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IDENTIFIQUE A HORA DE FAZER
A MANUTENÇÃO DOS FREIOS
Fique atento às regras de revisão e
confira os sinais de que a troca dos
freios está próxima
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ÁGUA: A FONTE DA VIDA
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No mês do Dia Mundial da Água, veja
a importância deste recurso natural
para o planeta

DIA DA ESCOLA: POR QUE
MUITAS CRIANÇAS
ABANDONAM OS ESTUDOS?
Conheça os motivos da evasão
escolar e da vulnerabilidade
das crianças

DICAS DE SÉRIES
Hora do lazer

EDITORIAL
Na edição de março, falamos sobre
a manutenção dos freios, que é
fundamental para a segurança do
motorista. Em nossa matéria de
capa, sobre o Dia Mundial da Água,
confira a importância deste recurso
natural para o planeta e as ações da
Concebra para monitorar a qualidade
da água e evitar o desperdício.
Veja, ainda, os principais motivos da
evasão escolar e da vulnerabilidade
das crianças, que ganham ainda
mais reforço neste mês, quando é
comemorado o Dia da Escola.
Participe também da Pesquisa de
Satisfação do Usuário 2021 e confira
dicas de séries para o seu lazer.
Boa leitura!
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TARIFAS
Saiba a localização dos postos
de gasolina pelo trecho da
rodovia e preços das tarifas
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Quando há alguma emergência, como a falta

O sistema de freios é um dos componentes de

de freios em plena estrada, o motorista precisa

segurança mais importantes de qualquer veículo,

ter muita calma. Conforme especialistas, há três

e deve ser sempre observado. Cabe ao motorista

alternativas: a primeira é tentar pisar várias vezes

fazer a manutenção dos freios regularmente, para

no pedal de freio para parar o carro. A segunda é

evitar situações de perigo que possam causar

tentar usar o freio de estacionamento - também

danos físicos e materiais.

conhecido como “freio de mão” - e a terceira é

disco dianteiro e traseiro, e o freio de tambor,

Diretor - Presidente da Triunfo Concebra

EXPEDIENTE
da Triunfo Concebra – Concessionária
das Rodovias Centrais do Brasil S.A.
www.triunfoconcebra.com.br

“

de Frotas, “nos freios a disco, é recomendada

de boa qualidade e estejam de acordo com as

a troca das pastilhas a cada 30 mil quilômetros

especificações técnicas do carro. Para garantir

rodados. Com essa mesma quilometragem,

a sua segurança e a de quem você ama,

também deve ser feito o diagnóstico do disco

revise os freios do seu veículo e tenha uma

de freio, que precisa ser trocado a cada 60 mil

viagem mais segura, com a certeza de

quilômetros. Já nos freios de tambor, a troca das

chegar ao seu destino final.

rodados, mas o seu desgaste deve ser observado
a cada 30 mil quilômetros”.
Depois do período recomendado, o desgaste nas

Laís Freire Alves

frenagens se torna inevitável. O tempo de duração

Comunicação:

de uma pastilha de freio varia de um motorista

July Stefanny e Laís Freire
Projeto Gráfico e conteúdo:

www.agenciabrick.com.br

para outro, pois um dos fatores determinantes
para calcular a validade da peça é a maneira
como o sistema é utilizado. Por isso, também é
importante verificar os sinais que os freios dão
quando não estão bons e observar o manual de
cada veículo.
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É de extrema importância que todas as

peças utilizadas no sistema de freios sejam

lonas é feita em média a cada 60 mil quilômetros

Produção Executiva:

Ana Lúcia Costa, Diogo Ferazzo,

reduzir a velocidade da marcha.

manutenção? Segundo Hugo Ronam, Supervisor

nas rodas traseiras. E quando é hora de fazer a

Brick - +55 21 2480-1081

MAPA RODOVIA
Conheça os trechos e o que
está disponível aos usuários

Para seguir viagem, é preciso estar 100% seguro.

Há dois tipos de freios mais utilizados: o freio a

A Revista Em Frente é uma publicação

SUA DÚVIDA
Coluna responde as questões
dos usuários

manutenção dos freios
IDENTIFIQUE A HORA DE FAZER A

Outra questão apontada por Hugo é que muitas
pessoas esquecem de fazer a checagem do nível
de óleo do reservatório dos freios: “Em casos
de nível muito baixo, precisa ser verificado se
há algum vazamento de óleo no sistema, afinal,
sem o óleo, os freios não funcionam”.

”

Hugo Ronam,
Supervisor de Frotas

!

VEJA ALGUNS SINAIS
DE QUE O FREIO ESTÁ EM
CONDIÇÕES RUINS:

• O volante “vibra” quando o freio é acionado;
• Barulho na roda quando o veículo está em movimento;
• Necessidade de adicionar mais força ao pedal
do freio quando é utilizado;
• Maior distância percorrida durante a frenagem;
• Pedal de freio mais baixo
que o normal.
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Água

A FONTE DA VIDA

“

Ao longo da concessão, os colaboradores

sinalizam se há intercorrências quanto a
possíveis vazamentos de água que provoquem

CONFIRA OS CUIDADOS ESSENCIAIS
PARA A MANUTENÇÃO
DA ÁGUA NO NOSSO PLANETA:

desperdício, para que sejam tomadas ações
para resolver os problemas. As medições de pH
e cloro são realizadas periodicamente, além da
limpeza das caixas d’águas. O objetivo é atender
às legislações específicas, ambientais e de
saúde, garantindo, dessa forma, a potabilidade
da água não só para nossos colaboradores,

Reduza o
tempo no banho
e feche o chuveiro
ao passar o shampoo
ou se ensaboar

mas para os usuários que trafegam pelo trecho
de concessão. A Concebra monitora a qualidade
da água, incluindo o indicador de redução
de consumo do recurso, e a cada

”

ano conseguimos mostrar uma evolução.
Paulo Henrique Souza,

Use com
moderação materiais
de limpeza
em geral

Coordenador de Meio
Ambiente, Qualidade e
“Terra, Planeta Água”! Os versos

O aumento do consumo de

da música de Guilherme Arantes

água devido ao crescimento

mostram a importância da água

populacional, industrial e da

e o que ela representa para o

agricultura, a diminuição do nível

mundo. Segundo as estatísticas,

de chuvas e o desperdício de água

70% da superfície do planeta são

são as principais causas da crise

constituídos de água. A água é a

hídrica no Brasil e no mundo. A

fonte da vida e dependemos dela

água é um recurso de direito de

para viver. Apesar disso, muitas

todos. Esteja sempre informado

pessoas continuam poluindo os

sobre o assunto, divida esse

rios e destruindo as nascentes,

conhecimento e procure buscar

esquecendo o quanto é um recurso

soluções.

essencial.

SESMT

Mantenha
torneiras e demais
registros livres de
vazamentos

Ligue
o esgoto
sanitário à rede
pública de coleta e
tratamento. Na falta de
esgoto, mantenha a fossa e
o filtro biológico em
bom estado

A conscientização sobre o uso

No dia 22 de março, é

da água faz parte do cotidiano

comemorado o Dia Mundial

dos mais de 1.000 colaboradores

da Água, data criada pela

da Concebra e o monitoramento

Organização das Nações Unidas

da sua qualidade é feito nas

(ONU). Apesar de algumas crises e

bases operacionais (Praças,

secas que acontecem, o Brasil é um

SAU’s, Balanças, Lotes e Sedes).

país privilegiado quando falamos

Por meio de campanhas e

em recursos hídricos. O grande

treinamentos, são enfatizados os

problema por aqui está voltado à

cuidados do uso da água como

forma que cuidamos das águas.

um recurso finito.
Nunca
jogue lixo
nas ruas

A publicação desse programa é uma medida de proteção ambiental
exigida pelo licenciamento federal, conduzido pelo IBAMA.
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lazer
DICAS DE SÉRIES

Dia da E scola

HORA DO

POR QUE MUITAS CRIANÇAS
ABANDONAM OS ESTUDOS?

HOW TO GET AWAY
WITH MURDER

O abandono escolar é uma realidade bem conhe-

Brasil. Para enfrentar essa realidade, a

cida de milhões de brasileiros. Segundo pesquisa

Concebra desenvolve ao longo do ano algumas

do IBGE, das 50 milhões de pessoas com idades

ações de sensibilização dos usuários que utilizam

entre 14 e 29 anos, dez milhões, ou seja, 20%

os trechos administrados pela concessionária,

delas, não tinham terminado alguma das etapas

como a distribuição de material educativo. O

da educação básica.

objetivo é que todos atuem como agentes de

Descrição: A brilhante advogada de defesa
criminal e professora de direito Annalise
Keating, mais cinco de seus alunos,
envolvem-se em um caso de assassinato
distorcido. Estrelando Viola Davis, Billy
Brown e Alfred Enoch, criação de Peter
Nowalk.

proteção dos direitos de crianças e adolescentes.
No dia 15 de março, é comemorado o Dia da
Escola e a data é fundamental para conscientizar

O abandono da escola tem reflexos imediatos

sobre as questões que fazem com que as crianças

para a infância brasileira e, a longo prazo, pode

fiquem vulneráveis e deixem de lado os estudos.

impactar o futuro do país, acumulando mais

A escola, assim como a família, deve estar prepa-

jovens e adultos sem condição de mobilidade

rada para acompanhar o desenvolvimento dessas

social, com menos estudo e menos chances de

crianças. Muitas vezes, os principais motivos

inserção no mercado de trabalho, comprometi-

para o abandono escolar são: a necessidade de

mento da capacidade crítica, aumento do anal-

trabalhar e, no caso das mulheres, a gravidez e as

fabetismo e das desigualdades sociais.

tarefas domésticas.
No Brasil, 1,7 milhão de crianças e adolescentes
não estão matriculados em escolas e 6,4 milhões
têm dois ou mais anos de atraso escolar, segundo
dados do Unicef. A pandemia agravou ainda mais
a crise educacional, em função da interrupção
das aulas presenciais, atingindo em grande parte
as populações mais carentes.

Você também pode ajudar fazendo
uma denúncia pelos seguintes canais:
• Ligue 100;
• Aplicativo Proteja Brasil;
• Aplicativo Direitos Humanos BR;

LUPIN

• Safernet: www.safernet.org.br;
• Conselhos tutelares
dos municípios;

A evasão escolar também está relacionada com

• Ministério Público;

a exploração sexual infantil. A Triunfo Concebra

• Órgãos policiais: 190 e 191.

integra o programa “Na Mão Certa”, da Childhood

PARTICIPE DA PESQUISA:
A SUA OPINIÃO É FUNDAMENTAL!
A Triunfo Concebra iniciou 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. Participe também e ajude a Triunfo
Concebra a prestar serviços com ainda mais qualidade!

Aponte a câmera
para o QR Code e
acesse o formulário.

Descrição: Com inspiração nas aventuras
de Arsène Lupin, Assane Diop, um ladrão
gentil, vai em busca de vingança por uma
injustiça cometida contra o pai dele, por uma
família rica. Ele tem sua vida virada de cabeça
para baixo com a morte do pai, acusado
injustamente por um crime.
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Tarifas de pedágio em vigor desde 2020

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.

As praças de pedágios e SAUs possuem número de telefone de
contato para o usuário?
Estes locais não possuem canal de contato com o usuário.
O telefone oficial é o 0800 060 6000.

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

MAPA DO TRECHO

Km 0

km 22,9

BR060 - DF

SAU 01

BR-060
BR-153
BR-262

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

BR060 - DF/GO

Alexânia - GO
km 138,3

km 107,9

PRAÇA 2

SAU 04

GOIÂNIA - GO

Goianápolis - GO

km 138,6

km 525

BR060

GO

BR262 - MG

Goiânia - GO

SEDE

MG
MS

SINALIZAÇÃO KM

km 490,1

SP

POSTO DA POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL

BR153

km 531,08

SAU 05

km 553,1

PRAÇA 3

SAU

Cidade - UF

Hidrolândia - GO

Prof. Jamil - GO

km 584,3

SAU 06

Piracanjuba - GO

km 610

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO

CENTRO DE INFORMAÇÕES

29 viaturas de inspeção de tráfego

ASSISTÊNCIA MECÂNICA

24 ambulâncias

ASSISTÊNCIA MÉDICA

km 636,88

SAU 07

RJ

PR

BALANÇA RODOVIÁRIA

BR153

BA

DF

MT

BR153 - GO/MG

24 guinchos leves
10 guinchos pesados

SANITÁRIOS

06 caminhões de combate a incêndio

FRALDÁRIOS

06 caminhões para apreensão de animais

Morrinhos - GO
km 685,8

LIMITES DE PESO POR EIXO

km 688,66

PRAÇA 4

SAU 08

Itumbiara - GO

Itumbiara - GO

km 689

km 703,5

Eixo simples direcional

6t

Eixo simples rodagem dupla

10 t

Eixo tribus

13,5t

Eixo trucado

17t

Eixo triplo

25,5t

191

PRF
ANTT

BR153 - GO

km 81

km 0

SAU 10

BR153 - MG

km 677,1

Monte Alegre de Minas - MG

km34,06
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SAU
Canápolis - MG

km 131,6

km 56

SAU 11

BR153

Prata - MG

km 600,8

PRAÇA 9

Campos Altos - MG

km 736,9

km 677,5

PRAÇA 10

SAU 20
km 575,2

km828,6

SAU 23

km 127,9

PRAÇA 5
Prata - MG

Conceição das Alagoas- MG

km 913

BR262

SAU 12

km 863,5

km 175,5

PRAÇA 11

BR153

km 223,2

SAU 13

Campo Florido - MG
km 194,1

Fronteira - MG

SAU 24

Campo Florido - MG

km 246,7
BR153 - MG/SP

km 227,9

PRAÇA 6
Fronteira - MG

km429,2

SAU 15

Conceição do Pará - MG
km 389,4

PRAÇA 7

Bom Despacho - MG

Florestal - MG

BR262

SAU 21

km579,2

Perdizes - MG
km 783,4

SAU 22

Km 353
BR262 - MG

km 738,2

Uberaba - MG

km878,5

km476,2

BR262

km 673,5

KM 175,3

Luz - MG

SAU 16

BR262 - MG

Comend. Gomes - MG

km528,4

SAU 17

Araxá - MG

Perdizes - MG

km631,4

SAU 19
Ibiá - MG

SAU 18

BELO HORIZONTE

km 475,23

Betim - MG

Córrego Danta - MG
km 512,85

PRAÇA 8
Luz- MG

km377

SAU 14
Juatuba - MG

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

