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Caros Leitores,
Nesta edição, o “Salve!” é para nós. Conquistamos o Top SBC 2022, na categoria Honra ao 
Mérito. Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, 
Trabalho e Turismo de São Bernardo do Campo, o troféu é um reconhecimento às empresas 
e entidades que são referência no desenvolvimento econômico, como geradoras de 
emprego e de renda, baseadas em novas tecnologias e investimentos no município. 

Devemos nos orgulhar desta conquista. É a certeza de que temos uma atuação ética, 
transparente e profissional, sempre focada em melhorar as condições de trabalho dos 
nossos associados.

E o “Salve!” é duplo. O Sinaceg de Gravataí (RS) também foi homenageado pela Polícia 
Rodoviária daquele estado. Nosso diretor, Antenor Garibaldi, recebeu uma comenda e um 
diploma, pela parceria que temos com a organização. 

Em agosto, marcamos presença no Encontro do Setor Produtivo, em SBC, com a presença 
do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do prefeito de SBC, Orlando Morando, do vice-
prefeito, Marcelo Lima, da deputada estadual Carla Morando, além de representantes do 
setor produtivo, entidades e empresários. Foi uma grande oportunidade para apresentarmos 
nossas propostas.

O bate-papo do mês foi com o colega Luiz Gonzaga de Lima, o Gonzaga Rico, que entrou 
para o universo dos cegonheiros como empregado e hoje é empresário do setor.

Boa leitura! José Ronaldo Marques da Silva 
(Boizinho)

palavra 
do presidente
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José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, 
presidente do Sinaceg, e o senador Carlos 

Portinho (PL/RJ), líder do governo no Senado

Boizinho e Márcio Liberbaun, presidente do ITTS 
(Instituto Tecnológico para o Trânsito Seguro)

Boizinho, membros da Diretoria do 
Sinaceg e Jaime Ferreira dos Santos, 

presidente da Feiceg, em reunião com 
autoridades políticas em Brasília

Unindo forças. Em 24 de agosto, José 
Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, 

presidente do Sinaceg, e Jaime Ferreira 
dos Santos, presidente da Feiceg 

(Federação Interestadual dos Cegonheiros), 
formalizaram a filiação das entidades 

à CNTA (Confederação Nacional dos 
Transportadores Autônomos), presidida 

por Diumar Bueno. A união fortalece 
a representação dos caminhoneiros 

autônomos do Brasil.

4

Boizinho e André Boratto, assessor 
parlamentar do Ministério da Infraestrutura

Visita à Brasília. José Ronaldo 
Marques da Silva, Boizinho, 
presidente do Sinaceg, se reuniu 
com diversas autoridades e 
políticos em Brasília. Na pauta, 
temas relacionados a melhorias 
no trabalho dos cegonheiros.
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Sinaceg participa de encontro com empreSárioS 

encontro na nova Sede

Orlando Morando, prefeito de SBC, Rodrigo Garcia, 
governador de São Paulo, Carla Morando, deputada 
estadual, Marcelo Lima, vice-prefeito, José Ronaldo 
Marques da Silva, Boizinho, presidente do Sinaceg, 
entre outros participantes

Encontro do Setor 
Produtivo em SBC: 
desenvolvimento 
econômico na pauta do dia

Boizinho com Milton 
Bigucci, presidente da 
construtora MBigucci

José Ronaldo Marques da 
Silva, Boizinho, presidente 
do Sinaceg, com as 
mulheres do ABC, em café 
da manhã na nova sede

Meire, esposa do Boizinho, 
entrega flores à Carla 

Morando (esq.), deputada 
estadual, e à Luciana Garcia, 

primeira-dama do Estado 
de são Paulo

eventos

Em agosto, aconteceu o Encontro do Setor 
Produtivo, em São Bernardo do Campo, com 
a presença do governador de São Paulo, 
Rodrigo Garcia, do prefeito de SBC, Orlando 
Morando, do vice-prefeito, Marcelo Lima, 
da deputada estadual Carla Morando, além 
de representantes do setor produtivo, 
entidades e empresários. Na pauta, 
desenvolvimento econômico e projetos 

para a região. José Ronaldo Marques da 
Silva, Boizinho, presidente do Sinaceg, 
um dos apoiadores do evento, aproveitou 
a oportunidade para falar sobre as 
expectativas da categoria. “Os cegonheiros 
são essenciais na cadeia produtiva do país. 
Por isso, é importantíssimo que o sindicato 
participe desses momentos.” Além do 
Sinaceg, diversas entidades marcaram 

presença, como SimABC (Sindicato da 
Indústria de Móveis de São Bernardo do 
Campo e Região); Sehal (Sindicato das 
Empresas de Hospedagem e Alimentação 
do Grande ABC); Setrans (Sindicato das 
Empresas de Transporte de Carga do 
ABC); e Acisbec (Associação Comercial e 
Industrial de São Bernardo do Campo).

Um café da manhã especial para mulheres, na nova sede, também 
agitou o mês de agosto. Organizado por José Ronaldo Marques 
da Silva, Boizinho, presidente do Sinaceg, e sua esposa, Meire, 
o encontro foi prestigiado por Luciana Garcia, primeira-dama do 
Estado de São Paulo, e pela deputada estadual Carla Morando.

Na sequência, todas as presentes foram para o encontro político das 
Mulheres do Grande ABC, realizado na Associação dos Funcionários 
Públicos de São Bernardo.

SINDICATO NACIONAL DOS CEGONHEIROS
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Gonzaga: 
cegonheiro e 
empresário!

Foi o pai, Agrício Ferreira de Lima, quem 

ensinou Gonzaga a dirigir caminhão

Não basta saber pilotar 

o bruto, tem que 

entender de tudo

personagem
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Para Maria Odete, que está com o Luiz 
Gonzaga de Lima desde 1978, o marido 
é um mapa ambulante. “Ele é muito bom 
em quilometragens. Tem uma memória 
excelente. Sempre que temos dúvidas, 
ele nos orienta. Liga para a filha todos os 
dias de manhã, para falar onde os carros 
serão carregados e quais os destinos.”
Para chegar nesse nível, Gonzaga, conhe-
cido como Gonzaga Rico, percorreu mui-
tas estradas. Nascido em 1956, na cida-
de de Monteiro, na Paraíba, aos 13 anos 
aprendeu a dirigir em um MB 1111, 1966, 
do pai, senhor Agrício. Em 1970, com a 
família, mudou-se para São Bernardo do 
Campo, Grande São Paulo.
Aos 18 anos, devidamente habilitado, 
começou a transportar carga seca e, aos 
20, descobriu o mundo das cegonhas. 
“Comecei a trabalhar como empregado 
na Transauto, transportando carros para 
o Nordeste. Mas foi por pouco tempo. 
Depois de dois anos, comprei meu cami-

nhão, um MB 1111, e virei agregado.”
Em 1993, Gonzaga foi trabalhar na TNor-
te, mas tinha os olhos no futuro próxi-
mo. Após dois anos, montou sua própria 
empresa, a LGL Transportes, onde tem o 
apoio da esposa, pedagoga aposentada, 
e da filha, Ariandina Kely da Silva Lima. 
É ela quem distribui as cargas aos moto-
ristas e participa das reuniões nas trans-
portadoras e no sindicato.
Com a experiência de quem conhece os 
dois lados, Gonzaga garante que ser em-
presário é mais complicado do que ser 
cegonheiro. “É difícil você lidar com o 
ser humano. É preciso muita paciência e 
jeito para não melindrar o funcionário”, 
fala, acrescentando que, em 2019, abriu 
a MOL Transporte de Carga, em Goiana 
(PE).
Para ele, as quebras nas estradas são 
o grande problema dos cegonheiros. 
“Mesmo fazendo manutenção preven-
tiva, às vezes, acontece uma quebra. E, 

nesta hora, o motorista sofre.”
Como empresário, Gonzaga ficou 12 
anos sem dirigir, apenas na administra-
ção da LGL. Mas para cobrir as férias dos 
motoristas, voltou para o volante, em 
2007.
“Ele achava um desperdício o caminhão 
ficar parado 30 dias”, diz Odete, que cui-
da da parte financeira e administrativa 
das empresas. “Ele é um obstinado. Não 
tinha experiência com veículos automá-
ticos, mas aprendeu rapidinho. Primeiro, 
treinou um pouco no pátio. Depois, caiu 
na estrada.”
Ela se lembra da viagem que fizeram 
para o Sul, com o marido dirigindo um 
bruto automático pela primeira vez. “Fui 
morrendo de medo. Mas deu tudo cer-
to”, conta, rindo.
Gonzaga não sabe ao certo o porquê do 
apelido Gonzaga Rico. Talvez não seja 
pelos caminhões que tem, mas pela fa-
mília, que sempre o apoia.

Quando pequena, a 

filha o acompanhava 

nas viagens
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Gonzaga tem muitos quilômetros percorridos e histórias para contar

Família unida, no trabalho e no lazer

Com Ariandina, apoio total 

nas transportadoras

Odete está sempre ao lado 

do marido



Trabalhamos com todas
companhias de seguro,

associações e 
cooperativas!

Estrutura
Moderna

Acesse
nosso site!
relcar.com.br

Funilaria e pintura, personalização 
e padronização de frotas

Reparação automotiva

Funilaria e Pintura de caminhões 
Padronização e personalização de frotas 
Polimento cristalização e vitrificação 
Martelinho de ouro

+ de 2000
Clientes Atendidos

Venha nos visitar!
Rua Riuichi matsumoto, 920 - Cooperativa

São Bernardo do Campo/SP

11 98575-0149
11 5555-7475

Cabine de pintura
Laboratório próprio de tintas

Orçamentos e informações 

Qualidadee segurança

comercial@relcar.com.br

Revista Cegonheiro10



Revista Cegonheiro 11

Trabalhamos com todas
companhias de seguro,

associações e 
cooperativas!

Estrutura
Moderna

Acesse
nosso site!
relcar.com.br

Funilaria e pintura, personalização 
e padronização de frotas

Reparação automotiva

Funilaria e Pintura de caminhões 
Padronização e personalização de frotas 
Polimento cristalização e vitrificação 
Martelinho de ouro

+ de 2000
Clientes Atendidos

Venha nos visitar!
Rua Riuichi matsumoto, 920 - Cooperativa

São Bernardo do Campo/SP

11 98575-0149
11 5555-7475

Cabine de pintura
Laboratório próprio de tintas

Orçamentos e informações 

Qualidadee segurança

comercial@relcar.com.br

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai165893650814_AF210x275mm_cegonheiro_smartvision.pdf   1   27/07/2022   12:43



Revista CegonheiroRevista Cegonheiro

prêmio

Sinaceg conquista 
Troféu Top SBC
Em sessão solene na Câmara Municipal, em comemoração aos 469 
anos de São Bernardo do Campo, também foi realizada a entrega 
do Troféu Top SBC 2022, que reconhece quem produz, investe, 
emprega ou trabalha pelo município. A premiação aconteceu em 
19 de agosto, e o Sinaceg foi um dos 
vencedores.

A quarta edição do Top SBC priorizou 
três eixos: raízes, destaque pós-
pandemia em investimentos/inovação 
e honra ao mérito. “Cada ano é 
criada uma dinâmica diferente, mas 
o objetivo do Top SBC é o mesmo. 
Homenagear as empresas e entidades 
que são referência no desenvolvimento 
econômico, como geradoras de 
emprego e de renda, baseadas em 
novas tecnologias e investimentos 
em São Bernardo”, explica Fernando 
Bonisio, diretor do Departamento de 
Turismo e Eventos da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia, Trabalho e Turismo.

A Secretaria de Turismo estabelece 
o número de homenageados e as 
categorias. Em uma das edições, a 
diretriz foi sustentabilidade. Em outra, 
foram premiadas as que participaram 
do turismo industrial. 

“Para nós, é uma honra e motivo de orgulho conquistar o Troféu 
Top SBC. São Bernardo é a casa do nosso sindicato, uma cidade 
que fez e faz muito por nós. Sermos reconhecidos é a certeza 
de que temos uma atuação ética, transparente e profissional, 

sempre focada em melhorar as condições 
de trabalho dos nossos associados”, diz, 
orgulhoso, José Ronaldo Marques da Silva, 
Boizinho, presidente do Sinaceg.

Este ano, ao lado do sindicato, também 
receberam o Troféu Top SBC:  Colgate/
Palmolive, Bem Barato, Atacadão, Assaí, 
Havan, H.Olhos, Patriani, Flash Courier, 
Masipack, Saab, Mercedes-Benz, Scania, 
Volkswagen, Sanca Galpões, Sacolão 
Saúde, Joanin, Vogler Ingredients, 
Wheaton, Termomecânica, Omnisys 
Engenharia, Toledo do Brasil, Camp SBC, 
Ever Green, Carvoaria Lunardi, Carvoaria 
São Miguel, Tecelagem São Francisco, 
Indústria de Móveis Pessotti, Etec Lauro 
Gomes, E.E. Maria Iracema Munhoz, 
Escola de Enfermagem ABC Myrthes Silva, 
1º Batalhão de Polícia Rodoviária e Tiro de 
Guerra. 

12

Conquista do Troféu Top SBC 2022: momento especial, compartilhado 
com diretores do Sinaceg, amigos e família do Boizinho

Ramos de Oliveira, José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, 
presidente do Sinaceg, e sua esposa, Meire

Vereador Hiroyuki Minami, organizador do evento; Boizinho; Orlando 
Morando, prefeito de SBC; e o vereador Estevão Camolesi, presidente 

da Câmara Municipal
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11 98875-8546

www.maisprotecao.net

@maisprotecaolaser

GRAVAÇÃO A LASER

A evolução da
vacina antifurto

CHASSI    LATARIA    INTERIOR    MECÂNICA
A gravação pode ser feita

em materiais como Aço Carbono,
Aço inox, Alumínio, Plástico e Borracha. 

DESCONTO
EXCLUSIVO

25%

320
PONTOS
GRAVADOS
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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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Parceria reconhecida
homenagem

O Sinaceg de Gravataí (RS) recebeu a 

comenda de Honra ao Mérito da Polícia 

Rodoviária Estadual, em agradecimento 

pela parceria que tem com a 

organização. O coronel Luciano Moritz, 

entregou uma medalha e um diploma a 

Antenor Garibaldi, diretor do sindicato, 

durante evento de sua despedida do 

Comando Rodoviário da Brigada Militar 

do Rio Grande do Sul e anúncio de 

que assumirá o comando da Polícia 

Rodoviária Estadual e da Polícia Militar. 

A cerimônia aconteceu em 26 de agosto, 

no Galpão Crioulo “Tropeiros do Asfalto”, 

do Batalhão de Polícia Rodoviária.

A parceria entre os cegonheiros e a 

Polícia Rodoviária Estadual se reflete 

em uma operação mais segura, ágil e 

eficiente. 

“Para nós, esse 

reconhecimento é muito 

importante. Nossa parceria 

não é de agora. Há muitos 

anos, trabalhamos em 

harmonia com a Polícia 

Rodoviária Estadual”, diz 

Garibaldi, emocionado.

Antenor Garibaldi, diretor do Sinaceg Gravataí (RS), com o coronel 
comandante da Polícia Rodoviária Estadual, Luciano Moritz (esq.), e o 
sargento Silvio Renato Amestoy

Homenagem foi realizada no Galpão Crioulo 
"Tropeiros do Asfalto"

Revista Cegonheiro16
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responsabilidade social

VWCO apoia Rally 
Internacional da Educação

Caminhão Delivery 11.180 4x4, especialmente preparado 
para o Rally Internacional da Educação    

No Brasil, segundo a PNAD Contínua 2019 (Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios), a taxa de analfabetismo das pessoas 

com 15 anos ou mais é estimada em 6,6%, o que significa 11 

milhões de analfabetos. A Região Nordeste apresenta a maior 

taxa, 13,9%, aproximadamente, quatro vezes maior do que o 

estimado para as Regiões Sudeste e Sul, ambas com 3,3%. Na 

Região Norte, a taxa é de 7,6 % e no Centro-Oeste, 4,9%.

Para ajudar a reverter esse quadro, a Volkswagen Caminhões e 

Ônibus apoiou o Rally Internacional da Educação, que aconteceu 

com o Rally dos Sertões. A corrida começou em 27 de agosto, 

em Foz do Iguaçu (PR), e terminou em 10 de setembro, em 

Salinópolis (PA). No total, passou por 14 cidades, em oito estados 

brasileiros

A VWCO preparou um caminhão Delivery 11.180 4x4, para 

sensibilizar e fornecer conhecimento a mais de 30 mil alunos, 

potencializando o saber e disponibilizando ferramentas de 

estudo. “A VWCO reconhece seu papel na sociedade e, por isso, 

sempre apoia ações sociais que de alguma forma trazem impacto 

para a população. Com o Rally Internacional da Educação, não 

seria diferente”, comenta Marco Saltini, diretor de Relações 

Institucionais e Sustentabilidade da Volkswagen Caminhões e 

Ônibus. 

O caminhão Delivery 11.180, único do seu segmento com 

tração 4x4, supera terrenos fora de estrada com facilidade. Com 

ângulos de entrada e saída maiores que sua versão 4x2, o veículo 

com tração integral nas quatro posições traz mais eficiência em 

terrenos acidentados e de baixa aderência. Também conta com 

ABS, EBD e controle de tração (ATC), função essencial para a 

aplicação. 

Outro diferencial é a roda livre na tração dianteira, tecnologia que 

aumenta a produtividade e economia em trechos rodoviários, 

permitindo menor consumo de combustível e maior durabilidade 

do diferencial, quando a tração 4x4 não se faz necessária.
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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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cpv anuncio CEGONHEIRO.pdf   1   18/05/2022   17:17:14



Revista Cegonheiro 21

Cegonheiro 218.indd   21 19/06/2020   13:54:58

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cpv anuncio CEGONHEIRO.pdf   1   18/05/2022   17:17:14



Revista Cegonheiro22

Programa de 
podas tem 
nova parceria

meio ambiente

Reunião com a K- Infra Rodovia do Aço: 
(da esq. para direita) Janaína Aparecida, 
Carlos Henrique, Adriane Nogueira, Ana 
Carolina, Rafael Teixeira,  Lidiane Alves, 

Paulo Cícero da Silva, do Sinaceg, e 
Claudiney Afonso 
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Em 
agosto, Paulo 

Cícero da Silva,  
coordenador do “Programa 

Nacional de Podas de Árvores” 
do Sinaceg, se reuniu com a K- Infra 

Rodovia do Aço, concessionária responsável 
pela rodovia BR 393, no trecho entre Além  

Paraíba (MG) e Volta Redonda (RJ). Na pauta, parceria 
entre o sindicato e a empresa, para serviços de podas. 

Participaram da reunião, Claudiney Afonso, supervisor do SESMT 
(Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho), 

Lidiane Alves, engenheira ambiental, Rafael Teixeira, coordenador de 
operações, Ana Carolina, encarregada de CCO, Adriane Nogueira e Janaína 

Aparecida, engenheiras civis, e Carlos Henrique, encarregado de conservação. 

Enquanto os trabalhos da nova parceria não se iniciam, confira onde foram realizadas 
podas durante o mês de agosto.

A Equipe 1, com o encarregado Edilon Gonçalves, trabalhou na BR 020, no Estado de Goiás, 
no trecho entre o Distrito Federal e a divisa com a Bahia.

A Equipe 2, com o encarregado Valdir Aparecido, fez podas na BR 116, Rio – Bahia, dentro do 
Estado de Minas Gerais. 

A Equipe 3, com o encarregado Wellington Francisco, trabalhou na BR 153, no Estado de 
Santa Catarina, no trecho entre Concórdia e divisa com Rio Grande do Sul.

A Equipe 4, com o encarregado Betuel Alves, fez podas na BR 101, no Estado da Bahia, 
no trecho entre Valença e Gandu. 

O “Programa Nacional de Podas de Árvores” do Sinaceg  tem 21 
funcionários efetivos, divididos em quatro equipes e, quando há 

necessidade, são contratados diaristas localmente. O projeto 
conta com a supervisão e parceria das prefeituras, 

IBAMA e órgãos do meio ambiente, e visa a 
segurança nas estradas e a preservação 

ambiental. 

Equipe 1 fez podas na BR 020, no 
trecho entre o Distrito Federal e a 

divisa com a Bahia, em Goiás
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Equipe 4 fez podas na 
BR 101, no Estado da 
Bahia, no trecho entre 
Valença e Gandu

Equipe 2 fez podas na 

BR 116, Rio – Bahia, 

dentro do Estado de 

Minas Gerais

Equipe 3 fez podas 

na BR 153, no Estado 

de Santa Catarina, no 

trecho entre Concórdia 

e divisa com Rio 

Grande do Sul
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Honda lança o New HR-V 
lançamento

Vista parcial do Centro, Praça Samuel Sabatini e o Paço Municipal

Crédito das fotos: site da prefeitura de São Bernardo do Campo

A garantia do Honda New HR-V é de três 
anos, sem limite de quilometragem. Os 
preços sugeridos pela montadora são 
R$ 142.500,00, versão EX Sensing; R$ 
149.900,00, EXL Sensing; R$ 176.800,00, 
Advance; e R$ 184.500,00, Touring.

etanol ou gasolina. O torque máximo é 
de 15,8 kgfm a 4.600 rpm (etanol) e 15,5 
kgfm a 4.600 rpm (gasolina). 

Segundo dados do PBE (Programa 
Brasileiro de Etiquetagem), as versões 
EX Sensing e EXL Sensing fazem, 
aproximadamente, 8,8 km/l (etanol) e 
12,7 km/l (gasolina), na cidade, e 9,8 
km/l (etanol) e 13,9 km/l (gasolina), na 
estrada.

Um pacote completo de equipamentos 
de segurança e assistência ao condutor 
é item de série em todas as versões do 
New HR-V. Outra importante novidade 
do modelo é a introdução do myHonda 
Connect, inédita plataforma de 
conectividade da montadora, disponível 
nas versões Touring e Advance.

A Honda realizou o lançamento virtual do 
New HR-V e anunciou o início das vendas 
das versões EX Sensing e EXL Sensing. As 
versões Advance e Touring começam a 
ser comercializadas em outubro.

O Honda New HR-V tem quatro versões 
e duas motorizações, ambas com alta 
eficiência e priorizando o baixo consumo 
de combustível e a alta performance. 
As versões EX Sensing e EXL Sensing são 
equipadas com o motor quatro cilindros 
em linha aspirado, todo de alumínio, de 
1.5 litro 16V DI i-VTEC Flex. As versões 
Advance e Touring trazem o inédito 
1.5 DI VTEC Turbo Flex. Para ambos, o 
câmbio é o consagrado CVT.

Dotado de injeção direta de combustível, 
o motor 1.5 DI i-VTEC Flex tem potência 
máxima de 126 cavalos a 6.200 rpm, com 

VEículoS EléTRicoS 

New HR-V é o primeiro modelo a oferecer o myHonda Connect, 
exclusiva plataforma de conectividade da marca

Nova geração do Honda HR-V destaca-se pelo espaço  
interno ampliado

New HR-V é fabricado na planta de Itirapina (SP), uma 
das mais modernas fábricas da Honda voltada para a 

produção de automóveis no mundo
 

Nos próximos dez anos, a Honda alocará 
aproximadamente 5 trilhões de ienes 
na área de eletrificação e tecnologias 
de software para acelerar ainda mais 
sua eletrificação. A montadora está 
planejando lançar 30 modelos de veículos 
elétricos (EV), globalmente, até 2030, com 
volume de produção de mais de 2 milhões 
de unidades por ano.
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RestRições de tRáfego

para carretas  
cegonha em: 

Com o intuito de promover a fluidez de trânsito em feriados 
e dias festivos, a Polícia edita anualmente um calendário 
nacional de restrição a veículos de carga e demais veículos 
portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET). Tais 
restrições são válidas apenas em rodovias federais de pista 
simples. Confira abaixo os dias e os horários das restrições:

2022

Restrição de Trânsito em todas as unidades da Federação
OPERAÇÃO DATA DIA HORÁRIO DA RESTRIÇÃO

CARNAVAL

25/02/2022 Sexta-feira 16:00 às 22:00

26/02/2022 Sábado 06:00 às 12:00

01/03/2022 Terça-feira 16:00 às 22:00

02/03/2022 Quarta-feira 06:00 às 12:00

SEMANA SANTA

14/04/2022 Quinta-feira 16:00 às 22:00

15/04/2022 Sexta-feira 06:00 às 12:00

17/04/2022 Domingo 16:00 às 22:00

FIM DE ANO

23/12/2022 Sexta-feira 14:00 às 22:00

24/12/2022 Sábado 06:00 às 12:00

25/12/2022 Domingo 16:00 às 22:00

30/12/2022 Sexta-feira 14:00 às 22:00

31/01/2023 Sábado 06:00 às 12:00

01/01/2023 Domingo 16:00 às 22:00

Nos Estados do Acre, Amazonas, Amapá e Roraima não haverá restrições de circulação.

RESTRIÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS ESTADOS DA BAHIA, PARAÍBA, PERNAMBUCO E RIO GRANDE DO NORTE

FESTEJOS JUNINOS

23/06/2022 Quinta-feira 16:00 às 22:00

24/06/2022 Sexta-feira 06:00 às 12:00

26/06/2022 Domingo 16:00 às 22:00

Caso a PRF flagre motoristas desrespeitando as restrições, será emitida multa de trânsito de natureza média, com 5 pontos na 
carteira, e R$ 130,16, sendo que o veículo ficará retido e só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.

Revista Cegonheiro26

RestRições
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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

LiCeNçAs

? 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 2022

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, 2, 3 e 4 Outubro
 5, 6 e 7 Novembro
 8, 9 e 0 Dezembro
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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



regional

Piscinão do Paço passa por 
operação de limpeza

A limpeza e o desassoreamento do 
Piscinão do Paço, em São Bernardo do 
Campo, Grande São Paulo, começaram. 
Os trabalhos, que demandaram  
investimentos de R$ 350 mil, serão 
realizados por empresa especializada, 
contratada pela Secretaria de Serviços 
Urbanos, e devem durar 60 dias. 

Entregue em agosto de 2019, com 
o objetivo de prevenir enchentes 
no período de chuvas, o Piscinão do 
Paço possui área de 15 mil m² e tem 
capacidade para armazenar 220 milhões 
de litros de água. A estimativa é de que 
sejam retirados aproximadamente 450 

Prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (dir.), 
visita obras de limpeza do Piscinão do Paço

Caçamba utilizada para remoção de detritos do Piscinão
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caminhões de resíduos. 

“A prevenção sempre é o melhor 
caminho. Todos sabem que nossa 
preocupação em preservar o município 
das fortes chuvas é constante. Mas tem 
que ser uma responsabilidade conjunta. 
Por isso, também é importante que a 
população faça sua parte e descarte o 
lixo de maneira correta”, frisou Orlando 
Morando, prefeito de São Bernardo do 
Campo.

Os resíduos são retirados por meio 
de caçambas, erguidas por guindaste, 
e encaminhados para o descarte. 

Para os serviços de desassoreamento 
mecanizado, será utilizada uma 
minicarregadeira no interior do 
reservatório, que promoverá a 
remoção dos detritos e sedimentos, 
transportados e acumulados, até o 
ponto de acesso ao içamento. 

A limpeza manual do reservatório de 
retenção deverá ser executada pela 
mesma equipe que fará a remoção dos 
detritos e material sedimentado, como 
garrafas pet, sacos e sacolas plásticas, 
papéis, caixas de papelão e pneus.



Somos homologados pelo Exército Brasileiro e afiliados à Abrablin.

Trabalhamos com caminhão plataforma aberta ou fechada

/maaeprimetransporteswww.maaeprimetransportes.com@maae_prime

WhatsApp Comercial: +55 (11) 94004-9950 ou (11) 98521-1826   |   Fixo: +55 (11) 3744-0921

Rua Aureliano Guimarães, 150 - Sala 904

Que  po de transporte 
você precisa? 

WhatsApp Comercial: 
+55 (11) 94004-9950  ou 

(11) 98521-1826  

Estamos ao seu dispor!

Fale com a

 MATTE Prime

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

Garannmos SEGURANÇA no transporte do seu veículo!

#SOMOSPRIME

A Maae Prime desenvolve serviço no ramo de transporte de veículos leves para concessionárias 
e clientes, com total dedicação, responsabilidade e segurança.  
Nossa missão é fornecer um atendimento de ALTA QUALIDADE!

Quer COMPROMISSO, QUALIDADE e SEGURANÇA?
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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
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classificados
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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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