Triunfo Transbrasiliana
Em setembro de 2014, a Triunfo Participações e Investimentos S.A. firmou contrato de compra e venda para a aquisição de 100% das quotas da
empresa detentora de 100% do capital social da Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.. Dessa forma, desde 5 de janeiro de 2015, o
trecho paulista da rodovia BR153 passou a ser Triunfo Transbrasiliana.
Neste período a concessionária realizou diversos investimentos, além de gerar emprego e renda para as cidades lindeiras. São 400 trabalhadores
que atuam diretamente na operação e administração da rodovia, sendo 26 os municípios que originam os funcionários.
Com suas atividades regulamentadas e fiscalizadas pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), a Triunfo Transbrasiliana administra o
trecho de 321,6 quilômetros de extensão da Transbrasiliana em São Paulo. Iniciando no município de Icém, entre os estados de Minas Gerais e São
Paulo, e terminando na cidade de Ourinhos, divisa entre os estados de São Paulo e Paraná, a rodovia passa por 22 municípios.
Importante corredor para o escoamento de mercadorias e com interligações a importantes rodovias estaduais, a via recebe em média 27,4 milhões
de veículos equivalentes a cada ano.
Sempre perto. Sempre juntos.
O Centro de Controle Operacional – CCO da Triunfo Transbrasiliana conta com profissionais monitorando a rodovia 24h por dia, através de 122
câmeras de segurança, garantindo agilidade no atendimento a emergências. O usuário também solicita atendimento gratuitamente pelo telefone
0800 72 30 153 a qualquer hora do dia ou da noite.
Buscando estar mais vez mais perto do usuário, a Triunfo Transbrasiliana disponibiliza sete bases de atendimento ao usuário. São modernas
instalações onde motoristas e passageiros podem descansar, utilizar sanitários e fraldários, beber água ou café, além de obter informações sobre a
rodovia.
Permitindo a comunicação entre todos os serviços e garantindo agilidade no atendimento ao usuário, foi implantado um moderno sistema de rádio
que permite a comunicação em tempo real entre o Centro de Controle Operacional – CCO, as viaturas das Bases de Serviços Operacionais – BSO
´s, o Policiamento Rodoviário Federal e o Corpo de Bombeiros.
A frota da concessionária é completa, garantindo excelência no atendimento. É composta por sete ambulâncias de resgate, duas UTI´s móveis
tripuladas por médico 24 horas, oito guinchos leves e dois guinchos pesados, um caminhão de combate a incêndio e outro para captura animal,
além de onze viaturas de atendimento ao usuário  sete para inspeção da rodovia e quatro viaturas de controle de tráfego e vigilância patrimonial.
Comprometida com a sustentabilidade e a preservação da natureza, a concessionaria desenvolve dez programas ambientais, que auxiliam nas
principais questões de preservação do entorno da rodovia. São eles:
1) Plano de Ação de Emergência (PAE);
2) Programa de Conscientização para Ocupação da faixa de Domínio (PCONS);
3) Programa de Comunicação Social (PCS);
4) Programa de Educação Ambiental (PEA);
5) Programa de Gestão Ambiental (PGA);
6) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR);
7) Programa de Levantamento, Monitoramento e Recuperação dos Passivos Ambientais (PLMRPA);
8) Programa de Monitoramento de Atropelamento da Fauna (PMAF);
9) Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos (PMRH);
10) Programa de Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (PRAPP).
A Concessioonária atua ainda educação do motorista através de campanhas de conscientização sobre a responsabilidade de cada um no trânsito. A
Concessionária realiza campanhas de conscientização com o usuário como as que abordam os perigos de beber e dirigir, o risco de utilizar celular
ao volante, os problemas acarretados com o despejo irregular de lixo na estrada, entre outras.
Como resultado do esforço e comprometimento, a Triunfo Transbrasiliana possui a certificação internacional nas normas ISO 9001, ISO14001 e
OHSAS 18001, respectivamente qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho.

