista decida
qual é o melhor para o seu veículo, de acordo
com as situações de condução dele. Além
da manutenção - calibragem, alinhamento,
balanceamento - e da qualidade dos pneus, nos
períodos de chuva, o motorista deve estar atento
à velocidade na pista e à distância do veículo da
frente, já que numa pista molhada, é necessário
três vezes mais espaço para frear do que numa
pista seca.

Atenção na hora das
ultrapassagens;
Certifique-se de que as luzes
de freio, piscas, lanterna, farol
e painel estão funcionando
perfeitamente;
Cuidado com sapatos molhados.
Seu pé pode escorregar ao pisar
nos pedais;
Mantenha as duas mãos
firmes no volante;
Verificar sempre as condições
dos limpadores de parabrisas,
item de custo baixo e alta
importância para segurança.
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CHUVAS E LIXO AUMENTAM
O PERIGO DA

além da dengue, o mesmo inseto também

no período de chuvas. A preocupação com a

pode transmitir outras doenças, como a zika

doença deve aumentar com a chegada do verão

e a febre chikungunya. Na rua, as medidas

por ser a época chuvosa do ano, que é quando

de prevenção continuam e é importante que

o mosquito Aedes aegypti se prolifera e os

cada um faça a sua parte, como não jogar

casos da doença sobem. A maneira mais eficaz

lixo em locais inapropriados. A quantidade

de prevenção é impedir o ciclo de reprodução

de resíduos encontrados na rodovia também

do mosquito transmissor da doença viral,

favorece a reprodução do mosquito e, além

que geralmente ocorre nos locais onde têm

disso, pode causar acidentes e incêndios.

acúmulos de água limpa, como pneus velhos,

Desde o início da concessão a Triunfo Concebra

caixas d’água, garrafas, calhas entupidas, vasos

tem o compromisso de manter os trechos

de planta e também recipientes jogados em lixo

sob concessão, em condições seguras de

descoberto.

trafegabilidade. Por isso, de 2017 até setembro

O trabalho de conscientização da população,

de 2020, já recolheu 1.640.757 kg de resíduos.

sobre a importância de adotar medidas de

Somente em 2020, até setembro, já foram

prevenção, é essencial, pois a maioria dos

recolhidos 288.156 kg de lixo descartados de

focos de mosquito estão dentro de casa e,

forma irregular pela rodovia.

RECOLHIDOS

O risco de contágio da dengue se intensifica

RESÍDUOS

4

288.156 KG

1.640.757 KG

De janeiro a
setembro de 2020

De 2017 a
setembro de 2020
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Além do descarte correto do lixo, é necessário
eliminar as chances do acúmulo de água, como
em vasos de plantas, por exemplo. Os principais
cuidados que todos podem ter incluem
preencher esses pratinhos de plantas com areia
e lavá-los uma vez por semana, manter em
dia a manutenção da piscina e cobrir quando
não estiver usando, guardar pneus em locais
cobertos, deixar os ralos sempre limpos e com
telas de proteção e manter garrafas e latinhas
viradas com a boca para baixo.
É preciso estar atento a essas e outras formas
de combate à dengue, pois um simples saco
plástico empossado pode receber mais de 100
ovos da fêmea do mosquito. Com o fim do ano
e o verão chegando, deve haver cuidado dentro
e fora de casa. O descarte correto de lixo é
responsabilidade de todos.
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PROTEGENDO CRIANÇAS
E ADOLESCENTES

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

através de programas e projetos para que a

completou 30 anos em 2020. O direito à vida,

proteção de crianças e adolescentes seja pauta

à saúde, à educação, à convivência familiar e

de políticas públicas e privadas. Um desses

à alimentação estão previstos nesta lei desde

programas é o Na Mão Certa, lançado em

1990, sendo assim, crianças e adolescentes

2006, que tem como objetivo acabar com a

passaram a ser sujeitos de direitos. De lá para

exploração sexual de crianças e adolescentes

cá, de acordo com a Agência Brasil, o percentual

através de empresas que aderem ao

dessa população fora da escola caiu de 20%

Pacto Empresarial Contra a Exploração

para 4,2% e a mortalidade infantil chegou a 12,4

Sexual de Crianças e Adolescentes nas

a cada mil.

Rodovias Brasileiras.

A Childhood Brasil é uma organização que atua

A Triunfo Concebra aderiu ao Pacto Empresarial

no enfrentamento do abuso e da exploração

e também propõe ações para proteger crianças e

sexual contra crianças e adolescentes. Trabalha

adolescentes da exploração sexual nas estradas.

VOCÊ TAMBÉM
PODE AJUDAR NO
ENFRENTAMENTO DA
EXPLORAÇÃO SEXUAL
INFANTIL FAZENDO
UMA DENÚNCIA PELOS
SEGUINTES CANAIS:
• Ligue 100;
• Aplicativo Proteja Brasil;
• Aplicativo Direitos Humanos BR;
• www.safernet.org.br;
• Conselhos tutelares dos
municípios;
• Ministério Público;
• Órgãos policiais 190 e 191.
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leitura

DICA DE

A MULHER NA JANELA
Autor: Finn, A. J.
Descrição: O suspense psicológico conta a história de Anna
Fox que mora sozinha na bela casa que um dia abrigou sua
família. Separada do marido e da filha, ela sofre de uma
fobia que a mantém reclusa e passa os dias bebendo vinho,
assistindo filmes antigos e conversando com estranhos na
internet. Tempo depois, a família Russell - mãe, pai e filho se mudam para a casa do outro lado do parque e Anna fica
obcecada pela família que considerou perfeita. Até que um
dia, enquanto bisbilhotava, ela vê algo na casa deles que a
deixa aterrorizada. A grande questão é: será que o que ela viu
era real ou seria pura imaginação?

OS SEGREDOS DA
MENTE MILIONÁRIA
Autor: Eker, T. Harv
Descrição: Sucesso de vendas, o livro traz dicas sobre
como modificar a sua mentalidade para passar a pensar e
agir como os ricos. T. Harv Eker conta o que há de errado
com a mentalidade da maioria das pessoas quando o
assunto é dinheiro e como é possível mudar essa realidade
aplicando o “17 arquivos da riqueza”. Para o autor, tudo
depende do modo de lidar com o dinheiro, por isso ele
traz aplicações práticas desses arquivos para quem quer
aprender mais sobre a mentalidade das pessoas ricas.
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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.

Quais as formas de pagamento da tarifa de pedágio?
As formas de pagamento da tarifa de pedágio nas 11 praças ao longo do trecho de
concessão são: - Dinheiro - Vale pedágio - Chip ou TAG de passagem automática
Não aceitamos cheques para pagamento do pedágio, nem pagamento com cartões de
créditos/débito ou nota promissória.
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2020*.

Automóvel
Caminhonete
Furgão

2

2,90

1,90

3,20

4,00

Caminhão Leve
Furgão, Ônibus
Caminhão-trator

2

5,80

3,80

6,40

8,00

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

3

4,35

2,85

4,80

6,00

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

3

8,70

5,70

9,60

12,00

Automóvel c/ Reboque
Caminhoneta c/ Reboque

4

5,80

3,80

6,40

8,00

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

4

11,60

7,60

12,80

16,00

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

5

14,50

9,50

16,00

20,00

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

6

17,40

11,40

19,20

24,00

Motocicletas
Motonetas
Bicicletas a Motor

2

1,45

0,95

1,60

2,00

Automóvel
Caminhonete
Furgão

2

3,40

1,60

2,60

2,70

3,00

3,70

2,90

Caminhão Leve
Furgão, Ônibus
Caminhão-trator

2

6,80

3,20

5,20

5,40

6,00

7,40

5,80

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

3

5,10

2,40

3,90

4,05

4,50

5,55

4,35

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

3

10,20

4,80

7,80

8,10

9,00

11,10

8,70

Automóvel c/ Reboque
Caminhoneta c/ Reboque

4

6,80

3,20

5,20

5,40

6,00

7,40

5,80

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

4

13,60

6,40

10,40

10,80

12,00

14,80

11,60

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

5

17,00

8,00

13,00

13,50

15,00

18,50

14,50

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

6

20,40

9,60

15,60

16,20

18,00

22,20

17,40

Motocicletas
Motonetas
Bicicletas a Motor

2

1,70

0,80

1,30

1,35

1,50

1,85

1,45
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MAPA DA
RODOVIA

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
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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

