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Vacinação e prevenção

A COVI D -1 9 nos fez repensar costumes e está provocando diversas ações
p o s i ti va s e i m p o r t a n te s p a r a a p reve n ç ã o . A Tr i u n f o C o n c e b r a a p o i o u ,
durante os meses de abril e maio, o SEST SENAT na campanha de vacinação
que neste ano incluiu os caminhoneiros como público prioritário.
A vacina contra influenza não age contra a COVID-19, mas protege dos três
ti p o s d e g r i p e m a i s c o m u n s : I n f l u e n z a A ( H 1 N 1 ), I n f l u e n z a B e Influenza A
(H3N2), podendo auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico
do coronavírus, em razão dos sintomas serem semelhantes aos da gripe.
N o trecho da Triunfo Concebra foram aplicadas mais de 2 50 0 doses
com apoio também da ANT T, Polícia Rodoviária Federal e S M R .

CUIDE TAMBÉM DA SUA SAÚDE E VACINE-SE!
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Uma
semana
para
MUDAR O MUNDO
A quarentena e o isolamento social no mundo

Juntamente com a data, o Dia Mundial do

afora têm nos mostrado uma coisa muito impor-

Meio Ambiente acontece no dia 5 de Junho

tante a respeito do planeta: a natureza reage ao

e, neste ano, a Colômbia sediará a confe-

ser humano. Com cada vez mais pessoas em casa,

rência e o tema será “Biodiversidade”.

vemos a redução da poluição e da interferência
humana em diversos locais. Mas o isolamento,

O compromisso das nações em preservar

por si só, não é um fator que melhora as condi-

e restaurar a biodiversidade é um ponto crí-

ções da natureza. A Semana Nacional do Meio

tico a ser trabalhado neste ano. O Dia Mun-

Ambiente ocorre anualmente para lembrarmos

dial do Meio Ambiente será a oportunidade

que consciência ambiental é a melhor forma de

de reforçar projetos para acelerar o início da

muda o mundo.

Década das Nações Unidas sobre Restauração de Ecossistemas (2021-2030). O acordo

Comemorada entre 1º e 5 de Junho, a data foi

tem como objetivo ampliar massivamente

estabelecida em 1972 e é uma homenagem ao dia

a restauração de ecossistemas degradados

da abertura da Conferência das Nações Unidas

e/ou destruídos e combater a crise climática

sobre Meio Ambiente, feita pela ONU.

para melhorar a segurança alimentar,
o suprimento de água e a biodiversidade.
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A conferência será fundamental para que diversos países repensem
a forma de lidar com o meio ambiente e tentar restituir um pouco da
biodiversidade que já foi perdida. Nós também podemos fazer parte
dessa mudança ambiental com pequenas ações, como:

ECONOMIZE ÁGUA E ENERGIA
Lembre-se de fechar as torneiras e apagar
as luzes quando não houver necessidade.
Use lâmpadas de baixo consumo e reutilize
a água sempre que possível.

FAÇA ESCOLHAS INTELIGENTES
Dê preferência a produtos biodegradáveis
ou de baixo consumo de energia e evite
sacolinhas plásticas.

REDUZA, REUTILIZE E RECICLE
Viva com aquilo que é necessário; seja
com comida ou vestuário, renove seus
objetos pessoais sempre que possível.
Evite o descarte e o gasto desnecessário.
Se for necessário jogar fora, recicle.

DIVULGUE E PARTICIPE DE
INICIATIVAS SUSTENTÁVEIS
Participe de grupos de hortas ou coleta
de lixo em praças e parques. Fale com
seus amigos ou compartilhe em redes sociais
e seja um propagador de ideias sustentáveis.
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MAIS AÇÕES
MENOS DANOS
A produtividade em tempos de Coronavírus é essencial para manter nossa
mente ativa. Com esse propósito, a área de pavimento acelerou no mês
de abril, atingindo a melhor marca mensal de remendos no pavimentos
desde o início das atividades da companhia.
Foram aplicados mais de 8,8 mil toneladas de massa asfáltica na rodovia,
que representam 70,4 mil metros quadrados de área melhorada, o equivalente a 163 quadras poliesportivas. O asfalto é a camada superior do
pavimento, o revestimento final que garante o escoamento das águas
de chuva, absorve os primeiros esforços de peso dos veículos,
dá aderência aos pneus garantindo conforto e segurança dos usuários. De acordo com o engenheiro responsável, Régis Mota, diversas ações internas e algumas condições externas, como o clima,
somada a mentalidade produtiva, proporcionaram a alta produção
conquistada no mês de abril. Em suas palavras:

“

Fechamos o mês de Abril com quase 9 mil toneladas asfáltico
aplicado, um marco dentro da companhia. Realizamos ações
pontuais para reverter as produções dos primeiros meses do
ano, que ficaram abaixo do programado devido ao severo clima
chuvoso. Implementamos um acompanhamento diário e efetivo
pelos coordenadores e gestão das programações de serviços e
suas execuções, não deixando que as metas escapassem por mais
de um dia, e caso ocorresse, automaticamente no dia seguinte a
meta deveria ser superada compensando a perda anterior, e com a
redução das chuvas, as programações puderam ser feitas de maneira
mais sequencial, gerando uma otimização nos deslocamentos,
e no tempo de trabalho. Todos esses esforços contribuíram para
a meta alcançada.

Régis Mota

“

Dica de

leitura

O MILAGRE DA MANHÃ
Autor: HAL ELROD
Hal Elrod é um coach e palestrante de sucesso que
acredita que seus objetivos podem ser alcançados de
acordo com a forma que inicia seu dia. Seja na vida
pessoal ou profissional, a mudança de hábitos e a nova
rotina matinal proposta por Hal pretende provocar
melhorias significativas na saúde, na felicidade, nos
relacionamentos, nas finanças, na espiritualidade ou
quaisquer outras áreas que necessitem ser aprimoradas.

AS COISAS QUE VOCÊ SÓ
VÊ QUANDO DESACELERA
Autor: HAEMIN SUNIM
Escrito pelo mestre zen-budista sul-coreano Haemin
Sunim, o livro busca trazer tranquilidade aos pensamentos
e também cultivar a calma e compaixão. Ilustrado,
ele estimula nosso entendimento sobre relacionamentos,
trabalho, aspirações e espiritualidades, e revela que
práticas de atenção plena pode transformar nosso modo
de ser e lidar com tudo o que fazemos. Entenda como
deixar o pensamento negativo de lado e fazer do seu
mundo um lugar melhor.
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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.

Como funciona a cobrança de pedágio de veículos guinchados?
Guincho da Concebra removendo veículo: é cobrado o pedágio do veículo removido.
Guincho particular removendo veículo na prancha: é cobrado o pedágio do guincho
e não é cobrado do veículo removido (por estar na prancha ele é considerado como
carga/mercadoria).
Guincho particular removendo o veículo na asa delta: (somente pneus dianteiros
suspensos) é cobrado o pedágio do guincho e do veículo removido, são emitidos dois
comprovantes de pagamento, pois os dois veículos estão em contato com o pavimento.
Caso seja um caminhão, é considerado o primeiro eixo, mesmo suspenso, pois
mecanicamente ele não estaria suspenso.
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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
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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

