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Caros Leitores,
A nossa revista está entrando no 21º ano. Sabe o que é melhor? Aqui, a maioria das notícias 
é boa. Acredito que temos que ver o copo meio cheio e acreditar que tudo vai dar certo. E, 
claro, arregaçar as mangas, como sempre fazemos.

Para a indústria automobilística, que garante o nosso trabalho, 2022 terminou bem. 
Segundo dados da Anfavea, foram produzidos 2,37 milhões de veículos, alta de 5,4% sobre 
2021, e acima dos 4% previsto pela entidade. As vendas internas registraram ligeira queda 
–0,7%, com 2,1 milhões de emplacamentos. Para 2023, as projeções são de crescimento de 
2,2% na produção e de 3% nas vendas internas.

Os eventos do setor também vão contribuir para os negócios. Em abril, teremos a Automec. 
No segundo semestre, o Salão Internacional do Automóvel, cuja última edição foi em 2018, 
e a nossa Expo de Transportes do ABCD.

Do lado das montadoras, a Mercedes-Benz está comemorando o sucesso do extrapesado 
Arocs, eleito, pelo segundo ano consecutivo, o melhor veículo do ano e o melhor caminhão 
extrapesado fora de estrada, no prêmio Top Truck TV.  A Volvo também tem motivos para 
festejar. O FH 540 foi o caminhão mais vendido no Brasil em 2022, pela nona vez. 

Melhor do que ficar falando, é deixar você seguir a leitura. Mas, antes, quero reforçar os 
votos de um 2023 cheio de saúde, felicidades, amor, conquistas, boas notícias...Desejo que 
se não todos, a maioria dos dias seja como foi a nossa confraternização, que reuniu todas as 
entidades que representam a categoria.

Boa leitura! José Ronaldo Marques da Silva 
(Boizinho)
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É fato que uma boa rede de relacionamentos pode nos ajudar a fazer melhores 
negócios. José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente do Sinaceg, 
é mestre na arte de fortalecer as parcerias e amizades que rendem frutos à 
categoria. E ele começou 2023 muito bem. Recebeu Hiroyuki Minami, vereador 
de São Bernardo do Campo, para uma conversa. Na pauta, assuntos relacionados 
à cidade e ao setor de cegonhas. O ano promete!

2023 começa com boa conversa

Revista Cegonheiro
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UMA POTÊNCIA
EM TRANSPORTES
E LOGÍSTICA.

MAIS DE 130 MIL VEÍCULOS MOVIMENTADOS POR MÊS E UMA FROTA
COM MAIS DE 800 EQUIPAMENTOS RODANDO NO BRASIL E MERCOSUL.
Na Autoport somos especialistas em transporte de automóveis e logística em todos os segmentos. Já são mais 
de 25 anos como referência em diversas atividades, como operações portuárias, transporte de veículos 
e de peças, gestão de pátios, armazenagem, logística de movimentação interna em montadoras, além 
de atendimento a locadoras e frotistas. Com tecnologia, inovação, segurança e uma frota peso-pesado, a gente 
entrega excelência todos os dias.

CENTRAL DE ATENDIMENTO:

comercial@autoport.com.br 
(011) 4336-2509  |  (011) 4357-8973 

AUTOPORT.COM.BR
Acesse o código e saiba mais.
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ReseRve a agenda 

Automec – entre 25/4 e 29/4, no formato híbrido. A parte presencial 
acontece no São Paulo Expo Center Norte. 

É a mais completa plataforma de conexão da comunidade de 
profissionais do aftermarket, e conta com as principais marcas de 
reposição, manutenção, reparação, acessórios e equipamentos 
automotivos para todos os tipos de veículos. 

O evento tem como objetivo fortalecer as conexões comerciais, 
expor novidades do setor, proporcionar um ambiente propício para 
capacitação profissional e promover oportunidades de negócios.

A Automec 2023 promete uma série de inovações digitais, com 
ferramentas eficazes, capazes de aumentar o alcance e complementar a 
participação do público na feira presencial. 

Exposição de Transportes do ABCD – em setembro, no 
Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo.

Promovida pelo Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros), com 
organização da Conexão Eventos, a Feira do Cegonheiro, como também 
é conhecida, chega à 23ª edição.
Em espaço de aproximadamente 25 mil m², sendo 3 mil m² de área 
coberta, reúne os principais fabricantes de caminhões e implementos 
e as maiores transportadoras do Brasil. Em 2022, bateu recorde de 
faturamento e público.

Salão Internacional do Automóvel – segundo semestre, 
ainda sem data e local definidos.

Em sua 27ª edição, é considerado o maior evento de negócios da 
cidade de São Paulo e o mais importante do segmento automotivo da 
América Latina. Com novo nome — Congresso Internacional do Setor 
Automotivo  —, a  ideia deste ano é apresentar ao público veículos 
mais limpos, livres de carbono, destacando as tecnologias e inovações 
nacionais. São esperados mais de 100 expositores e 450 modelos de 
veículos, distribuídos em 42 marcas de montadoras e importadoras.

eventos

Este ano, os profissionais e amantes da indústria automobilística, e toda a sua cadeia produtiva, de distribuição 
e reposição, têm, pelo menos, três eventos importantes: Automec, Exposição de Transportes do ABCD e Salão 
Internacional do Automóvel. 

Além de conhecer de perto as novidades do segmento, tanto em serviços como em produtos, as exposições 
são excelentes oportunidades para rever os amigos, aumentar a rede de relacionamentos e realizar negócios.

SINDICATO NACIONAL DOS CEGONHEIROS nova filial auto sueco

Sua Express Service Volvo mais perto de você.

@autosuecosp

Procure a Auto Sueco mais próxima de você:

em caçapava

Campinas - (19) 3781 - 7000 
Limeira - (19) 2114 - 9350 
São Paulo (Matriz) - (11) 3933 - 6000

São Bernardo do Campo - (11) 4347 - 6665
Guarulhos - (11) 3500 - 1300
ABC - (11) 2333 - 4422

Santos - (13) 3298 - 9800
Porto Ferreira - (19) 3589 - 8855
www.autosuecosaopaulo.com.br

Vale a pena ser cliente Auto Sueco.

Rua Dr. Rosalvo Telles, 5050, Residencial Nova Caçapava - Caçapava/SP
(12) 3654-7700

Agende seu serviço 
e ganhe brindes!

(11) 99137-4342

Venha nos conhecer
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“Há muito tempo, temos o sonho de unir as várias entidades do 
segmento em um único evento. A gente falava muito em união, 
mas não praticava”, conta Elcio Pio dos Santos, diretor-presidente 
da Cooperceg (Cooperativa de Consumo dos Cegonheiros). 
A oportunidade de reunir todos finalmente chegou, na 
confraternização de 2022. Foi uma grande festa, com mais de 700 
pessoas!

“Convidamos os associados e cooperados do Sinaceg, Cooperceg, 
Aproceg e Feiceg. Juntamos todos no galpão da Borracharia Truck 
Center, dentro do pátio da Cooperceg, e a festa rolou do meio-dia 
até às 18h. Se bem que, até às 21h, tinha gente se divertindo”, 

fala Elcio, orgulhoso do evento, que também foi prestigiado por 
autoridades políticas, como Orlando Morando, prefeito de SBC; 
Carla Morando, deputada estadual; Marcelo Lima, deputado 
federal; e os vereadores de SBC, Afonso Torres, Danilo Lima, Ivan 
Silva e Maurício Cardoso.

Além do ótimo churrasco, quem participou pôde tirar o pó do 
esqueleto, ao som de dois shows ao vivo, um de forró e outro 
sertanejo. Música boa, ambiente familiar, muita comida, frutas e 
bebidas. A festa foi um sucesso, com todos saindo felizes. Alguns, 
ainda mais felizes! É que foram sorteados 80 brindes, desde kits de 
limpeza até televisores.

Festa para celebrar a união

8 Revista Cegonheiro

Confraternização reuniu mais de 700 convidados das 
entidades que representam a categoria

Festa teve show musical

Representantes da Cooperceg, Sinaceg,  
Aproceg e Feiceg

Da esq. para dir.: Maurício Cardoso e Ivan Silva, vereadores de SBC;  Marcelo Lima, 
deputado federal; Carla Morando, deputada estadual; Orlando Morando, prefeito de 

SBC; José Ronaldo Marques da Silva (Boizinho), presidente do Sinaceg; Elcio Santos, 
presidente da Cooperceg; José Rubens, presidente da Credceg; Renato Furriel, diretor 

da Cooperceg; Afonso Torres e Danilo Lima, vereadores de SBC



“Passamos por um período difícil”, analisa Elcio. “Nada melhor 
do que começarmos a retomada com uma grande festa. Desde 
o início do meu mandato, sempre busquei a união entre nós. O 
Boizinho (José Ronaldo Marques da Silva, presidente do Sinaceg) 
é um grande parceiro e estamos juntos nesta retomada do 
mercado.”

A Cooperceg é uma cooperativa de consumo, que vende produtos 
com preços menores, por possuir parcerias com diversos 
fornecedores de pneus, peças e equipamentos. “Conseguimos os 
melhores preços e repassamos aos nossos cooperados”, explica Elcio, 
destacando que, atualmente, são 900 cooperados no Brasil inteiro. 

Sinaceg – Além da confraternização com as outras entidades, o 
Sinaceg, realizou uma interna, para funcionários e diretoria. Teve 
música ao vivo, amigo secreto, sorteio de brindes, enviados pelas 
empresas parceiras do sindicato, e, claro, comes e bebes. 

Boizinho aproveita este espaço para agradecer à Interbrok, 
Transauto, Tegma, De Nigris Mercedes-Benz, Codema Scania, Auto 
Sueco Volvo, Cooperceg e Credceg e desejar a todos um 2023 
repleto de conquistas e oportunidades para celebrarmos.

Festa para celebrar a união
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José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho,  
com convidadas

Foram sorteados 
vários brindes

Funcionários e diretoria do Sinaceg celebram 2022

Diretoria do Sinaceg e grupo de advogados 
parceiros da entidade
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2023: 
expectativa de alta

Volvo FH 540 foi o pesado mais vendido 
no Brasil em 2022

O balanço do setor automotivo em 2022, divulgado pela Anfavea 
(Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), 
trouxe uma boa notícia. “Depois de um primeiro quadrimestre 
muito difícil em função da falta de semicondutores, o setor 
acelerou o ritmo e conseguiu atender parte da demanda 
reprimida nos mercados interno e externo”, afirmou Márcio de 
Lima Leite, presidente da entidade. 

O ano fechou com 2,37 milhões de unidades produzidas, alta 
de 5,4% sobre 2021, e acima dos 4% previsto pela Anfavea. 
Contribuiu para o resultado a sensível redução nas paralisações 
de fábricas no segundo semestre, com melhora parcial no fluxo 
de componentes eletrônicos.

As vendas internas registraram queda de 0,7%, com 2,1 milhões 
de veículos comercializados em 2022. As exportações, contudo, 
compensaram. Foram embarcadas 481 mil unidades no ano 
passado, incremento de 27,8% sobre 2021.

Para este ano, as projeções da associação são de aumento de 
2,2% na produção e de 3% nos emplacamentos e queda de 2,9% 
nas exportações. 

Mercado de brutos – destacando os caminhões, segundo dados 
da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores), foram comercializados 124,5 mil caminhões em 
2022, volume 2,12% inferior a 2021.

mercado

Vol vo FH 540 DAF XF Vol vo FH 460 Scania R450 Mercedes-Benz Actros 
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RESERVE SEU ESPAÇO
(11) 98899-2466    (11) 4103-0204

PREPARE-SE PARA A 23ª EDIÇÃO 
DO EVENTO MAIS RELEVANTE DO SETOR 

REALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

revistacegonheiro@sinaceg.com.br

2023
S E T E M B R O

EXPO 
a

DE

TRANSPORTES

ABCDDO

23
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Podas na cidade 
de são Paulo

meio ambiente

Revista Cegonheiro12

Rua Américo Samarone - SP

Rodovia Anchieta - SP

Av. Pacaembú - Barra Funda - SP

O “Programa Nacional de 
Podas de Árvores”, criado pelo 

Sinaceg, completa 15 anos em 2023. 
Um marco a ser celebrado, pois contribui 

para a segurança nas estradas e a preservação 
ambiental. Em números, significa 200 mil 

quilômetros de podas em todo o território nacional, 
entre 2008 e 2022.

Atualmente, são 21 funcionários efetivos, divididos em quatro 
equipes, coordenadas por Paulo Cícero da Silva. O programa 

também conta com a supervisão e parceria das prefeituras, IBAMA e 
órgãos do meio ambiente. 

No ano passado, foram realizadas podas nos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Maranhão, Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba, Piauí, Pará, Goiás, Tocantins e Distrito Federal. As 

equipes também trabalharam nos municípios de São Carlos, Araçatuba, São 
Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, em São Paulo, em Campos dos 

Goytacazes (RJ), Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. 

2023 começou com as equipes em férias. Mas o “Programa Nacional de 
Podas de Árvores” não parou. Foram realizadas podas em várias ruas 
e avenidas da capital de São Paulo, uma parceria entre o Sinaceg e a 

prefeitura. 

Confira nas fotos.
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Av. Doutor Abraão Ribeiro - Bom retiro - SP

Av. Doutor Abraão Ribeiro - Bom retiro - SP

Revista Cegonheiro

Rodovia Anchieta - SP

Av. Escola Politécnica Rio Pequeno  - SP
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Nossos caminhões são submetidos a testes de emissões 
regulares, conforme NBR 13037.

A Transauto desenvolveu o  programa MelhorAR, que acaba de 
completar 5 anos garantindo nível adequado de emissões de 
fumaças poluentes da nossa frota. 

Transauto, compromisso com a sustentabilidade em todas as 
etapas do transporte. MelhorAR

Tecnologia
Embarcada

Teste
Periódico

Gestão
Ambiental

Controle
das emissões

Quem recebe o selo MelhorAR garante a 
prestação de serviços para a Transauto e 
contribui positivamente para a melhoria da 
qualidade do ar que respiramos.
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grupo Iveco reforça a importância 
da educação
Essencial para a formação do cidadão e a transformação da 
sociedade, a educação é um dos pilares do Grupo Iveco, que 
compreende o desenvolvimento individual como chave para o 
fortalecimento do senso crítico e da autonomia do ser humano. 
Baseada nisso, a empresa empenha-se em incentivá-la dentro 
e fora de suas dependências. Em dezembro, filhos e filhas de 
colaboradores foram reconhecidos com o 25º Prêmio Sérgio 
Marchionne de Educação, pelo desempenho nos ensinos médio 
e superior.

Foram mais de 130 inscritos, com idades até 20 anos, na data 
de conclusão do ensino médio, e até 26, do superior. A escolha 
dos vencedores levou em conta o desempenho escolar de cada 
estudante, a partir de análise realizada por uma banca de jurados, 
formada por professores convidados.

Ao todo, foram premiados 20 estudantes do ensino médio, 

sendo 14 mulheres e seis homens, cada um com R$ 4 mil; e oito 
estudantes formados no ensino superior – quatro mulheres e 
quatro homens, com R$ 8 mil, cada.

Marcio Querichelli, presidente da Iveco para a América Latina, 
reforçou o papel da premiação como incentivo à educação para 
potencializar o talento e valorizar a diversidade. “Acreditamos na 
educação como uma das principais responsáveis pela multiplicação 
do conhecimento e desenvolvimento de habilidades úteis para a 
atuação dos indivíduos em suas comunidades. Temos consciência 
da nossa responsabilidade enquanto empresa ao premiar jovens 
que se dedicam e se destacam nos estudos.”

O Prêmio Sergio Marchionne de Educação é realizado globalmente, 
todos os anos, desde 1995, e já distribuiu mais de R$ 9 milhões, 
entre mais de 2,5 mil estudantes.

16

Filhos e filhas de colaboradores da Iveco foram premiados com base 
no desempenho escolar
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Mercedes-Benz arocs é bicampeão 
prêmio MBB

Em votação feita por jornalistas 
especializados no setor automotivo, o 
extrapesado Arocs foi eleito, pelo segundo 
ano consecutivo, o Melhor Veículo do 
Ano e o Melhor Caminhão Extrapesado 

Fora de Estrada, no Prêmio Top Truck 
TV. A Mercedes-Benz também venceu 
na categoria Melhor Cavalo Mecânico 
Rodoviário, com o extrapesado Actros.

“Essa segunda escolha de jornalistas 
especializados pelo Arocs, em menos de 
dois anos de mercado, destaca nosso 
caminhão para severas operações off-
road como um case de sucesso no país”, 
afirma Roberto Leoncini, vice-presidente 
de Vendas e Marketing Caminhões e 
Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “O 
orgulho e a satisfação são ainda maiores 
com a premiação do Actros no segmento 
estradeiro. Nossos extrapesados seguem 
conquistando a admiração de especialistas, 
o que reflete, afinal, a aprovação do 
mercado e dos clientes.”

Com a linha 2023, o elevado patamar de 
força, robustez e produtividade do Arocs se 
estende a uma família de veículos off-road, 
que ganhou três modelos 6x4: Arocs 3351, 
4151 e 3353, nas versões Plataforma, 
Basculante e Cavalo Mecânico. 
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Caminhão de célula 
de combustível
Enquanto isso, no outro lado do oceano e no caminho para o transporte 
sustentável do futuro, um protótipo do Mercedes-Benz GenH2 Truck 
completou com sucesso seus primeiros testes em grandes altitudes em 
vias públicas de Stuttgart, na Alemanha. 

Durante os testes de uma semana, os engenheiros da Daimler Truck 
cruzaram repetidamente o Passo do Brenner, uma das principais artérias 
do tráfego de mercadorias europeu, com o caminhão semirreboque de 
célula de combustível carregando carga típica, no trecho de 120 km. A 
única emissão da viagem: vapor d´água!

Arocs é eleito o Melhor Veículo do Ano e o Melhor Caminhão Extrapesado Fora de 
Estrada no Prêmio Top Truck TV, por dois anos consecutivos.

www.codema.com.br /codemascania /codemascania

São Bernardo do Campo - SP - Av. Nicola Demarchi, Nº 601 



www.codema.com.br /codemascania /codemascania

São Bernardo do Campo - SP - Av. Nicola Demarchi, Nº 601 
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alzheimer tem tratamento
saúde

No Brasil, o Ministério da Saúde aponta que cerca de 1,2 milhão de indivíduos têm Alzheimer, com o diagnóstico 
de 100 mil novos casos por ano.

A farmacêutica Libbs, em parceria com a Vogel Health, agência 
especializada em propaganda médica, desenvolveu uma campanha que 
conscientiza a população sobre a importância do diagnóstico precoce para 
o tratamento da doença.

A campanha tem o mote criativo “Emoções que continuam vivas na 
memória”. O lema é continuação do que as organizações vêm trabalhando 
desde 2013, com a divulgação de produtos que ajudam a tratar a doença.

As marcas apostaram em uma produção fotográfica, com quatro modelos 
idosos, representando as fases da doença, que podem ser tratadas 
com os medicamentos da Libbs, a fim de trazer mais qualidade de vida  
aos pacientes.

A campanha também conta com a hashtag #AlzheimerSeTrata, responsável 
por trazer de maneira direta, simples e estratégica a mensagem defendida 

pelas companhias. “Um dos objetivos é conscientizar a população de 
que o Alzheimer se trata, apesar de não ter cura”, diz Marcela Bianchin, 
fundadora e CEO da Vogel Health.

Segundo informações do Ministério da Saúde, por se tratar de uma doença 
gradativa, os primeiros sintomas são os esquecimentos, porém, devem 
ocorrer de forma mais instantânea e relacionados a situações recém-
ocorridas. Isso também pode colaborar para alterações na personalidade 
do paciente, além do início do impacto em algumas funções físicas, como 
a visão.

O tratamento tende a ser mais efetivo se o Alzheimer for diagnosticado 
precocemente. Por isso, é importante que familiares e amigos estejam 
atentos ao surgimento dos primeiros sintomas e procurem um especialista 
o mais rápido possível. 
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tecnologia 

150 mil veículos  
sob medida

Revista Cegonheiro22

Com a parceria do BMB, centro de 
otimizações exclusivo da Volkswagen 
Caminhões e Ônibus, mais de 150 mil 
veículos já foram customizados em 21 anos. 
O portfólio de modificações da marca chega 
a 30 modelos diferentes, e o BMB está a 
apenas 100 metros da fábrica da VWCO, em 
Resende (RJ), para facilitar suas atividades. 
Também no México, sua operação fica no 
mesmo parque industrial da VWCO.

“Somos reconhecidos no mercado pelo 
slogan ‘sob medida’. Fomos a primeira 
montadora a entregar caminhões e 
ônibus customizados e com a qualidade 
assegurada da VWCO. O foco no cliente é 

um dos nossos valores mais fortes, e chegar 
ao marco de 150 mil veículos customizados 
é o reconhecimento de que estamos no 
caminho certo”, ressalta Rodrigo Chaves, 
vice-presidente de Engenharia e CTO da 
montadora.

Entre as otimizações mais pedidas no Brasil, 
destacam-se a transformação de veículos 
6x2 e 6x4 em 8x2 e 8x4, a customização do 
VW Delivery 11.180 4x4, a flexibilização do 
entre-eixo e a inclusão de itens como ar- 
condicionado.

“O motivo do sucesso do BMB é a nossa 
busca pelo diferencial, pela inovação e pelo 

desenvolvimento de soluções para atender 
às demandas do mercado, suprindo a 
carência e necessidades específicas de 
cada cliente. Focamos em conhecimento 
e gestão, agregando qualidade ao nosso 
produto e serviço, além de investirmos em 
processos eficientes”, diz Marcos Antonio 
Balbinot, diretor-presidente do BMB.

O mercado de exportação também absorve 
boa parcela desse portfólio especial e viu o 
embarque saltar nos últimos anos, rumo a 
mais de 30 países da América Latina, África 
e Oriente Médio. 

BMB, centro de otimizações exclusivo da Volkswagen Caminhões e Ônibus, está a 
100 metros da fábrica, em Resende (RJ)
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Câmbio automático: 
sabendo usar, não  
vai quebrar

manutenção

Ninguém discute a comodidade que o uso do 
câmbio automático proporciona. É uma máquina 
que não depende do motorista para regular a 
velocidade e a capacidade de força no motor, 
diante das diferentes condições do terreno. 
Atua diretamente na transmissão do veículo. 
Mas é importante sua correta manutenção, que, 
basicamente, se resume à troca de óleo. 

Alguns profissionais recomendam a troca com, no 
máximo, 30 mil quilômetros rodados, com fluido 
mineral, e, 50 mil, para os sintéticos. Rodar mais 
do que isso pode sair caro. 

O desgaste de componentes internos, como os 
discos de fricção, engrossa o fluído. Se ele está 
escuro, é sinal de contaminação e de que perdeu 
suas propriedades lubrificantes. Quase todas 
as transmissões automáticas têm um filtro ou 
uma tela, que devem ser lavados ou substituídos 
com a troca do fluido. Outra recomendação 
importante: o fluido deve ser sempre o indicado 
pela montadora.
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Câmbio automático exige menos manutenção, mas valor do conserto é elevado

FiquE ATEnTo

O maior problema do câmbio automático é o superaquecimento, provocado pelo mau uso. O motorista ficar “segurando” 
o carro no acelerador, geralmente em subidas ou esperando o semáforo abrir, é um exemplo. Esse vício aquece tanto, 
que a transmissão entra em modo de segurança e não deixa o carro sair do lugar. Pode até “colar” a embreagem. 

Dirigiu por muito tempo e sentiu cheiro de queimado vindo da parte onde fica a alavanca de transmissão? Pode ser que 
o conjunto esteja superaquecido. O ideal é parar imediatamente, e dar um tempo, antes de seguir viagem. 

Outro indicador é óleo no chão onde o carro estava estacionado.  Se apresentar cor meio avermelhada, meio marrom 
claro, é da caixa de câmbio. Verifique!

O custo de reparo de uma transmissão automática é bem mais elevado que o de uma mecânica. Seu conserto exige a 
desmontagem completa da caixa, com a substituição de juntas, anéis, vedadores, discos de fricção etc. 
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A TEGMA há mais de 50 anos no mercado, se destaca         
como um dos maiores operadores logísticos do Brasil.             
Listada na B3, vem desenvolvendo um papel importante       
como prestador de soluções logísticas a seus clientes,           
pensando sempre em modernidade, avanços tecnológicos, 
soluções inteligentes, serviços especializados e diferenciados. 
Contamos com uma gama completa de serviços, com foco      
em logística de veículos e logística integrada, capaz de atender 
de forma estratégica e personalizada as necessidades de cada 
cliente.

NOSSAS SOLUÇÕES
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
 
.      Armazenagem de veículos
.      Gestão de pátios
.      Centros de serviços automotivos
.      PDI e Sistema de Gestão                              
       (Pre Delivery Inspection)
.      Preparação de veículos
.      Tropicalização
.      Transporte de veículos zero quilômetro
.      Coleta, transferência e distribuição de   
       veículos
.      Exportação e importação entre os principais  
       países do Mercosul, como Argentina,    
       Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia

SERVIÇOS DE LOGÍSTICA 
INTEGRADA
 
.      Gestão de fluxos Inbound e  
       Outbound
.      Gestão de embalagens
.      3PL / 4 PL
.      Logística integrada
.      Intralogística
.      Fulfillment, armazenagem,  
       manuseios, transporte
.      Operação In-House
.      Operação Taylor Made
.      Projetos especiais

www.tegma.com.br

Siga a Tegma nas redes sociais:

Soluções de
Logística Conectada
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RestRições de tRáfego 

2023
Vamos DIVULGaR as RestRIções De 
tRáfeGo na pRóxIma eDIção. até o 

momento Da ImpRessão Da ReVIsta, 
aInDa não tínhamos a tabeLa 

atUaLIzaDa 2023.



Revista Cegonheiro 27

Somos homologados pelo Exército Brasileiro e afiliados à Abrablin.

/lemak Transportes de Veículoswww.lemaktransportes.com@lemak_transportes

WhatsApp Comercial: +55 (11) 94004-9950  |   Fixo: +55 (11) 4177-2254

Av. Marginal Direta Via Anchieta - KM 13,5 - SBC - CEP: 09691-060

Que  po de transporte 
você precisa? 

WhatsApp Comercial: 
+55 (11) 94004-9950  

Estamos ao seu dispor!

Fale com a
 LEMAK Transportes

Além dessa garanna, seu veículo ou frota vai rastreado em tempo real.
Temos como parceira uma das maiores seguradoras do mundo, a                     .
SEGURANÇA GARANTIDA!

#SOMOSLEMAK

#SOMOSLEMAK

A Lemak Transportes foi fundada em 2011, visando a necessidade de atendimento 
ao transporte de veículos. Acompanhando a rápida evolução que annge a todos os segmentos, 

a empresa se moderniza a cada dia, e se destaca pela criação de conceitos diferenciados e 
modernos, esnlizando equipamentos para melhor atender ao cliente.

Estruturada com uma moderna e eficiente logísnca que cobre todo o território 
nacional, a Lemak tem capacidade de atender aos mais diversos  pos de transportes 

de de veículos e frotas. 

O avançado sistema informanzado, permite que o gerenciamento de informações integradas, 
possam iden ficar a posição dos veículos em tempo real.

Conte com a Lemak Transportes!
Precisa transportar seu VEÍCULO ou FROTA?

TRANSPORTE DE VEÍCULOS
LEMAK
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oNde tiRAR As LiCeNçAs
São Bernardo do Campo-SP Pátio de estacionamento
Rua: Servidão Particular, 114 - Bairro Batistini

Licenças Estaduais  (11) 4347-8468

Piracicaba / São Paulo
Rodovia SP 304, km 147 – Sala 02 – Distrito de Tupi

Licenças Estaduais (19) 3438-7738

Camaçari / Bahia
Rua: Gurupi, 23 – Bairro Goiana

Licenças do Estado da Bahia (71) 3622-6700
Gravataí / Rio Grande do Sul
Av. Eli Correa, 6.651 – RS 030 – Bairro Passo da Cavera

Licenças do Estado do R.G. do Sul (51) 3431-4848

São José dos Pinhais / Paraná
Rua: Tubarão, 112 – sala 02 – Bairro: Borda do Campo

Licenças dos Estados de SC, MG, TO, PR, RS, GO e SP (41) 3385-8245

São José dos Campos / São Paulo
Rua: Ernesto Júlio Nazaret,201 Vila Tesouro

Licenças Estaduais (12) 3906-0807

? doCUMeNtos
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AUtoRizAção pARA o 
tRáfego de veíCULos  
CoM CARgA espeCiAL
O Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros) 
tem à disposição dos seus associados e 
motoristas, o Departamento de Licenças, 
específico para dar entrada na documentação 
para a retirada de Licenças Estaduais de acordo 
com as normas  exigidas pelo DER.

ATENÇÃO MOTORISTAS
LICENCIAMENTO SÃO PAULO 2023

São Paulo (Licença Estadual)

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Santa Catarina (Licença Estadual)

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Goiás (Licença Estadual)

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Rio de Janeiro (Licença Estadual)

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta
- RG e CPF (proprietário da empresa)
- Contrato Social
- Requerimentos (no Sindicato)

Minas Gerais (Licença Estadual)

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta
- Procuração (retirar no Sindicato)
- Contrato Social (pessoa jurídica)
- CPF e RG (pessoa física)

Rio  Grande do Sul (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta
- Foto da Plaqueta das carretas

Bahia (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Pernambuco (Licença Estadual)

- Cópia legível do documento do cavalo 
e carretas (todas as carretas que for 
acoplar na licença)

- Contrato social da empresa (xerox 
autenticada)

- CNH do proprietário ou de um dos 
sócios da empresa (xerox autenticada)

- Comprovante de endereço – pessoa 
física (xerox autenticada)

Pará

- Documento Cavalo
- Documento Carreta

CARRo e CARRetA
Final de Placa Mês de Licenciamento

 1 e 2 Julho
 3 e 4 Agosto
 5 e 6 Setembro
 7 e 8 Outubro
 9 Novembro
 0 Dezembro

CAMiNHão
Final de Placa Mês de Licenciamento

 1 e 2 Setembro  

 3, 4 e 5 Outubro  
 6, 7 e 8  Novembro  
 9 e 0 Dezembro 

 

LI
C

EN
Ç

A
S



Revista Cegonheiro 2925 Revista Cegonheiro

Cegonheiro 218.indd   25 19/06/2020   13:55:02



regional

Hospital Municipal 
de Olhos vai concentrar  
todos os atendimentos

Com 70% das obras executadas, o 
Hospital Municipal de Olhos de São 
Bernardo do Campo está previsto 
para ser concluído até o final do 
primeiro semestre. O investimento na 
construção é de aproximadamente R$ 
5 milhões, financiados pelo BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento).

O Hospital Municipal de Olhos suprirá 
importante demanda da cidade. “O 
hospital trará inovação à oferta de 
serviços oftalmológicos para a rede 
municipal de saúde, concentrando 
todos os procedimentos em um 
único local, como consultas, exames 
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e cirurgias”, disse Orlando Morando, 
prefeito de São Bernardo, durante 
vistoria nas obras.

Localizado na rua Kara, 207, no Centro, 
o edifício, antes pertencente ao parque 
Cidade da Criança, terá sua área 
construída ampliada em 240 m², para 
atender ao programa assistencial e às 
adequações de acessibilidade. Quando 
entregue, o Hospital Municipal de 
Olhos contará com área construída de 
aproximadamente 2 mil m². 

Serão oito consultórios, três salas de 
exames, sala de laser, área de preparo 

do paciente, três salas para pequenos 
procedimentos, uma sala de cirurgia, 
salas de espera principal, ambulatorial 
e de diagnóstico, além de recepção. A 
capacidade de atendimento será 50% 
maior em relação ao oferecido pela 
rede atualmente.

“No projeto, contemplamos a 
adequação de prédios públicos para 
funcionalidades que atendam às 
demandas da população. O espaço 
estava subutilizado e será um hospital 
próximo do centro da cidade, de fácil 
acesso a todos”, complementou o 
prefeito.

Hospital Municipal de 

Olhos terá capacidade de 

atendimento 50% maior do 

que o oferecido pela  

rede atualmente

Obras em ritmo acelerado

Foto: Marcel Uyeta/PMSBC
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Vende-se Carreta Três-Eixos ano 2018 completa 
com rodas de alumínio em ótimo estado de con-
servação. Padrão Transzero. Tratar com Cesar   
11 984940006 .
Carreta três eixos – ano 2012, verde transzero, 
robocop. Contato – Carlos – 11 9 – 9162-8052
Carreta três eixos – ano 2014, verde transzero, 
robocop. Contato – Carlos – 11 9 – 9162-8052
Carreta rodoceg – ano 2014, amarela brazul, ro-
bocop. Contato – Peter – 11 9-8426-8565
Carreta Dambros Robocop 2008 com pneus e 
cintas valor 70 mil - tratar com Roberto da Trans-
zero (11) 99192-1817
Carreta Engerauto, ano 2000, verde, alongada, 
com pneus e cintas. Preço: R$ 40 mil. Tratar com 
Nilton (11) 98644-5354 e 99263-2336
Carreta Dambroz, Robocop, 2004/2004, verde 
Norte, reformada. Preço: R$ 55 mil. Tratar com 
Sérgio (21) 98017-8789 ou Nextel 919*3927.
Carreta Dambroz  - ano 2012 – Contato –  
Salvador 11-9-6076-5898

Ford Focus - 2.0 - ano 2006 - Hatch, GNV - Preto, 
km 220.000 km. R$19.000,00
Contato - Paulo - 11 9  9136-2383 e 11 9 9480-8508 

Volkswagen 19.330 2013/2014, teto baixo, 
700.000 km R$ 190.000,00. Tratar com Eduardo 
11-9-5796-9774.
Scania G400 branco, automático, suspensão a ar, 
motor feito na codema, 4,5 de chassi. Contato: 
Valter 11 9-9999-3024.
Caminhão Volvo FH 500 6x2 – ano 2020, azul 
com geladeira, km 280.000, selado, revisões ok R$ 
620.000,00. Contato – Sandro – 41 9-9944-7665 

Scania P360 – Ano 2012 – Km 960 mil R$170.000,00 
Contato: (11) 98472-0655 (Alex) - 98667- 1226 (Papito)
Caminhão Volvo – Completo, suspensão a ar ca-
bine e chassi, direção elétrica,bafômetro, cabine 
basculavel elétrica, rodas de alu- mínio, faróis de 
Xenon original, todos sensores de segurança, kit 
luxo original, banco de couro original, sistema de 

ventilação nos bancos, 730.000 km – Valor: R$ 
370.000,00 - Telefone: 11 964770861 – Cleber
Caminhão Scania G 360 ano 2013 automático va-
lor 230 mil - tratar com Roberto da Transzero (11) 
99192-1817
Volvo FH – 2011/2011, vermelho, toco, 900 mil 
km. Tratar com Gabriel (48) 99935-6575.
Mercedes Axor 2041 S 2012 – cinza. Tratar com 
Márcio: (11) 95651-4656
Scania 340 – A4x2 – prata. Tratar com Márcio: (11) 
95651-4656
Volvo FH, 2005, prata. Tratar com Sergio: (11) 
7864-6955 e ID – 80*62169. Aceita troca
VW Constelation 19320, 2006/2006, branco, 
pneus novos, ótimo estado, revisões em dia. Tratar 
com Mário: (11) 7871-1282 e 7730-8474
MB 608 Dguincho, 1980. Preço: R$ 30 mil. Tratar 
com Gilberto (TN): (11) 99134-8945, 7833-2201 e 
ID 84*23068
Iveco Stralis, 2009, modelo Power cegonheiro, tur-
bina e unidades novas, vermelho e pneus novos. 
Preço: R$ 210 mil. Tratar com Delmiro (TNorte): 
(11) 99935-7917
Axor 2035, branco, 2007/2008. Tratar com Silvana 
ou Félix (11) 97028-9782, 98436-3376, 11*6514 
ou 7734-5921
Scania T113 Topline, ano 1997, com seis pneus 
Michelin novos, rodas de alumínio, conversor de 
bateria e televisão. Segundo dono. Impecável! Tra-
tar com Márcio (51) 7811-3363
Scania P 360 – ano 2013 ( toco ) - Contato – Salva-
dor 11-9-6076-5898
Volvo FH 460 – ano 2014, branco, km 750.000, R$ 
320 mil. Contato – Cesar 11 – 98494-0006

Casa 3 dormitórios, 2 vagas, c/ móveis pla-
nejados, edícula no fundo, c/ deposito, casa 
toda reformada, Ferrazópolis SBC. Tratar  
Serzedelo 11-9 -9293-5379.
Casa 4 dormitórios, 3 vagas, sala ampla, cozinha 
planeja, porcelanato, c/ deposito de emprega-
da, casa de esquina, jd Santo André. Tratar 11-9-
99480-8508.
 Casa térrea parque terra nova 1, 3 dormitórios, 
2 salas, 2 churrasqueira, 4 vagas  R$ 880.000,00.  
Tratar  11-9-99480-8508.

Casa 4 dormitórios, 3 vagas na garagem, bairro 
demarchi. R$ 580.000,00. Tratar com Paulo 11-9-
9480-8508.

Casa - vendo em Porto Real/RJ. 300m2 de terreno 
c/ 111m2 de área construída. 3 dorms., 2 suítes, 2 
vagas. Valor R$ 400mil – Contato: Hélio (24) 99971-
1855 – Cida (24) 99932-3505

Apartamentos com 62m2 e cobertura com 125m2 
com uma ou duas vagas de garagem. À partir de R$ 
315.000,00. Rua João Morassi, 45, Jardim Andrea 
Demarchi, Sbc, SP CEP 09820-430Contato – Palo-
ma – tel 11-94758-1882

Apartamento - Praia da Aviação, Condomínio 
novo com lazer completo, 150 metros, 3 dormitó-
rios, 1 suítes, cozinha planejada, todo mo- biliado, 
com ar condicionado, todo avarandado com chur-
rasqueira, saída para os 3 dormitórios e sala, duas 
vagas de garagem, apenas a 50 metros da praia. 
Contato: 11 98394-8400

Chácara, Bragança Paulista. Montada com 4 
Dorm. Piscina e pomar diversificado, rua asfaltada.
Vendo ou troco por apto em SBCampo. Dona Isa-
bel lachilinha Tegma. F. 97464 9565

Sítio – Marília/SP. Próximo BR 153 – Saída Marília/
Ourinhos – Rio do Peixe, Marília / SP. 4 dormitórios, 
7 banheiros, 4 suítes. Valor: R$ 2.600.000,00. Con-
tato: Hitler +55 14 99154-9312

Apartamento reformado – Av. Miro Vetorazzo, 
114 (ao lado da Tegma). Contato: (11) 93249-4141 
– Washington

Apartamento 3 dorms. – 73m2, com sacada, andar 
térreo, cond. com lazer completo na av. Industrial 
prox. ao parque Celso Daniel em Santo André. R$ 
200 mil + transf. de dívida. Contato: (11) 99868-
4711 - Edy

Apartamento na Praia Grande - Praia da Avia-
ção, condomínio novo com lazer completo, apto. 
com 150m2, 3 dormitórios, 1 suíte, cozinha pla-
nejada, todo mobiliado, com ar condicionado, 
todo avarandado com churrasqueira, saída para 
os 3 dormitórios e sala, 2 vagas de garagem, ape-
nas 50 metros da praia. Tratar (011) 98394-8400

Carretas

Imóveis

Caminhões

Veículos

classificados
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