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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

No mês de agosto é comemorado o 
dia dos pais, data que celebra uma 
relação especial de amor. Na vida dos 
caminhoneiros essa relação não é 
diferente e, muitas vezes, a distância 
da família por longos períodos faz 
com que a ligação entre pais e filhos 
seja ainda mais fortificada. Em alguns 
casos, ela faz com que filhos se 
espelhem na figura paterna e sigam 
todos os passos do pai, inclusive na 
escolha pela profissão. Em outros 
casos, mesmo quando pais e filhos 
não se conhecem, a busca por esse 
encontro não conhece barreiras. 
Na edição de agosto da Em Frente, 
conheceremos um pouco sobre duas 
dessas incríveis histórias.

Em outra matéria, vemos  
o cuidado que devemos ter com 
o ar condicionado do veículo ao 
utilizarmos a versão de reuso 
do ar interno - opção comum, 
principalmente, nas grandes cidades.

Boa leitura.

EDITORIAL

EXPEDIENTE

Diretor - Presidente  
da Triunfo Concebra

03 | SERVIÇOS

Pneu furado, problemas 
mecânicos, elétricos e até falta 
de combustível. Estes são os 

principais motivos dos atendimentos 
feitos pela equipe da Triunfo Concebra a 
usuários das rodovias BR-060, 153 e 262.

De janeiro a julho deste ano, quase 45 mil 
atendimentos foram prestados, sendo 
75% desses registros ligados a algum 
problema mecânico. Para o Supervisor 
do Centro de Controle de Operações da 
Triunfo Concebra, Bruno Silva, o aumento 
no número de ocorrências é mais sentido 

em dias de chuva: “Muitos motoristas 
não têm o hábito de utilizar seus veículos 
regularmente. Os dias de chuva são um 
convite para que eles usem seus veículos, 
geralmente sem a revisão adequada, o que 
gera alguma pane ou problema na rodovia”.

Os registros também indicam uma 
concentração das ocorrências nas 
proximidades de grandes centros urbanos, 
com destaque para Goiânia e Aparecida 
de Goiânia. “Nesse ponto, dobramos  a 
estrutura de socorro para atender a todas 
as ocorrências”, afirma Bruno.

Poluição Sonora06 Ela não acumula mas pode fazer 
muito mal à saúde

ATENDIMENTO A USUÁRIOS REGISTRAM 
DE PROBLEMAS MECÂNICOS A PANE SECA, 
NAS BRs 060, 153 E 262

POR QUÊ?
PAROU

“Os dias de chuva são 
um convite para que os 

motoristas usem seus veículos, 
geralmente sem a revisão 

adequada, o que gera alguma 
pane ou problema na rodovia”

MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS

PANE MECÂNICA 4.800

PANE ELÉTRICA 160

PNEU FURADO 820

PANE SECA 620 Bruno Silva - Super visor do Centro de 
Controle de Operações da Triunfo Concebra.
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AR CONDICIONADO
CUIDADOS COM O

Todo mundo gosta de entrar no 
carro e se refrescar, quase que 
instantaneamente, com o ar 

condicionado. Principalmente nos dias de 
calor intenso, isso representa a salvação e 
uma simples volta no quarteirão se torna algo 
de extremo prazer. No entanto, um detalhe 
no sistema de ar condicionado pode ser muito 
perigoso não apenas para o motorista como 
para todos os integrantes do veículo.

Existe um botão no painel do carro que indica 
a origem do fluxo de ar que será resfriado e 
jogado no interior do veículo. Nele, é possível 
escolher entre captar o ar do ambiente 
externo ou utilizar o próprio ar que já está no 
interior do carro.

O USO APENAS DO AR 
INTERNO DO VEÍCULO 

ELIMINA IMPUREZAS 
VINDAS DE FORA MAS 

TRAZ PERIGOS.

A opção mais utilizada é a captação do ar 
externo. No entanto, algumas situações fazem 
com que motoristas mudem de opção, como 
por exemplo, a poluição das grandes cidades ou 
odores desagradáveis que se encontrem pelas 
ruas, afinal, tudo isso vai para dentro do carro 
com o ar.

O problema surge exatamente aqui. No 
momento em que se opta por utilizar o ar 
interno do veículo e corta-se a entrada de 
ar do ambiente externo, o ar interno passa a 
recircular por diversas vezes. É como se as 
pessoas estivessem respirando o mesmo ar 
que elas já respiraram. Se isso ocorrer por um 
período longo, o nível de oxigênio no interior 
do veículo reduzirá e o que aumenta é o gás 
carbônico resultante da respiração.

Como consequência, a pessoa pode sentir sono 
e cansaço - fatores que tornam o ato de dirigir 
extremamente perigoso, pois a atenção do 
motorista fica comprometida. O ato de bocejar, 
em si, já é um sinal do organismo de que ele está 
tentando expulsar gás carbônico do sangue.

Por todos esses motivos, fique atento ao 
sistema que está em uso no seu carro. Se 
estiver no modo recircular, abra as janelas 
de vez em quando, principalmente se estiver 
sentindo-se cansado. Mesmo nos dias quentes.

O ambiente úmido é um bom lugar para o surgimento de 
mofo e bolor e acúmulo de poeira e pólem, que retornam 
para o sistema de ar condicionado do carro.
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a comunicação e, a partir de 55dB, 
pode causar estresse e outros efeitos 
negativos. Ao alcançar 75dB, o ruído 
apresenta risco de perda auditiva se 
o indivíduo for exposto ao mesmo por 
períodos de até oito horas diárias.

Uma das fontes de ruído que podem 
causar muitos danos é, na verdade, um 
aliado para a fuga do estresse diário 
ou simplesmente lazer: os fones de 
ouvido. Estudos indicam que problemas 
relacionados a estes aparelhos estão 
ligados a dois fatores: volume e tempo 

A poluição sonora é um dos 
maiores problemas ambientais 
nos grandes centros urbanos. 

Ela ocorre quando o som altera a 
condição normal de audição em um 
determinado ambiente. Embora ela não 
se acumule no meio ambiente como 
outros tipos de poluição, causa vários 
danos ao corpo e à qualidade de vida das 
pessoas e, por isso, ela é considerada um 
problema de saúde pública mundial.

Para a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), um ruído de 50 dB já prejudica 

POLUIÇÃO SONORA PODE CAUSAR DIVERSOS MALES 
À SAÚDE E CONTROLE É VITAL PARA UMA BOA 

QUALIDADE DE VIDA

de exposição. Se você coloca o fone e 
não escuta o que está acontecendo ao 
redor, é um indicador que você deve 
baixar o volume. A sugestão é que 
apenas metade da capacidade sonora 
do dispositivo seja utilizada, já que a 
máxima apresenta um nível de pressão 
muito elevado e pode danificar as 
estruturas do ouvido.

Além dos fones, existe uma vasta 
diversidade de fontes de poluição 
sonora, como bares, casas noturnas, 
aeroportos, indústrias, veículos 
automotores, eletrodomésticos, 
ambiente de trabalho, entre outros. 
Abaixo estão alguns exemplos 
aproximados de níveis de ruídos 
comuns em grandes centros urbanos, 
em decibéis:

NÍVEL
DE RUÍDOS

30 dB 50 dB 60 dB 80 dB 90 dB 105 dB 110 dB 120 dB 140 dB 164 dB

Susurrar moderada de cabelo máximoConversar Motocicleta Motoserra GranadaAviãoAmbulância
Chuva Secador Volume

Abaixo estão alguns exemplos aproximados de níveis de ruídos 
comuns em grandes centros urbanos, em decibéis:
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HISTÓRIAS DE AMOR E RESPEITO MOSTRAM A RELAÇÃO  
ENTRE PAIS CAMINHONEIROS E SEUS FILHOS

A vida de caminhoneiro não é fácil. 
Ficar longe da família, as longas 
jornadas e remunerações não tão 

convidativas são alguns dos problemas 
enfrentados pela categoria. Mesmo 
assim, são muitos os pais caminhoneiros 
que conseguem passar para seus filhos a 
paixão pela profissão. 

Muitas músicas retratam as emoções e 
aventuras vividas por caminhoneiros e 
seus filhos - ou a vontade de ser pai. Em 
uma delas - Um Sonho de Caminhoneiro 
- Milionário e José Rico traduzem alguns 
destes sentimentos de forma muito 
emocionante. Mas é na vida real que 
algumas histórias mostram o amor 
existente entre um pai e seu filho.

DE PAI
para filho

Respeito pela profissão do pai

Uma delas é do jovem Eduardo Konflanz, 
de 24 anos, de Iporã do Oeste, em Santa 
Catarina. Influenciado pela paixão e 
dedicação do pai pela profissão, Konflanz 
escolheu a cabine do caminhão para ser 
seu escritório e as estradas seu desafio 
diário, fruto das viagens que fazia com o 
pai desde seus 14 anos. “Sempre simpatizei 
com a profissão, talvez por ter a influência 
de ver meu pai nela, que sempre honrou 
com os deveres de casa, construindo e 
mantendo a família. Gosto do sentimento 
de liberdade e conhecer lugares novos, 
pessoas novas, amigos e histórias. E 
também o fato de cada dia haver um novo 

desafio, em lidar com um veículo de grande 
porte, já é um hobby”, revela.

Reencontro após multa de trânsito

Em outra história, uma multa de trânsito 
foi responsável pelo reencontro de pai e 
filha após 15 anos. Sidor Albrecht, de 57 
anos, fez uma ultrapassagem irregular em 
uma rodovia de Campina Grande, Paraíba, e 
foi parado pela Polícia Rodoviária Federal 
(PRF). Ele recebeu a multa e se surpreendeu 
quando os policiais não encontraram seu 
nome no sistema da PRF. Isso fez com que 
o policial rodoviário Daniel Pereira fizesse 
uma busca na internet pelo nome incomum 
do caminhoneiro. “Quando eu fiz a procura, 
surgiram alguns resultados. Mas somente 

um chamou minha atenção - o que estava 
escrito ‘estou à procura do meu pai’. Nos 
últimos 20 anos eu estava à procura do 
meu pai, então sabia exatamente o que o 
autor daquela mensagem estava sentindo”, 
afirmou Daniel.

A mensagem havia sido escrita há alguns 
anos por Vitória Albrecht, filha de Sidor e 
que nunca o conheceu. Quando recebeu a 
resposta ela não acreditou: “Já tinha até me 
esquecido que havia postado a mensagem 
na internet. Tanto, que achei que era trote 
quando me ligaram”, lembra Vitória. O 
reencontro foi emocionante e aconteceu em 
Fortaleza, onde mora. Os dois nunca mais 
se separaram e, de quebra, Sidor descobriu 
que era também avô.
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Desde 2010, um programa do 
Conselho Nacional de Justiça 
busca facilitar o reconhecimento 

de paternidade no país.

O programa Pai Presente possibilita 
que sejam feitos reconhecimentos 
espontâneos tardios, geralmente 
em mutirões realizados em escolas, 
sem necessidade de advogado e sem 
custos para o pai ou mãe, além de 
7.324 cartórios com competência para 

RNTRC É 
FERRAMENTA PARA 

CONHECIMENTO E 
PROFISSIONALIZAÇÃO 

DO TRANSPORTE DE 
CARGAS NO BRASIL

Aatividade de transporte rodoviário 
de cargas no Brasil, depois da 
regulamentação da Lei 11.442 que 

disciplina a atividade, requer que todos 
os transportadores, sejam autônomos, 
empresas ou cooperativas, tenham um 
registro obrigatório junto à Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT). O registro, 
cujo nome oficial é Registro Nacional de 
Transportadores Rodoviários de Cargas 
(RNTRC), foi adotado pela ANTT em 2004 e até 
hoje é necessário para que se possa continuar 
realizando os serviços.

O registro é uma forma de disciplinar 
o setor e obter um raio-x exato dos 
transportes rodoviários no Brasil. Com o 
disciplinamento, há maior identidade da 
figura dos transportadores e a ANTT pode 
conhecer melhor o mercado, além de buscar 
maior capacitação e profissionalização do 
setor, ao criar a figura do responsável técnico. 
É exatamente isso o que garante maior 
qualidade e responsabilidade na prestação 
dos serviços de transporte de cargas no País. 
Para consultas, legislação e mais informações, 
acesse www.rntrc.antt.gov.br.

REGISTRO
E PROFISSIONALISMO

PROGRAMA FEDERAL DE 2010 FACILITA O PROCESSO 
DE PATERNIDADE TARDIA E BENEFICIA MAIS  

DE 40 MIL PESSOAS

DE SER PAI
O DIREITO

registro civil no país. O programa foi 
instituído em 2010 e já facilitou mais de 
40 mil processos de paternidade.

Caso o reconhecimento espontâneo  
seja feito com a presença da mãe  
(no caso de menores de 18 anos) e no 
cartório onde o filho foi registrado,  
a família poderá obter na hora o  
novo documento. Para mais 
informações, acesse: www.cnj.jus.br.
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PAULINHO DA VIOLA 
Belo Horizonte/ MG 

Teatro Bradesco

LULU SANTOS 
Goiânia/ GO 

Atlanta Music Hall

FERNANDA TAKAI 
Brumadinho/ MG 

InhotimEM ALTO
E BOM SOM
CONFIRA AS OPÇÕES DISPONÍVEIS 

NA SUA CIDADE

Com cinco décadas de trajetória musical, Paulinho 
da Viola faz duas apresentações em Belo 

Horizonte. Passeando por estilos como samba, 
choro e MPB, ele coleciona sucessos, a exemplo 

de “Dança da solidão”, “No pagode do Vavá”, “Foi 
um rio que passou em minha vida” e “Argumento”.

Autor de grandes sucessos 
como Tempos Modernos, 

Último Romântico e Sereia, 
Lulu Santos desfila seu 

estilo e carisma, que 
ficaram mais conhecidos 

recentemente com sua 
participação como jurado 

do reality The Voice Brasil.

O Inhotim vai ser palco para a gravação do DVD 
de Fernanda Takai. O show promete novidades, 
um projeto visual refinado e boas surpresas. A 

espinha dorsal do DVD será o repertório da turnê 
“Na Medida do Impossível”. Estão no set list 

canções em que a cantora divide a autoria com 
parceiros, como Pitty, Marcelo Bonfá, Marina 

Lima e Climério Ferreira.

SAMUEL ROSA E LÔ BORGES 
Brasília/ DF 
Net Live

Os cantores e compositores Samuel Rosa & Lô 
Borges fazem shows de lançamento do DVD/CD 
“Ao Vivo no Cine Theatro Brasil”, gravado em 
Agosto de 2015, no mesmo teatro. O 1º show de 
lançamento aconteceu no Rio, em abril, e agora 
é a vez de Brasília.

Uma das maiores vozes da música brasileira 
apresenta seus sucessos no Flamboyant in Concert 
para o público goiano. Imperdível.

Carreta Furacão é um trenzinho que reúne o Popeye, 
o Mickey, o Fofão, o Capitão América e um Palhaço. 
Ela existe há 12 anos, com origem em Ribeirão Preto 
(SP), e toca funk para a galera que curte o passeio 
no veículo. Os vídeos do grupo já somam quase 30 
milhões de visualizações no YouTube. O fenômeno é 
tão grande que existem petições no Facebook para 
levar o trenzinho para outras cidades. 

GAL COSTA 
Goiânia/ GO 
Shopping Flamboyant 

CARRETA FURACÃO 
Brasília/ DF 
Espaço Secreto23 10

26

17

02

03

AGO SET

AGO

SET

SET

SET
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É TODA DELES

TITE 
Camila Mattoso 
Panda Books

FILOSOFIA  
PARA  
CORAJOSOS 
Luiz Felipe Pondé 
Planeta do Brasil

A GUERRA DOS TRONOS 
George R.R. Martin 
Editora Leya

Adenor Leonardo Bachi é, hoje, 
considerado um dos melhores 
técnicos de futebol do Brasil. 
Responsável pela guinada do 
Corinthians na década de 2010, 
Tite já conquistou no comando 
do Timão nada menos do que 
seis títulos, entre eles a tão 
sonhada Libertadores e o 
Mundial de Clubes. Graças às 
84 fontes entrevistadas por 
Camila Mattoso, são revelados, 
além da trajetória profissional 
de Tite, episódios inéditos 
dos bastidores do futebol e 
detalhes de sua vida pessoal.

O objetivo deste livro é 
ajudar o leitor a pensar com 
a sua própria cabeça. Para 
tal, o filósofo e escritor 
Luiz Felipe Pondé, autor de 
vários best-sellers, se apoia 
na história da filosofia para 
apresentar argumentos para 
quem quer discutir todo e 
qualquer tipo de assunto 
com embasamento. Afinal, os 
grandes filósofos estudaram, 
pensaram e escreveram 
sobre os temas essenciais 
com os quais ainda lidamos 
no mundo contemporâneo.

Em A guerra dos tronos, o primeiro livro da aclamada série As crônicas de 
gelo e fogo, George R. R. Martin - considerado o Tolkien americano - cria uma 
verdadeira obra de arte, trazendo o melhor que o gênero pode oferecer. Uma 
história de lordes e damas, soldados e mercenários, assassinos e bastardos, que 
se juntam em um tempo de presságios malignos. Cada um esforçando-se para 
ganhar este conflito mortal: a guerra dos tronos.

A FESTA
ANIMAIS SÃO OS PROTAGONISTAS NESTA 
ANIMAÇÃO PRA LÁ DE DIVERTIDA

COM ESSAS DICAS, A GUERRA PELA 
BOA LEITURA JÁ ESTÁ VENCIDA

PETS  
A VIDA SECRETA DOS BICHOS

Max é um cachorrinho que mora em um 

apartamento de Manhattan. Quando seu 

dono traz para casa um viralata desleixado 

chamado Duke, Max não gosta nada, já que 

o seu tempo de bichinho de estimação 

favorito parece ter acabado. Mas logo eles 

vão ter que colocar as divergências de 

lado pois um coelhinho branco adorável 

chamado Snowball está construindo 

um exército de animais abandonados 

determinados a se vingar de todos os pets 

que tem dono.

A animação de 87 minutos tem estreia 

marcada para 25 de agosto.
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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:

MAPA DO TRECHO
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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.

Por que a Concebra não possui call boxes (telefones emergenciais) a cada quilômetro da rodovia?

Ao longo do trecho administrado pela concessionária estão disponíveis os SAUs, pontos 
de apoio com estacionamento, sanitários, fraldário, área de descanso e informações aos 
motoristas. São 24 SAUs a cada 50 quilômetros. Contratualmente não estão previstos 
call boxes (telefones de emergência). Contudo o usuário pode solicitar auxílio pelo 
SOS Concebra, por meio do telefone 0800 060 6000, no próprio S.A .U ou através da 
inspeção de tráfego ao longo do trecho de concessão, todos os ser viços disponíveis 24h. 
Acesse a localização no site: w w w.triunfoconcebra.com.br.

Categoria

Categoria

Eixos

Eixos

Rodagens

Rodagens
POSTOS DE GASOLINA PELO TRECHO – LOCALIZAÇÃO POR km

FALE COM A GENTE
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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
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FLO
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L
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UBERABA

CAMPO

FLO
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SACRAMENTO

COMENDADOR 
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0
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5
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3
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5
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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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