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2.1 
Versão Vertical

A versão vertical deverá ser 

utilizada em áreas verticais ou 

quadradas e deverá respeitar a 

área de não interferência

Nossos filhos merecem amor, carinho, 
compreensão e companheirismo, além 
de muitos outros sentimentos. Mas 
todos eles só podem ser demonstrados 
se junto estiver um componente muito 
importante: atenção. Quando ela falta, 
uma série de problemas ocorrem, dos 
mais simples aos mais graves, podendo 
gerar distúrbios de aprendizado e até 
mesmo violência doméstica.

Uma campanha que tem apoio do 
Instituto Triunfo objetiva dar visibilidade 
à ação de um conjunto de atores que 
busca combater esse problema e efetuar 
o tratamento de crianças vítimas de 
maus tratos dos pais. É a campanha 
“Conecte-se ao que importa”, que você 
encontra na matéria de capa desta edição 
de novembro.

E como mais um motivo de 
comemoração, apresentamos alguns 
dados da pesquisa CNT Rodovias de 
2016, que demonstra, em sua vigésima 
edição, os ótimos números das rodovias 
concessionadas em comparação às 
públicas. É a prova de que quando 
investe-se de forma séria e com 
responsabilidade, tudo vale a pena.

Boa leitura.

EDITORIAL

EXPEDIENTE

Diretor - Presidente  
da Triunfo Concebra
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NA FORMA
EFICÁCIA

CONCESSIONÁRIA PARTICIPA DO 4º SEMINÁRIO 
OPERAÇÃO DE RODOVIAS DA ANTT E APRESENTA SEU 

SISTEMA DE MONITORAMENTO

Administrar uma rodovia de 1.176,5 km 
é um desafio que exige um olhar 
estratégico e inovador. Na busca por 

uma ferramenta que aumentasse os controles e 
a eficiência sobre sua frota, a Triunfo Concebra 
chegou a uma solução moderna e tecnológica: 
a telemetria. Hoje, ela é um case de sucesso 
e acaba de ser apresentada no 4º Seminário 
Operação de Rodovias, promovido pela ANTT 
(Agência Nacional de Transportes) em Brasília, 
no início de novembro.

Trata-se de um sistema de monitoramento 
instalado no próprio veículo e que coleta e 
analisa dados como velocidade e quantidade 
de litros de combustível utilizado. Com isso, 
é possível identificar e antecipar problemas, 
como o desperdício de combustível, que podem 
ocorrer quando colaboradores deixam viaturas 
ligadas sem necessidade durante algum 
atendimento aos usuários, por exemplo.

“Essa foi uma grande oportunidade de mostrar 
nosso anseio em realizar as demandas 
estipuladas indo além para a satisfação do 
usuário, num evento de suma importância em 
que os participantes descobrem as tecnologias 
e inovações operacionais”, declarou Bruno Silva, 
supervisor do Centro de Controle Operacional 
da Triunfo Concebra.

DE TELEMETRIA
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LIMPANDO
OS LIMPADORES
PALHETAS, BORRACHAS, ESGUICHO. 
A LISTA DE ITENS DE SEGURANÇA É 
GRANDE QUANDO O ASSUNTO SÃO  
OS LIMPADORES DE PARA-BRISA

Nunca use querosene, álcool ou outra substância 
química abrasiva, na hora de limpar as palhetas (parte 
emborrachada dos limpadores). Isso pode ressecar a 
borracha, prejudicando seu funcionamento. Basta passar 
um pano úmido com produtos de limpeza neutros.

É importante manter as palhetas sempre limpas, 
porque o acúmulo de poeira e sujeira também 
resseca a borracha, além de evitar o acúmulo de 
areia, pequenas pedras etc.

Troque as palhetas pelo menos uma vez ao 
ano, ou ao perceber que elas estão desgastadas. 
Lugares onde costuma chover muito ou com clima 
seco também diminuem a vida útil do equipamento.

Mantenha o reservatório de água, que funciona 
em conjunto com os limpadores do para-brisa, sempre 
cheio, com água pura ou com produtos apropriados  
para este fim.

Se não houver a manutenção correta, as palhetas 
podem corroer e desgastar, empenando os  
braços ou forçá-los a trabalhar com mais dificuldade.

Observe também a posição do esguicho de água,  
para que alcance um nível um pouco acima do centro do 
vidro. Se ficar muito acima ou muito abaixo, pode dificultar 
a limpeza da sua superfície. Jamais deixe os esguichos 
apontando para fora do automóvel. Além de atingir outras 
pessoas, isso pode até causar acidentes

Pode não parecer, mas os limpadores 
do para-brisa são peças importantes 
para a segurança de motoristas 

e passageiros de qualquer veículo. Eles 
são grandes aliados durante as chuvas, 
por facilitarem uma melhor visibilidade e 
limparem os vidros dianteiro e traseiro. 
Como qualquer equipamento de segurança, 
são necessários cuidados com sua 
manutenção e limpeza. Mas você sabe como 
limpar e quando trocar esse item? Confira as 
dicas a seguir:
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Uma pesquisa divulgada pela Associação 
dos Amigos do Hospital das Clínicas 
aponta que 83% das crianças com 

idade entre 3 e 5 anos se sentem traídas pelos 
pais que dedicam tempo exagerado a aparelhos 
eletrônicos, como computadores e celulares. 
Outro dado alarmante mostra que dois terços 
destas crianças aprendem a brincar com jogos 
eletrônicos mas apenas 14% sabem amarrar seus 
próprios sapatos.

Problemas no relacionamento entre pais e 
crianças no ambiente doméstico podem ser bem 
mais graves do que os dados acima, podendo 
chegar a agressões, violências e abuso sexual. 
Para combater essa realidade, governo e 
sociedade civil se uniram, entre eles Complexo 
Hospital das Clínicas, Amigos do Hospital das 
Clínicas, Ministério Público, Tribunal de Justiça do 
Paraná, as secretarias de Estado da Educação, 
da Saúde, da Família e do Desenvolvimento 

Social, da Segurança Pública e Administração 
Penitenciária, a Fundação de Ação Social (FAS)  
e as secretarias municipais de Educação e 
Saúde de Curitiba.

Esses atores criaram o Programa Dedica, 
primeiro no Brasil a prestar atendimento 
especializado e interdisciplinar a crianças e 
adolescentes vítimas de violência. Desde o 
final de agosto deste ano, o Dedica passou 
a fazer parte oficialmente da grade médica 
do Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal do Paraná. Os pacientes têm acesso 
a uma estrutura adequada e integrada, com 
pediatras, psicólogos, psiquiatra, psicanalista, 
assistente social e enfermeiros. E, quando há 

CAMPANHA “CONECTE-SE AO QUE IMPORTA” REFORÇA O 
TRABALHO DO PROGRAMA DEDICA E A IMPORTÂNCIA DOS PAIS 

DAREM A ATENÇÃO DEVIDA AOS FILHOS 

CONECTE-SE
AO QUE IMPORTA
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outras necessidades, os órgãos oficiais são 
acionados. A expectativa é de que 40 crianças 
por dia sejam atendidas.

Motivada pela necessidade de se manter o 
programa e pela importância de sua divulgação, 
surgiu a Campanha “Conecte-se ao que importa”, 
com o apoio do Instituto Triunfo. Os principais 
objetivos são o retorno do atendimento de 
crianças e adolescentes vítimas de agressão 
doméstica, de violência ou de abuso sexual, além 
de conscientizar a sociedade sobre a importância 
de os pais darem mais atenção aos seus filhos 
e combaterem o excesso do uso de aparelhos 
eletrônicos e das redes sociais. 

A campanha baseia-se em 3 etapas que 
envolvem a violência contra a criança: (1) o 
abandono dos pais em relação aos seus filhos 
por conta do uso indiscriminado da internet, 
o quanto um pai/mãe deixa seu filho de lado 
para ficar conectado, além da substituição do 
afeto por aparelhos eletrônicos, por exemplo; 
(2) as consequências dos abusos no uso da 
tecnologia; (3) e por fim os perigos aos quais a 
internet expõe crianças e adolescentes.

Para mais informações sobre a campanha, 
acesse www.facebook.com/oqueimporta
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CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO GERALATriunfo Concebra foi novamente 
bem avaliada na pesquisa realizada 
pela Confederação Nacional do 

Transporte (CNT). Esse é considerado o 
mais completo estudo sobre as condições 
das rodovias brasileiras. Trata-se de um 
criterioso levantamento da qualidade do 
Estado Geral, do Pavimento, da Sinalização 
e da Geometria da Via de toda a malha federal 
pavimentada e dos principais trechos estaduais 
também pavimentados.

Neste ano, a Pesquisa CNT 2016 chegou em 
sua 20ª edição, avaliando 103.259 quilômetros 

FOTO
PESQUISA CNT RODOVIAS 2016 AVALIA MAIS 
UMA VEZ COMO BOM E ÓTIMO OS TRECHOS 
SOB CONCESSÃO DA TRIUNFO CONCEBRA
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BEM NA

de rodovias brasileiras entre rodovias federais 
e estaduais - cerca de 2,5% a mais do que na 
pesquisa do ano anterior.

O trecho de 1.176,5 quilômetros sob concessão 
da Triunfo Concebra foi avaliado como “bom” e 
“ótimo”. As rodovias brasileiras sob concessão 
tiveram o desempenho de 78,7% como ótimo 
ou bom, enquanto que as rodovias sob gestão 
pública tiveram o desempenho inferior a 32,9% 
e classificado como regular, ruim ou péssimo.

O levantamento deixa clara a diferença entre 
rodovias concessionadas, com estrutura bem 
avaliada pelos usuários, e as públicas, que ainda 

sofrem com demora em obras e alto custo 
operacional, além de oferecerem mais riscos 
aos usuários. Isso porque, segundo a CNT, a 
iniciativa privada teria menos burocracia e mais 
eficiência, conseguindo a aplicação de recursos 
de forma mais ágil e eficaz. 

No trecho que liga Araporã a Fronteira (BR-153), 
sob concessão da Triunfo Concebra, a avaliação 
apontou: Estado geral (bom), Pavimento (ótimo), 
Sinalização (bom) e Geometria da Via (regular). 

No corredor rodoviário de Brasília a Goiânia 
(BR-060), sob concessão da Triunfo Concebra, 
a avaliação apontou: Estado geral (bom), 
Pavimento (bom), Sinalização (bom) e 
Geometria da Via (ótimo). O  trecho que liga 
Terezópolis de Goiás/Goiânia a Itumbiara (BR-
153) teve a avaliação boa em todos os critérios.

As indicações da Pesquisa CNT de Rodovias 
são uma referência para a definição e 
aplicação dos recursos de forma eficaz. Ao 
identificar os problemas e apontar o que é 
necessário para a adequação do transporte 
rodoviário, a pesquisa promove a eficiência 
das operações dos transportadores, a 
competitividade do país e a segurança 
de passageiros e motoristas. Ponto para 
a Triunfo Concebra, para o Transporte 
Rodoviário, para passageiros e motoristas.

Gestões Concedida e Pública

Gestão 
Concedida

19,9%

Ótimo Regular
Péssimo

Fonte: Pesquisa CNT 2016.

Bom Ruim

21,1%

27,9%

39,7%

39,0%

0,1%
1,3%

Gestão 
Pública

38,2%

7,8% 5,0%
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E SEGUROS
TRIUNFO CONCEBRA DISPONIBILIZA 

ACESSO WIFI PARA PRF OTIMIZAR SEU 
TRABALHO NAS BRS 060, 153 E 262

CONECTADOS

11 | SAÚDE

O dia 19 de novembro é marcado como o Dia do Combate à Dengue. Apesar de 
haver o acesso a muita informação, ainda há dúvidas do que é mentira e do 

que é verdade no combate a essa doença. Confira algumas e informe-se:

DENGUE: 
MITOS E VERDADES

REPELENTES SÃO FUNDAMENTAIS  

NO COMBATE À DENGUE

Repelentes, velas de citronela ou 
andiroba, ao contrário do que muita 
gente pensa, não têm muito efeito no 
combate à dengue, pois seu efeito é 
indeterminado e temporário.

PARA MATAR OS OVOS DO 
MOSQUITO BASTA SECAR OS 
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARADA

Não é apenas o simples ato de secar. 

É preciso limpar o local também, pois 

o ovo ainda pode se manter “vivo” por 

mais de um ano sem água.

BORRA DE CAFÉ NA ÁGUA  
DAS PLANTAS MATA OS OVOS  
DO MOSQUITO

Pelo contrário, já foi verificado na 
prática que a larva do Aedes aegypti 
se desenvolve na água suja de borra 
de café. Ao invés de usar a borra, 
tente eliminar os pratos dos vasos, 
ou coloque areia até as bordas deles 
de forma a eliminar a água.

AR CONDICIONADO  
E VENTILADORES MATAM O MOSQUITO

Quando se usa o ar condicionado a 

temperatura e a umidade baixam, 

isso inibe o mosquito. Ele tem mais 

dificuldade para detectar onde 

estará a possível vítima de sua 

picada, mas não morrerá. 

AS LARVAS DO MOSQUITO SÓ SE 

DESENVOLVEM EM ÁGUA LIMPA

Os ovos do mosquito também podem se desenvolver em água suja e parada.

Nos dias de hoje, comunicação é 
fundamental. Na rodovia, muitas 
vezes, a rapidez no repasse de 

informações é questão de vida ou morte.

O mesmo se aplica à Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), que atua no monitoramento 
de rodovias e segurança dos motoristas. 
A comunicação feita por meio da rede de 
dados das operadoras de telefonia móvel 
não atendia satisfatoriamente a PRF e isso 
gerou a iniciativa da Triunfo Concebra em 
disponibilizar sua rede wifi para otimizar 
essa comunicação. Agora, todas as 11 praças 

de pedágio e o trecho sob concessão 
oferecem sinal de qualidade para a troca de 
informação ágil, segura e exclusiva entre 
o posto policial e dispositivos móveis dos 
agentes de segurança.

 “Isso é de suma importância no apoio 
às atividades da PRF que influenciam 
diretamente na qualidade do atendimento 
ao usuário – premissa primordial no 
trabalho realizado pela Concessionária”, 
afirma Juliano Melek, coordenador de 
Telecomunicações da Triunfo Concebra. 

Fonte: Ministério da Saúde



12 | AGENDA 13

OSWALDO MONTENEGRO 
Belo Horizonte/ MG 
Cine Theatro Brasil

ANITTA 
Brasília/ DF 
Mané Garrincha

DANIEL 
Brasília/ DF 

Centro de Convenções  
Ulysses Guimarães

DIOGO NOGUEIRA 
Belo Horizonte/ MG 

BH Hall

SONS DE
ESCOLHA SEU EVENTO E BOM SHOW!

NOVEMBRO

VICTOR E LEO,  
ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANO 
Goiânia/ GO 
Centro Cultural Oscar Niemeyer

No show, primeiro subirão 
ao palco Zezé di Camargo 
e Luciano. Depois, as duas 
duplas tocarão juntas, entre 
uma apresentação solo e 
outra e em seguida Victor e 
Leo encerrarão o encontro. 
Uma das músicas que será 
apresentada pelos artistas 
será “Quando você some”, faixa 
em que Zezé Di Camargo e 
Luciano participaram do DVD 
“Ao vivo em Floripa”,  
de Victor e Leo, em 2012.

Oswaldo Montenegro toca 
suas músicas mais conhecidas, 
comemorando quarenta anos de 
parceria com a flautista Madalena 
Salles. Nessas quatro décadas de convívio, 
Montenegro e Madalena trabalharam em mais 
de trinta espetáculos teatrais, três longas-
metragens, séries para TV, espetáculos de dança, 
e viveram infinitas histórias, retratadas no 
repertório que apresentam nesse espetáculo.

A cantora pop mais requisitada 
do momento se apresenta no 
Estádio Nacional, apresentando 
seus maiores sucessos. 
Oportunidade mais que 
imperdível para os 
brasilienses fãs  
de Anitta.

Apresentação única 
terá músicas do DVD 

“Daniel In Concert 
em Brotas”, gravado 
em sua terra natal. O 
show, que conta com 

a participação da 
Orquestra Sinfônica 
de Brasília, promete 

muita emoção  
e romantismo.

A apresentação faz 
parte da divulgação do 
DVD “Alma Brasileira”, 
gravado em maio, que 

presta uma grande 
homenagem ao samba 

e à música popular 
brasileira. No novo 

show, Diogo estará 
acompanhado por uma 

banda de 11 músicos.

10 DEZ

03 DEZ

04 DEZ

24 NOV

03 DEZ
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VOZ INESQUECÍVEL

Elis Regina é indiscutivelmente a 
maior cantora brasileira de todos 
os tempos , e sua história é contada 
nesta cinebiografia em ritmo 
energético e pulsante. A trendsetter 
cultural que sinalizou a mudança de 
estilos de Bossa Nova para MPB, a 
“pimentinha” ardente (interpretada 
por Andréia Horta), que viveu uma 
vida turbulenta. Ao mesmo tempo 
em que se chocava com a Ditadura 
Militar no Brasil, ela lutou com seus 
próprios demônios pessoais. “Elis”, 
o filme, está imbuído da alma da 
cantora e do país que ela amava.

A direção do longa de 110 minutos 
é de Hugo Prata, e tem estreia 
prevista para 24 de novembro.

FILME RETRATA MAIOR CANTORA DO PAÍS  
E SUAS LUTAS INTERNAS

A VIDA DE ELIS REGINA

CRAQUE COM
OS PÉS E COM AS MÃOS

Tostão analisa as últimas décadas de futebol com  
a mesma elegância que tratava a bola

TEMPOS VIVIDOS, SONHADOS E PERDIDOS 
Tostão 
Cia. das Letras

SURPREENDENTE 
Maurício Gomyde 
Intrínseca

TODAS AS SEXTAS 
Paola Carosella 
Saraiva

Aos 25 anos, recém-formado, Pedro está convencido de que é um sujeito muito 
especial, que tem a missão de usar o cinema como instrumento para melhorar 
o mundo. Diagnosticado na adolescência com uma doença degenerativa que o 
condenaria à cegueira, ele contraria a lógica da medicina quando a perda de sua 
visão estaciona de forma inexplicável. Enquanto comanda o último cineclube 
de São Paulo e trabalha em uma videolocadora da periferia, Pedro planeja seu 
próximo filme, a obra que vai consagrá-lo. E, para animar as coisas, conhece 
a intrigante Cristal, uma ruivinha decidida, garçonete e estudante de física 
nuclear, que mexe com seu coração. 

“Todas as sextas” é uma obra para você se inspirar! Livro de estreia de Paola 
Carosella, combina um relato autobiográfico arrebatador com mais de 90 
receitas dos menus executivos das sextas-feiras do seu restaurante Arturito, 
em São Paulo. As receitas, com histórias e comentários instigantes, às vezes 
provocadores, transbordam generosidade, gratidão e excelência técnica.

Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Tostão foi sempre um ponto 
fora da curva no esporte brasileiro. Leitor voraz, médico e professor, é um 
dos poucos atletas que se dedicou a refletir sobre o futebol. Seja como 
comentarista ou cronista, suas observações sempre foram muito além do 
desempenho deste ou daquele jogador. Em “Tempos vividos, sonhados e 
perdidos”, Tostão revê as últimas seis décadas do futebol brasileiro à luz de 
uma vida dedicada a pensar o esporte. Mais do que uma autobiografia, o livro 
é um passeio pelos temas e ideias que Tostão cultivou, e dá ao leitor um acesso 
único não apenas ao jogador, mas também ao espectador, ao torcedor e ao fã.
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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

BR-153
BR-262

BR-060

FALE COM A TRIUNFO CONCEBRA

LIMITES DE PESO POR EIXO

ANTT

PRF

Agência Nacional de Transportes Terrestres

Polícia Rodoviária Federal

ouvidoria@antt.gov.br
Ouvidoria

166

191
Eixo simples direcional 6t

Eixo simples rodagem dupla  10 t

Eixo tribus  13,5t

Eixo trucado  17t

Eixo triplo  25,5t

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

SOS CONCEBRA:
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SUA DÚVIDA

SERVIÇOS

TABELA DE TARIFAS
GOIÁS – MINAS GERAIS

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 meu veículo na rodovia, o que devo fazer?

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

Categoria

Categoria

Eixos

Eixos

Rodagens

Rodagens
POSTOS DE GASOLINA PELO TRECHO – LOCALIZAÇÃO POR km

FALE COM A GENTE

BR-060

BR-262

BR-153

BR-153

5,3 31,
1

58
,514,

1
0,3 2130

,5
43

.5
90

,5
92

,4

50
7,7

511
,3

514
,3

52
9,3

53
1,5

53
6,5 56

5,6
59

8,5
611

,2
614

,1
614

,5
63

7,5 66
1

67
0

70
0,2

18,
5

18,
8

40
,5

49
,8 58 77 10

8
10

9
112 116 130 164 173 175 184 196 23

6
24

51,1516
,5

12,8 13,
3

60
,5

96
,8

101
,5 102 112,

822,
8

62
,132

,1

66
,133

,5
66

,50

DF

GO

GO

MG

MG

BRASÍLIA ALEXÂNIA

HIDROLÂNDIA MORRINHOS ITUMBIARA

MONTE ALEGRE FRUTAL

CENTRALINA CANAPOLIS FRONTEIRAPRATA

ARAPORÃ

GOIATUBA

PANAMÁ

PROF. 
JAMIL

ABADIÂNIA ANÁPOLIS TEREZÓPOLIS GOIÂNIA

km

km

km

AP. DE 
GOIÂNIA

NOVA 
SERRANA

BOM 
DESPACHO CÓRREGO

DANTA
LUZ IBIÁ ARAXÁ

BOA V
ISTA

DA SERRA

FLO
RESTA

L

BETIM

IG
UARATIN

GA

UBERABA

UBERABA

CAMPO

FLO
RID

O

SACRAMENTO

COMENDADOR 
GOMES

0

0
118 50

1,3
50

5
50

0

37
7

38
8,8

40
5

414 43
8,2

44
2

44
4,7

46
2

47
5

48
0

49
5

50
0

518
52

1
52

2
52

5
53

6
56

5
57

7
59

8
63

2
64

5
67

7
69

3
77

4
77

5
80

9
87

6

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.

Automóvel
Caminhonete
Furgão

2 4,30 3,10 4,60 5,60

Caminhão Leve
Furgão, Ônibus
Caminhão-trator

2 8,60 6,20 9,20 11,20

Automóvel c/ Semi-reboque
Caminhoneta c/ Semi-reboque 3 6,45 4,65 6,90 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

Automóvel c/ Semi-reboque
Caminhoneta c/ Semi-reboque 3 7,35 4,35 6,00 6,30 6,60 7,95 6,45

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

3 14,70 8,70 12,00 12,60 13,20 15,90 12,90

Automóvel c/ Reboque
Caminhoneta c/ Reboque 4 9,80 5,80 8,00 8,40 8,80 10,60 8,60

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

4 19,60 11,60 16,00 16,80 17,60 21,20 17,20

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque 5 24,50 14,50 20,00 21,00 22,00 26,50 21,50

Caminhão c/ Reboque
Caminhão-trator c/ Semi-reboque 6 29,40 17,40 24,00 25,20 26,40 31,80 25,80

Motocicletas
Motonetas
Bicicletas a Motor

2 2,45 1,45 2,00 2,10 2,20 2,65 2,15

Alexânia
BR-060 | Km 43,1

Goianápolis
BR-060 | Km 107,9

Prof. Jamil
BR-153 | Km 553,1

Itumbiara
BR-153 | Km 685,8

Prata
BR-153

Km 127,9

Fronteira
BR-153

Km 227,9

Florestal
BR-262

Km 389,4

Luz
BR-262

Km 512,85

C. Altos
BR-262

Km 600,8

Perdizes
BR-262

Km 736,9

C. Florido
BR-262

Km 863,5

Simples

Simples

GO

MG

Valores expresoss em reais

SOS CONCEBRA:
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