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Na edição de dezembro, veja quais os 
principais cuidados para viajar com 
mais segurança durante as férias.  
Em nossa matéria de capa, abordamos 
as entregas do projeto Troco Solidário, 
no qual os usuários fazem a doação 
voluntária do troco da tarifa de 
pedágio ou qualquer quantia nas  
urnas disponíveis nas praças de 
pedágio em prol da APAE Anápolis. 

Em função das festas de fim de 
ano e da maior movimentação de 
veículos nas rodovias, saiba como o 
comportamento do motorista pode 
ajudar a evitar acidentes. Confira, 
ainda, a Pesquisa de Satisfação do 
Usuário 2021, além de dicas de filmes 
para o seu lazer.  

Boa leitura!

Diretor - Presidente da Triunfo Concebra

EDITORIAL

EXPEDIENTE
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Uma nova passarela construída no km 435,5  

em Nova Serrana, Minas Gerais, foi liberada pela 

Triunfo Concebra para os pedestres. A obra 

beneficia a população do bairro Gamas, que 

diariamente atravessa a rodovia para utilização  

do transporte público. 

Desde o dia 30 de março, os pedestres estão 

usufruindo da estrutura, propiciando uma travessia 

mais rápida e segura. O principal objetivo é evitar 

e reduzir o número de acidentes com ferimentos 

graves ou fatais.

Com 43 metros de extensão sobre a BR-262/MG, 

a passarela está adaptada com rampas acessíveis 

a pessoas com deficiência (PCD), além de piso 

tátil e corrimões em toda a extensão. Em ambos 

os sentidos, dá acesso aos pontos de ônibus com 

abrigos (um em cada lado da rodovia) e recuo  

para parada dos coletivos.

Segundo o Gerente Geral de Operações, Keller 

Rodrigues, “o dispositivo traz mais segurança 

aos moradores do bairro Gamas na travessia da 

rodovia. Nesse ponto de concessão em Nova 

Serrana, a população lindeira é consideravelmente 

dependente de atravessar  

a pista para utilização de transporte público.  

A travessia foi liberada para os pedestres com 

toda segurança e acessibilidade”.

A Triunfo Concebra trabalha continuamente 

para uma melhor prestação de serviços para os 

usuários nos trechos de concessão (BR-060, 

BR-153 e BR-262). A concessionária é responsável 

por investir na recuperação, manutenção e 

na conservação da rodovia em todo trecho 

concedido, além de oferecer socorro médico  

e mecânico. 

O final do ano é um período em que muitas 
pessoas aproveitam para tirar férias e fazer 
aquela viagem programada há meses. É hora 
de escolher o destino e arrumar as malas. Para 
descansar de forma tranquila, é preciso tomar 
algumas precauções com a residência e o 
veículo, além de adotar cuidados pessoais para 
não ser surpreendido. 

A segurança deve ser priorizada e fazer um 
planejamento faz toda a diferença para que 
a viagem seja aproveitada do início ao fim 
sem transtornos. É fundamental fechar os 
registros de gás e de água, retirar os aparelhos 
eletrônicos das tomadas, deixar a chave da 
residência apenas com pessoas de confiança, 
evitar espalhar a notícia da viagem para vizinhos 
ou estranhos, testar todas as trancas e fazer a 
revisão do veículo.

Na hora de fazer a revisão do veículo, deve-se 
verificar se há vazamento de fluidos; checar os 
freios, o radiador, a correia dentada e o nível de 

óleo do motor; calibrar corretamente os pneus; 
analisar as velas; conferir as luzes dos faróis, 
das lanternas, da seta e do freio e verificar a 
suspensão. 

Viajar com os filhos também requer muita 
organização, pois é necessário ficar atento a 
diversos fatores para não ter surpresas. Antes 
de pegar a estrada, o ideal é agendar com 
antecedência uma consulta com o pediatra, 
preparar uma lista de medicamentos que 
possam ser necessários, checar se as vacinas 
estão em dia, redobrar os cuidados com a 
exposição ao sol e a alimentação. 

Já aqueles que têm pets precisam verificar quem 
vai ficar com o animal para ele não ficar sozinho 
em casa ou deixá-lo em hotéis especializados. 
Caso a opção seja viajar de carro com o seu 
pet, é importante levar a carteira de vacinação, 
transportá-lo sempre no banco de trás com o 
equipamento de segurança adequado e levar 
acessórios para que ele se sinta em casa. 

DURANTE AS

FÉRIAS
segurançaPRIORIZE A

Feche os registros de gás  
e de água;

Retire os aparelhos  
eletrônicos da tomada;

Deixe a chave de casa apenas 
com pessoas conhecidas;

Leve um kit farmácia, principalmente 
os medicamentos de uso contínuo;

Deixe as portas de  
casa trancadas;

Faça a revisão do  
veículo antes de viajar.  

Em função da Covid-19, todos devem manter os protocolos de higiene e distanciamento nas viagens.

Checklist para a sua segurança nas férias:
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Na Triunfo Concebra, as moedas que os 
usuários deixam na praça de pedágio têm mais 
valor, pois ajudam milhares de pessoas com 
deficiência física, intelectual e auditiva. O Troco 
Solidário é um projeto realizado desde 2016 pela 
concessionária em prol da APAE Anápolis. Por 
meio dele, os usuários fazem a doação voluntária 
do troco da tarifa de pedágio ou qualquer 
quantia nas urnas disponíveis nas praças de 
pedágio de Alexânia, Goianápolis e Professor 
Jamil, em Goiás. 

A iniciativa busca desencadear ações de 
inclusão e promoção da qualidade de vida às 
pessoas com deficiência. Ao todo, já foram 
arrecadados mais de 125 mil reais em quatro 
projetos. O último projeto finalizado foi o 
“Rompendo barreiras para a acessibilidade”, com 
a implantação de uma plataforma semi-cabinada 
para o deslocamento dos alunos usuários de 
cadeiras de rodas. Com essa iniciativa, foram 
beneficiados os alunos e pacientes da escola 
Maria Montessori da APAE Anápolis.

Agora, a Concebra parte para o quinto projeto: 
“Sala de Musculação para Pessoas com 
Deficiência Física atendidas no CER III APAE”. 
O objetivo é adquirir os equipamentos de 
musculação e ergometria para a estruturação 
de uma sala de musculação. A sala atenderá os 
pacientes em acompanhamento fisioterapêutico 
nas disfunções neurológicas e ortopédicas 
em nível mais avançado do programa de 
reabilitação, e que tenham como objetivo 
terapêutico o ganho de força muscular para  
a realização de atividades funcionais.

Segundo Nancy Oliveira, Superintendente da 
APAE Anápolis, “o Troco Solidário representa 
para nós a realização de sonhos. Através dessas 
moedas, que são solidariamente doadas pelos 
motoristas que passam pelas praças de pedágio 
da Concebra, conseguimos que o atendimento 
oferecido aos pacientes e aos alunos da APAE 
Anápolis seja cada vez mais qualificado.  
Temos equipamentos que normalmente não são 
disponibilizados em muitas instituições e que 
conseguimos graças à parceria que foi criada 
com a Triunfo Concebra desde 2016.” 

Plataforma semi-cabinada entregue  
à APAE Anápolis
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Nancy Oliveira,  
Superintendente da APAE Anápolis

            Nós somos muito 

agradecidos à Triunfo 

Concebra e esperamos 

que a nossa parceria 

permaneça, pois ela é a 

prova viva de que a solidariedade  

levanta e eleva o  mundo de hoje.

TROCO SOLIDÁRIO: 

Sua moeda 
TEM MAIS VALOR



Sala de Musculação 
para Pessoas 
com Deficiência  
Física atendidas 
no CER III APAE.

CAMPANHA 
TROCO
SOLIDÁRIO2016

2017

2018

2019

2021

Tecnologia, Comunicação 
e Informação para Todos

VEJA O HISTÓRICO DE
OUTROS PROJETOS DO 
TROCO SOLIDÁRIO:

Aquisição de computadores e equipamentos 
para laboratório de informática com a 
finalidade de melhorar a qualidade de vida 
da pessoa com deficiência.

Formação Inicial para o Trabalho - 
FIT, que oferece além da formação 
prática, habilidades básicas e de 
gestão, preparando o aluno para o 
mercado de trabalho. 

Aquisição do equipamento-gaiola, 
mater ia is de atendimento e 
curso de capacitação para os 
atendimentos terapêuticos  
pe lo protocolo Pediasuit . 

Aquisição de uma plataforma 
semi cabinada e materiais de 
construção e mão de obra 
para a instalação.

Compra de equipamentos de 
musculação e ergometria para 
a estruturação de uma sala de 
musculação, com o objetivo 
terapêutico o ganho de força 
muscular para realização de 
atividades funcionais. 

Auxiliar de Limpeza -   
Preparando e qualificando  
para o mercado de trabalho.

Pediasuit no tratamento 
de crianças e  adolescentes 
com disfunções 
neurosensoriomotoras

Rompendo barreiras 
para a acessibilidade.
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PARTICIPE DA PESQUISA:  
A SUA OPINIÃO É FUNDAMENTAL! 
A Triunfo Concebra realiza a Pesquisa de Satisfação do 
Usuário 2021, com o objetivo de analisar a percepção dos 
motoristas em relação à qualidade das rodovias e aos 
serviços oferecidos. A pesquisa também está disponível 
no site www.triunfoconcebra.com.br. 

Aponte a câmera 

para o QR Code e 

acesse o formulário. 

O período das festas de fim de ano e férias 
traz uma movimentação maior de veículos nas 
rodovias brasileiras, e muitas pessoas vão visitar 
a família para celebrar a virada do ano. De 
acordo com o Ministério do Turismo, o turismo 
de proximidade (destinos até 300 quilômetros 
de distância) aparece como uma das tendências 
na retomada das atividades turísticas.

Mas, antes de pegar a estrada, é preciso 
redobrar a atenção: fazer a revisão do veículo 
antes de viajar, usar sempre o cinto de 
segurança para todos os ocupantes do veículo e 
o capacete para motociclistas, realizar paradas 
para abastecimento e refeições em locais 
seguros, nunca dirigir após ingerir bebidas 
alcoólicas, respeitar a sinalização e os limites de 
velocidade. No caso do transporte de cargas, 
elas precisam estar bem amarradas.

É nesta época que a Polícia Rodoviária Federal 
intensifica as fiscalizações nas rodovias para 
reduzir o número de acidentes com a Operação 
Fim de Ano, que começa em meados de 
dezembro e vai até o final de janeiro, período de 
férias escolares. 

De acordo com o policial rodoviário federal 
Jander Costa, Chefe do Grupo de Educação 
para o Trânsito da PRF/GO, a imprudência e o 
desrespeito às normas de trânsito e à vida são 
más escolhas: “Muitas pessoas se envolvem 

em acidentes, seja pela falta de cuidado ao 
dirigir, seja pela falta de manutenção adequada 
nos veículos, a pressa de chegar ao destino, a 
direção perigosa (ultrapassagens proibidas/
indevidas), a mistura de álcool e outras drogas 
e direção dos veículos, a falta do uso do cinto 
de segurança e da cadeirinha para crianças e o 
excesso de velocidade. Esses ainda são os maiores 
responsáveis pelos acidentes graves e fatais”

Uma boa viagem depende dos cuidados e do 
comportamento do motorista. Faça a sua parte 
e aproveite as festas de fim de ano  
com segurança. 

           Como o volume de 
tráfego aumenta bastante 
neste período do ano,  
a depender do local em 
50%, também pelo período 
chuvoso em boa parte do 

país, é perceptível o aumento 
dos acidentes. Isso torna 

imperiosa a participação de todos 
na busca de ações que visem conscientizar 
os atores do trânsito, sejam condutores, 
passageiros, pedestres, veículos de 
carga, transporte de passageiros etc.  

Jander Costa, Chefe do Grupo  

de Educação para o Trânsito da PRF/GO

fim do ano
DE OLHO NO AUMENTO 

DO FLUXO DE VEÍCULOS NO
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UM MATCH SURPRESA

DIA DO SIM

Descrição: Para você que deseja assistir a um 
filme leve, “Um Match Surpresa” pode ser uma 
boa escolha. O filme acompanha uma garota 
azarada no amor que finalmente conhece 
alguém pela internet, porém, ele mora do outro 
lado do país. Quando ela toma a decisão de 
surpreendê-lo no Natal, descobre que tudo foi 
uma completa enganação. O cara por quem ela 
realmente se apaixonou mora na mesma cidade 
e o garoto que a enganou decide ajudá-la. Em 
troca, ela só precisará fingir ser sua namorada 
nas festas de fim de ano.

Descrição: Em Dia do Sim, acompanhamos 
Carlos (Edgar Ramírez) e Allison (Jennifer 
Garner), um casal que está acostumado a dizer 
sempre “não” para seus amigos e familiares. 
Contudo, as coisas mudam quando eles decidem 
tirar um dia para dizer “sim” para qualquer 
proposta feita por seus três filhos. O que eles 
não contavam é que terminariam envolvidos em 
um amontoado de confusões por Los Angeles.
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Como posso inserir o meu CPF no comprovante de pagamento do pedágio?

Em posse do DFE emitido na praça de pedágio e em até 7 (sete) dias corridos, acesse o site 

www.triunfoconcebra.com.br/dfe, realize o seu cadastro, selecione a opção pista manual, 

preencha os dados do DFE (número do DFE e chave de acesso) e clique em associar. 

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
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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

Tarifas de pedágio em vigor desde 2020
$

$
$FACILITE  

O TROCO
COM MOEDAS
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MAPA DA
RODOVIA
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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

BALANÇA 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 191

Fica permitida, na pesagem de veículos de transporte de carga e 
de passageiros, a tolerância máxima de 5% sobre os limites de peso 
bruto total, e de 10% sobre os limites de peso bruto transmitido 
por eixo de veículos à superfície das vias públicas

De acordo com o Artigo 16 da Lei nº 13.103,  
sancionada em 2 de março de 2015.
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BRASÍLIA

SAU 
Campo Florido - MG

km878,5

24 

SAU 
Morrinhos - GO
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Piracanjuba - GO

km 584,3
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Betim - MG

BR060 - DF
Km 0

BR060 - GO
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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 81

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
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BR153

BR153

BR153

km 0
BR153 - MG

BR153 - GO
km 703,5

SAU 
Canápolis - MG

km34,06

09 

SAU 
Comend. Gomes - MG

KM 175,5

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

BR-153
BR-262
BR-060
MAPA DO TRECHO

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

BALANÇA 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 191

Fica permitida, na pesagem de veículos de transporte de carga e 
de passageiros, a tolerância máxima de 5% sobre os limites de peso 
bruto total, e de 10% sobre os limites de peso bruto transmitido 
por eixo de veículos à superfície das vias públicas

De acordo com o Artigo 16 da Lei nº 13.103,  
sancionada em 2 de março de 2015.



GOSTOU DO CONTEÚDO DA REVISTA? COMPARTILHE!
Basta apontar o celular para o QR Code para ter acesso às revistas. 

CUIDAR DA SEGURANÇA  

EM QUALQUER SITUAÇÃO  

É ZELAR PELA  

SUA PRÓPRIA VIDA.

O “Dezembro Vermelho”  traz a Campanha Nacional de  
Prevenção ao HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis.  

Nosso alerta é para a prevenção que será sempre o melhor caminho.  
Cuide-se sempre. A sua segurança vale a sua vida.


