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Os valores repassados são calculados de acordo com a extensão da BR-040 em cada um dos municípios

Francisco sofre de Atrofia Muscular Espinhal (AME) e precisa de um medicamento importado 

ENTIDADES RECEBEM DOAÇÕES DA 
CAMPANHA UM FREIO NA FOME

A  solidariedade venceu novamente: a 
campanha Um Freio na Fome, desen-
volvida pelo Instituto Triunfo e Concer, 

arrecadou 2,2 toneladas de alimentos não pere-
cíveis entre outubro e dezembro do ano passa-
do. Toda a arrecadação foi distribuída entre as  
entidades selecionadas ao longo do mês de  
fevereiro.

O s repasses da Concer aos nove municípios 
localizados na área da concessão referen-
tes ao Imposto Sobre Serviços (ISS) totali-

zaram mais de R$ 14,4 milhões em 2017. Deste total, 
Petrópolis recebeu o maior montante, equivalen-
te a mais de R$ 3,7 milhões, vindo a seguir Duque 
de Caxias, com R$ 2,6 milhões, e Juiz de Fora, com 
R$ 2,1 milhões.
 
O ISS é um tributo de competência municipal e 
incide sobre a realização de serviços. Os valo-
res são calculados sobre o montante arrecadado 
com o pedágio cobrado nas três praças (Duque 
de Caxias, Areal e Simão Pereira), e o percentual 
de repasse depende da extensão da BR-040 em 
cada  município.

A campanha foi lançada pela Concer em 2001 e é 
voltada para os funcionários, fornecedores, parcei-
ros e usuários. Em 2015, passou a contar com a coor-
denação do Instituto Triunfo, ampliando seu alcance 
e a quantidade de doadores. Todos os anos, a cam-
panha é iniciada no dia 16 de outubro, Dia Mundial 
da Alimentação, e inclui uma mobilização especial 
no dia 14 de novembro, o Dia do Voluntário.

Assim, Petrópolis tem direito ao maior montante por-
que apresenta a maior extensão da rodovia dentro 
dos seus limites (47 quilômetros) e devido aos re-
passes relativos às obras da Nova Subida da Serra 
(NSS). Duque de Caxias, o segundo maior beneficia-
do, conta com 32 quilômetros. Além de Juiz de Fora, 
o ranking dos municípios com maiores repasses inclui 
Três Rios, Areal e Simão Pereira.
 
Nos últimos cinco anos, os repasses feitos pela Concer 
aos municípios situados no trecho sob concessão re-
ferentes ao ISS alcançaram mais de R$ 73 milhões. Os 
pagamentos são feitos rigorosamente em dia, mesmo 
com a interrupção dos repasses da União relativos às 
obras da NSS, que data de dezembro de 2014, e que 
causa desequilíbrio no contrato de concessão.

REPASSES DE ISS EM 2017 TOTALIZARAM
R$ 14,4 MILHÕES PARA NOVE MUNICÍPIOS

REPASSES DE ISS TOTALIZAM R$ 14,4 
MILHÕES PARA NOVE MUNICÍPIOS EM 2017

C om o apoio da Concer, a campanha que 
busca recursos para o tratamento do bebê 
Francisco Martins Campeão Garrido arreca-

dou R$ 43 mil nas três praças de pedágio, no período 
entre setembro e dezembro do ano passado. A cam-
panha foi iniciada no feriado do Dia da Independên-
cia, com a mobilização de amigos, parentes e amigos 
da família na antiga praça de pedágio do km 104, em 
Duque de Caxias, no evento Parada Solidária.

Somente com o evento foram arrecadados R$ 10 
mil e, durante todo o feriado, motoristas contribuí-
ram com outros R$ 20 mil, obtidos principalmente 
através da distribuição de folders nas demais pra-
ças. A Concer autorizou a instalação de cofrinhos 
nas praças e, de setembro a dezembro, as doações 
totalizaram R$ 13 mil.

O bebê sofre de Atrofia Muscular Espinhal (AME), 
uma doença degenerativa rara e fatal que atinge 
os neurônios motores e causa a paralisia da mus-
culatura de todo o corpo. O tratamento requer seis 
doses de um medicamento de valor bastante eleva-

do. A família, de acordo com o pai da criança, Flavio 
Garrido, conseguiu obter R$ 1,547 milhão, o suficien-
te para as quatro primeiras doses.

O valor das duas doses restantes - previstas para 
junho e outubro deste ano - é de R$ 520 mil. Quem 
quiser colaborar pode doar nos cofrinhos colocados 
nas praças de pedágio ou, escolher quaisquer das 
opções abaixo:

Francisco Martins Campeão Garrido

Banco Itau Ag 2799 CP 06304-1/500

Brasil Ag 4560-8 CP 300-x ( variação 51)

 

Bradesco (mãe Daniela M Bringel)

Ag 1066-9 CC 1595-4

www.vakinha.com.br( Ame Francisco)

Para mais informações, basta consultar a página da 
campanha no Facebook (https://www.facebook.
com/amefrancisco/).

CAMPANHA PARA BEBÊ FRANCISCO 
ARRECADA R$ 43 MIL
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Obras no posto do km 47 modernizaram o ambiente de trabalho e os equipamentos utilizados pelos policiais

O principal objetivo do projeto é evitar e monitorar os atropelamentos de animais silvestres ao longo da rodovia

CAMINHÃO COM REBOQUE E CAMINHÃO-TRATOR COM SEMI-REBOQUE

5
EIXOS     RODAGEM 62,007

AUTOMÓVEL, CAMINHONETE E FURGÃO

2
EIXOS     RODAGEM 12,401

AUTOMÓVEL COM SEMI-REBOQUE E CAMINHONETA COM SEMI-REBOQUE

3
EIXOS     RODAGEM 18,603

AUTOMÓVEL COM REBOQUE E CAMINHONETA COM REBOQUE

4
EIXOS     RODAGEM 24,805

CAMINHÃO LEVE, FURGÃO, ÔNIBUS E CAMINHÃO-TRATOR

2
EIXOS     RODAGEM 24,802

CAMINHÃO, CAMINHÃO-TRATOR, CAMINHÃO-TRATOR COM SEMI-REBOQUE E ÔNIBUS

3
EIXOS     RODAGEM 37,204

CAMINHÃO COM REBOQUE E CAMINHÃO-TRATOR COM SEMI-REBOQUE

4
EIXOS     RODAGEM 49,606

CAMINHÃO COM REBOQUE E CAMINHÃO-TRATOR COM SEMI-REBOQUE

6
EIXOS     RODAGEM 74,408

MOTOCICLETA, MOTONETAS E BICICLETAS A MOTOR

2
EIXOS     RODAGEM

simples 6,209 NOVAS TARIFAS DA BR-040 (TRECHO ENTRE 
JUIZ DE FORA -RIO) EM VIGOR A PARTIR DE 
0H00 DO DIA 08/10/2016 POR DETERMINAÇÃO 
DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES 
TERRESTRES - ANTT.

Este é o seu espaço. Aproveite e envie suas críticas, elogios e sugestões para que juntos
possamos tornar a Via Concer cada vez melhor para você. 
Contato: marketing@concer.com.br
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Numa rodovia com tráfego intenso como a BR-040, a 
recuperação do pavimento desgastado é prioritária e, 
por isso mesmo, a Concer mantém um programa per-
manente com esse objetivo. Graças à identificação de 
pontos críticos e à colaboração dos usuários, através dos 
nossos canais de comunicação, setores da rodovia, tanto 
nas áreas com pavimento flexível quanto no de concreto, 
foram alvo de renovação ao longo do ano passado.  

Em todas as regiões da rodovia - na Baixada, na Serra e 
no Planalto - houve intervenções para a recuperação do 
piso, incluindo a substituição de 165 placas de concreto
ao longo da subida da Serra, um trabalho de maior com-
plexidade técnica e que demanda mais tempo do que 
a recuperação do pavimento asfáltico.Na Baixada, as 

obras de substituição do pavimento de asfalto são 
realizadas no período noturno para não prejudicar o 
fluxo do tráfego.

Apesar de as dificuldades trazidas pela inadimplência
da União em relação à Nova Subida da Serra (NSS), 
a Concer tem mantido seus compromissos, tanto em 
relação à recuperação periódica do pavimento quanto 
no pagamento de tributos às Prefeituras. Os repasses 
do Imposto Sobre Serviços (ISS), que totalizaram mais 
de R$ 14,4 milhões no ano passado, ocorreram rigoro-
samente em dia, contribuindo para a manutenção dos 
serviços públicos. 

A conclusão de novas obras de reforma em postos de 
nossos parceiros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 
a repercussão do projeto Caminhos da Fauna na mídia 
também podem ser vistos nesta edição. Boa leitura!

CONCER REFORMA MAIS DOIS POSTOS 
DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

A Concer concluiu em janeiro obras de refor-
ma e modernização em mais dois postos da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), situados no 

km 47 e 109, com recursos da tarifa de pedágio. A 
aplicação destes recursos resulta de um convênio 
firmado entre a empresa, a PRF e a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) para apoiar o pa-
trulhamento e a fiscalização do tráfego no trecho da 
BR-040 sob concessão, do Rio a Juiz de Fora.
 
O posto do km 109 passou por uma reforma com-
pleta, com a substituição de pisos, impermeabiliza-
ção de pavimentos e laje e canalização de extravasa-
mento e águas pluviais. O balcão de atendimento foi 
reformado, mantendo o mesmo padrão visual, e tam-
bém houve recuperação das instalações da cozinha, 
com instalação de armários e bancadas em granito.
 
O refeitório teve sua parte elétrica revisada, com ins-
talação de tomadas necessárias aos equipamentos 
existentes, como geladeiras, TV, microondas e balcão/
estufa de alimentos. O mesmo ocorreu na sala de rádio 
- que recebeu um quadro de distribuição independente,  
novos disjuntores e tomadas para os equipamentos 
utilizados pelos policiais, como computadores e bases 
de recargas - e no quadro de luz geral.

No posto do km 47, as reformas modernizaram o 
ambiente de trabalho dos policiais,  com a subs-
tituição de forro, pisos e revestimentos, além da 
substituição de louças e dedetização. A instalação 
elétrica foi modernizada e reparada, com a troca 
de quadros de energia e instalação de tomadas 
adequadas para ar condicionado. O prédio rece-
beu ainda duas caixas d´água com 1 mil litros cada 
e implantação de rede para o fornecimento pela 
concessionária.
 
A criação de acesso para o anexo 1, através de uma 
porta em blindex de correr,  a colocação de um novo 
portão de acesso, e a pintura da fachada e letreiro 
foram outras intervenções realizadas no posto.
 
Veículos e equipamentos -. Além das reformas, a 
PRF vem recebendo equipamentos e veículos, be-
neficiando principalmente a 6ª DPRF, baseada em 
Petrópolis, que cobre uma extensão maior da ro-
dovia. As outras duas unidades estão situadas em 
Duque de Caxias e Juiz de Fora. Além do convênio, 
a Concer mantém um estreito relacionamento ins-
titucional e operacional com a PRF, que previne e 
reprime a criminalidade e casos de violência nas ro-
dovias federais.

CAMINHOS DA FAUNA É TEMA DE 
REPORTAGEM NA TV INTEGRAÇÃO

O projeto Caminhos da Fauna foi tema de 
reportagem da TV Integração, afiliada da 
Rede Globo em Juiz de Fora, que abordou 

os cuidados que os motoristas devem tomar para evi-
tar acidentes com animais silvestres na BR-040. Além 
das orientações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a 
matéria incluiu uma entrevista com a coordenadora 
de Meio Ambiente da Concer, Renata Villegas.

 A reportagem de Vagner Tolendato e Rodrigo Ne-
ves, que foi ao ar em dezembro passado, destacou 
a importância da conscientização dos motoristas 
em relação aos locais da rodovia em que é mais 
comum a travessia de animais silvestres e que, por 
isso mesmo, trazem mais risco de atropelamentos 
e acidentes. A redução e o monitoramento destes 
atropelamentos é o principal objetivo do projeto 
Caminhos da Fauna, lançado há 11 anos com a parti-
cipação de biólogos e veterinários.
 
Uma das iniciativas do projeto, a identificação dos 
pontos críticos de atropelamentos, resultou na ins-
talação dos chamados faunodutos, passagens 

subterrâneas monitoradas por câmeras que permi-
tem a travessia de um lado para outro da rodovia 
com segurança. Somente no primeiro semestre de 
2017 foram registradas 564 ocorrências de animais  
utilizando os faunodutos.
 
Conscientização e alerta - Os motoristas são alerta-
dos através de sinalização específica de que devem 
prestar atenção nos trechos da estrada identificados 
como locais de travessia, e que também receberam 
cercas nas laterais do eixo viário. A conscientização 
abrange a comunidade nas margens da rodovia, 
através de atividades de educação ambiental já  
realizadas em escolas municipais de Petrópolis.
 
Os dados coletados incluem recolhimento e o ca-
dastramento de todos os animais atropelados. Além 
disso, durante o monitoramento são realizadas 
ações de afugentamento e remoção de animais 
para uma clínica especializada em fauna silvestre, 
com posterior reinserção na natureza. Todos os  
animais mortos são encaminhados para o Museu 
Nacional do Rio de Janeiro.
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