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SEGURANÇA DURANTE AS FÉRIAS:

redobrar a atenção
É HORA DE

Dezembro chegou e, com ele, as férias e as

de estimação e opte por viajar, deve verificar as

viagens programadas. Porém, a segurança

vacinas exigidas para ficar em hotéis com o pet

neste período de pandemia deve ser redobrada.

ou checar quem ficará responsável pelo cuidado

Apesar de ser um período para relaxar, é preciso

do animal para que ele não fique sozinho. Devido

ficar atento aos cuidados na hora de viajar e

à Covid-19, é preciso manter o distanciamento

não descuidar da segurança. É nessa época em

seguro das pessoas no lugar da hospedagem e

que muitos imóveis ficam sozinhos por longos

também ao parar na estrada durante a viagem,

períodos e ocorrem problemas como danos

além de usar a máscara, lavar sempre as mãos e

elétricos, alagamentos ou arrombamentos.

passar álcool em gel.

Durante as férias, o ideal é ter um planejamento
e adotar cuidados pessoais, com a residência e
com o veículo. É importante se preocupar em não

CONFIRA ALGUMAS RECOMENDAÇÕES
PARA A SUA SEGURANÇA NAS FÉRIAS:

deixar o interruptor de casa ligado, deixar a chave
da residência com alguém de confiança, levar
a revisão do automóvel, conhecer o destino e,

• Tranque as portas,
janelas e portões;

• Não deixe o
interruptor ligado;

em função da pandemia, ter ainda mais

• Não deixe as luzes acesas;

• Verifique as vacinas;

• Deixe uma chave com
alguém de confiança;

• Redobre os cuidados
com a higiene;

• Não comente sobre sua
viagem com estranhos;

• Conheça o destino;

medicações de uso contínuo ou controlado, fazer

cuidados com a higiene.
Com o aumento da movimentação das estradas,
os motoristas também precisam dirigir com mais
atenção. Boa parte dos acidentes é provocada
por causas evitáveis, como excesso de velocidade,
imprudência e falhas mecânicas. É preciso
fazer uma revisão automotiva: verificar filtros
de ar, óleo e combustível; checar os freios, o
radiador e a correia dentada; analisar as velas e
os cabos; manter os pneus calibrados e verificar
a suspensão. Também é necessário higienizar o
veículo: limpar o painel, o volante, a alavanca de
câmbio e toda superfície plástica.
Adultos precisam estar atentos às vacinas de
reforço, como a antitetânica e a da febre amarela.
Já crianças e idosos precisam tomar a vacina
anual da gripe e controlar com mais atenção as
demais necessárias. Caso a pessoa tenha animais

• Lembre-se de levar os
remédios controlados
ou de uso contínuo;

• Faça uma revisão
automotiva;
• Higienize o veículo.
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CAMPANHA MOSTRA A IMPORTÂNCIA
DO USO DE CADEIRINHAS
O trânsito é, dentre as causas acidentais, a

estrada para a viagem de férias, também

que mais mata crianças no Brasil. A campanha

crescem os riscos de acidentes. A utilização

Q Brincadeira é Essa?, iniciada em 2018, é

correta dos equipamentos de segurança diminui

uma iniciativa do Instituto Triunfo para a

em 71% o risco de morte de crianças em colisões.

conscientização da segurança das crianças no

No entanto, especialistas apontam que 8 em

trânsito. Para brincar e dividir momentos de

cada 10 desses dispositivos são utilizados

lazer com a família, a criança precisa se sentir

incorretamente. Além disso, é imprescindível

bem e segura, utilizando os equipamentos de

lavar os equipamentos e depois passar um pano

segurança corretos. Afinal de contas, criança

limpo com álcool em gel para desinfetar, ainda

que vai na cadeirinha curte as férias inteirinhas!

mais por conta da pandemia.

Com o aumento do tráfego de veículos na

Em atividade no país desde 2008, a “Lei da
Cadeirinha” (resolução 277 do Contran) definiu
as obrigatoriedades para transportar bebês
e crianças. Porém, em outubro deste ano, foi
aprovada a lei 14.071, que modificou pontos do
Código de Trânsito Brasileiro, como a faixa etária
e a altura. De acordo com a nova lei, crianças
de até dez anos que não tenham atingido 1,45m
precisam seguir a regra de serem transportadas
no banco traseiro, em um dispositivo de
retenção adequado para cada idade, peso
e altura. A nova legislação entrará em vigor
no dia 12 de abril de 2021, ou seja, até lá fica
mantida a resolução 277, que exige que crianças
de até sete anos e meio sejam transportadas
obrigatoriamente no banco traseiro e em
dispositivos de retenção.
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A “Lei da Cadeirinha” estabelece que bebês
de até 1 ano de idade devem ser transportados
no bebê-conforto, de costas para o banco
dianteiro. Já as crianças entre 1 e 4 anos devem
ficar na cadeirinha no banco traseiro, voltada
para a frente do veículo. Dos 4 aos 7 anos e
meio, devem utilizar um assento de elevação
no banco de trás. Já as crianças dos 7 anos e
meio a 10 anos, precisam usar, obrigatoriamente,
o cinto de segurança do veículo e serem

“É de extrema importância
abordarmos o uso da cadeirinha em
época de férias escolares e festas
de final de ano. Levar informações
e instruir as pessoas para a
importância e a utilização correta
dos equipamentos de segurança é
uma contribuição da companhia para
a sociedade.”
Pricilla Ratto
Gerente de Comunicação e Sustentabilidade
da Triunfo Participações e Investimentos

transportadas no banco traseiro do carro.

Saiba como usar corretamente a cadeirinha e estar seguro:
Escolha do equipamento

Instalação do equipamento

A cadeira de segurança deve apresentar o

Cuidado com a instalação. Segurando na

selo do Inmetro, que garante que passou

base, tente balançar a cadeirinha com força

pelos testes de colisão. A escolha do

para os lados ou para frente. Se ela se mover

equipamento certo é pelo peso e a altura

mais de 2,5 cm para qualquer direção,

da criança. A idade é só um indicativo.

é porque a instalação está incorreta.

Mais informações sobre a utlização correta as cadeirinhas, vídeos, dicas e perguntas frequentes
podem ser obtidas no site: https://www.institutotriunfo.com/quebrincadeiraeessa.
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PARTICIPE DA PESQUISA DE
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 2020
A Triunfo Concebra iniciou a Pesquisa de

A pesquisa atende uma das normativas da ISO

Satisfação do Usuário 2020, com o objetivo

9001, que a Concebra é certificada desde 2015.

de analisar a opinião dos motoristas em
relação à qualidade das rodovias e aos
serviços oferecidos. É muito importante a sua
participação! Para acessar a nossa pesquisa,
basta apontar a câmera do celular para o
QR Code nesta reportagem (figura abaixo).
Outra opção é preencher pelo celular ou

“

A Pesquisa de Satisfação do Usuário,
além de ser um indicador para a ISO
9001:2015, é uma importante ferramenta
de gestão e assim podemos identificar os
pontos de melhoria em nossos processos
e serviços para o cliente.

”

computador o formulário disponível neste

Karina Cunha, Gerente de Comunicação da

link: https://bit.ly/2JoWYpk.

Triunfo Concebra

A pesquisa, que teve início em novembro e

Preencha a pesquisa e nos ajude a prestar

será realizada de forma online, já está em sua

serviços com ainda mais qualidade!

5ª edição, a fim de proporcionar melhorias
na prestação de serviço da concessionária.
São solicitados dados como faixa etária,
estado onde mora e frequência com que
utiliza a rodovia.
Entre os objetivos da concessionária, estão:
definir o perfil dos clientes que trafegam na
rodovia, ter a percepção do usuário no que diz
respeito aos serviços prestados, à conservação
da rodovia e aos canais de contato e saber o que
o nosso cliente mais valoriza em uma rodovia.
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leitura

DICA DE

ALMA PERDIDA
Autor: Tokarczuk, Olga - Concejo, Joanna
Descrição: Ilustrada por Joanna Concejo, vencedora da
Menção Especial do Prêmio Bologna Ragazzi 2018, A alma
perdida, selecionada no White Ravens 2019, é a nova obraprima da escritora polonesa Olga Tokarczuk, vencedora do
Prêmio Nobel de Literatura. Um livro que encanta, enternece
e faz pensar. Era uma vez um homem que trabalhava muito
e quase não prestava atenção no tempo que passava
diante de seus olhos. Não que sua vida fosse ruim. Ele
apenas sentia que tudo ao seu redor estava plano, como se
estivesse se movendo na folha de um caderno de matemática
inteiramente coberta por quadradinhos iguais e onipresentes.
Esta é uma história que leva o leitor a buscar a si mesmo,
conduzindo-o a um desenlace maravilhoso e inesperado,
como só os grandes contos de fadas são capazes de fazer.
Uma história que se abre para o futuro - sem
respostas, mas com inúmeras e fascinantes
perguntas destinadas a todas
as idades.

50 CONTOS DE MACHADO
DE ASSIS SELECIONADOS POR
JOHN GLEDSON
Autor: Assis, Machado de
Descrição: Um homem que tem o estranho prazer de
torturar ratos, e encara a morte da mulher com a mesma
satisfação; uma mulher tão obcecada em esconder a idade
que impede a filha de se casar; um afortunado compositor de
melodias populares que deseja desesperadamente escrever
música clássica; um rapazinho de quinze anos que se deixa
empolgar pela visão dos braços de uma mulher mais velha...
Essas são algumas das situações e personagens desta nova
antologia de contos de Machado de Assis, que inclui textos
famosos mas também escolhas mais inusitadas, além de uma
apresentação convidativa e de notas esclarecedoras. Você
pode ler um conto por dia e ir se apaixonando aos poucos.
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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.

Se acontecer algo com o meu veículo na rodovia, o que devo fazer?
Se ocorrer algo com o seu veículo na rodovia (panes ou avarias) ou quer informar outros
eventos na pista (animal na pista, incêndio), você deve acionar o 0800 060 6000, se atentar
em sua localização (rodovia, quilômetro, ponto de referência) para facilitar o registro e
atendimento por uma de nossas equipes de tráfego.
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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

com segurança qualquer
viagem fica muito mellhor!

