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Caros Leitores,
A última edição da revista sempre me passa a sensação de dever cumprido. Neste ano, 
mais ainda. Começamos 2022 anunciando a assinatura da escritura de compra e venda do 
imóvel que abrigará nossa nova sede. Uma conquista que devemos enaltecer em todas as 
oportunidades. 

Realizar a Feira do Cegonheiro, depois de dois anos de restrições, foi outro momento 
marcante. Reunir todos os elos do segmento, fazer bons negócios e poder abraçar os 
amigos, sem dúvidas, foi maravilhoso.

Para fechar o ano, também reservamos conquistas. Fomos homenageados pelo Grupo 
Exata; a corrida e caminhada que promovemos para ajudar no tratamento do pequeno 
Samuel foi um sucesso; o “Programa Nacional de Podas” segue firme e forte, contribuindo 
para a segurança nas estradas e o meio ambiente; e muito mais.

Nesta edição, um pouco da história do colega Valter Pitol, apaixonado pela arte de 
transportar sonhos, e da devoção do Régis Formiga à Nossa Senhora Aparecida.

E com o coração repleto de fé e de amor à padroeira do Brasil, desejo a todos os associados 
e familiares Feliz Natal e um 2023 com muita saúde, para celebrarmos todas as conquistas 
e realizações.

Boas festas! José Ronaldo Marques da Silva 
(Boizinho)

palavra 
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sindicato

Visita ao estande - Fundado em 2001, o Grupo 
SVD, especializado em transporte autopropulsionado 
e sobre prancha de caminhões, máquinas e ônibus, 
participou da Fenatran pela segunda vez. José 
Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, e Zé do Poste, 
presidente e diretor do Sinaceg, respectivamente, 
fizeram questão de visitar o estande. Com matriz 
em Curitiba (PR), possui filiais em São Bernardo 
e Sorocaba (SP), Itajaí (SC), Ponta Grossa PR), Juiz 
de Fora (MG) e São Borja (RS) e pontos de apoio 
em Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), 
Lima (Peru) e Montevidéu (Uruguai). Em breve, vai 
inaugurar filial em Resende (RJ). Na foto, da esq. para 
dir., Gary, gerente da filial São Bernardo, Boizinho, 
Sergio Chulik, diretor comercial da SVD, Fabrício 
Rossato, diretor da SVD, e  Zé do Poste.
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Mais um reconhecimento – O Grupo 
Exata, que conta com o Jornal Divulgação 

Exata e a revista Evolução, comemorou 
22 anos em 18 de novembro. Para marcar 

a data, o grupo prestou homenagens a 
entidades, personalidades, autoridades 
e profissionais que fazem parte da sua 

história. O Sinaceg foi um dos destaques. 
Na foto 1, Benvindo Gonçalves, diretor 
do sindicato, e Alexandra, secretaria do 

presidente Boizinho, com o troféu. Na 
foto 2, da esq. para direita, Fanni de Melo, 

Alexandra, De Silva e Rosângela Lima.
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Menos poluente e  
mais econômico
A DAF apresentou na Fenatran os novos caminhões XF e CF 
Proconve P8/ Euro 6, com Custo Operacional Total até 10% menor. 
O salto em economia é proporcionado pela combinação de uma 
nova calibração de injeção de diesel nos motores MX-11 e MX-13, 
nova bomba d’água variável, sistema EGR, que permite menos 
consumo de Arla 32, e o uso do Controle de Cruzeiro Preditivo, 
agora de série em toda a linha. 

Os motores PACCAR MX-11 e MX-13 da linha 2023 foram 
desenvolvidos com o uso integrado das tecnologias EGR 
(Recirculação de Gases a Exaustão) e SCR (Redução Catalítica 
Seletiva) e com a adição do Filtro DPF (Filtro de Material 
Particulado). Esse conjunto é essencial para reduzir as emissões 
de NOx (Óxidos de Nitrogênio) e MP (material particulado), 
atendendo ao Proconve 8, equivalente à legislação europeia 
Euro 6, que controla a emissão de poluentes pelos veículos com 
motores a diesel. 

O DAF XF é equipado com o motor PACCAR MX-13 de 12,9 litros, 
com potências de 480 cv e 530 cv, e transmissão automatizada 
ZF TraXon, de 12 velocidades. O sistema de Controle de Cruzeiro 

Preditivo permite a antecipação de trocas de marchas por meio de 
GPS, mantendo o veículo na rotação ideal e reduzindo o consumo 
de combustível. 

A linha DAF CF tem versões equipadas com os motores PACCAR 
MX-11 e PACCAR MX-13, exclusivo para o modelo Off-Road. Os 
modelos com motor MX-11 contam com duas novas potências, 
de 340 cv e 370 cv, e as já conhecidas 410 cv e 450 cv, do CF 
rodoviário, 4x2 ou 6x2. Todos são equipados com a nova geração 
de freio motor de três estágios.

Outra novidade da marca é o motor PACCAR PX-7, que passa a 
equipar o DAF CF Semipesado Rígido, em substituição ao PACCAR 
GR-7. Além de atender às normas de emissão de poluentes 
Proconve P8, o PACCAR PX-7,  oferece duas opções de transmissão: 
a nova ZF Ecotronic de 9 velocidades automatizada e a versão 
manual, também de 9 velocidades. 

O DAF CF Semipesado Rígido também ganhou novas potências – 260 
cv, 290 cv e 310 cv - , e o freio motor é de cabeçote, com 245 cv.

DAF XF Euro 6 e DAF CF Euro 6: menos emissão de poluentes, mais potentes e econômicos
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Amor pelo 
que faz Viagem para o Rio de Janeiro com os amigos, em 1971

Em 1980, viagem com os amigos de profissão para Belém (PA)

Esposa Sonia acompanhava Pitol nas viagens

personagem

Este pode ser o segredo do sucesso pro-
fissional. E Valter Pitol descobriu sua vo-
cação bem cedo. Aos 18 anos, quando 
cumpria o serviço militar obrigatório, 
aprendeu a dirigir em uma Kombi. “Pas-
sei um ano na Aeronáutica. Quando dei 
baixa, estava com minha carteira de mo-
torista”, lembra Pitol, hoje com 72 anos 
de idade e 52 anos de cegonha, casado e 
com três filhas. Ao sair do serviço militar, 
encontrou o pai tocando um pequeno co-
mércio em São Paulo. “Nasci em Uru, no 
interior de São Paulo, onde meu pai era 
agricultor”, conta Pitol. “Ele veio para a 
capital e montou um comércio, que tinha 
um caminhão. Logo,  comecei a dirigir.”
Ajuizado e decidido, o jovem Pitol, com 
apenas 20 anos, comprou um Merce-
des-Benz LP 321 1960, da transportado-
ra Brazul, e começou sua carreira como 
transportador de sonhos. “No início foi 

difícil, pois não conhecia os caminhos. 
Contratei um ajudante para dar as dicas 
e, em 30 dias, já estava viajando sozi-
nho.”
Aquele jovem pegou amor pela profissão 
e nunca mais parou. Hoje, com cinco ca-
minhões, entre Scania e DAF, dedica-se 
mais à administração da empresa. “Mas, 
de vez em quando, mato a saudade da 
estrada, viajando com meu genro”, diz 
Pitol, com alegria.
“A profissão é muito boa. A dificuldade 
é cumprir as exigências nas estradas e a 
fiscalização”, fala. “É preciso tomar cui-
dado com pontes, viadutos e fiação, para 
não danificar os carros. Também faltam 
pontos de apoio para os cegonheiros. 
Depois das 19h/20h, é muito difícil en-
contrar um local para descansar com 
segurança. O governo ficou de construir 
pátios, mas não construiu nada. Isso faz 

com que continuemos a dirigir até en-
contrar um local seguro, mesmo depois 
que a nossa jornada estoure.”
Pitol diz que os roubos a caminhoneiros 
nos postos de abastecimento são fre-
quentes. “Os ladrões aproveitam quan-
do a gente chega, está cansado e pega 
no sono profundo”, lamenta, apontando 
as rodovias Fernão Dias e Anhanguera 
como as mais perigosas.
Se o perigo e a falta de apoio são dificul-
dades, o prazer em dirigir, a união da ca-
tegoria, as muitas lembranças e conquis-
tas tornam o dia a dia do transportador 
de sonho mais fácil e prazeroso. “Tenho 
amor à minha profissão, e me orgulho 
da união dos cegonheiros”, diz, emocio-
nado. “Temos os mesmos interesses e 
um ajuda o outro, o que facilita a vida 
de todos.”
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Umas das primeiras viagens como cegonheiro, 

em 1970, para o Rio Grande do Sul

Viagem com “Garrafão”, sogro, dona Jô, sogra, e a esposa, para São José do Rio Preto Em 1981, a filha Thaisa faz pose no caminhão Scania 101

Frota da empresa, em 2003

Valter e as mulheres da sua vida



solidariedade

Correndo 
com o Samuel!
Ainda em gestação, Samuel foi diagnos-
ticado com mielomeningocele (malfor-
mação congênita na coluna vertebral) e 
hidrocefalia (acúmulo anormal de líquor 
dentro do cérebro). Logo que nasceu, 
passou por cirurgias. “O tratamento é 
contínuo. É fisioterapia e cuidados es-
peciais o tempo todo, para não atrofiar 
nenhum membro”, explica o pai, Aldemir 
Valentim dos Santos. 
Desde os cinco anos, Samuel utiliza cadei-
ra de rodas da Jumper. É mais leve, fácil 
de desmontar, mas é cara. Cerca de R$ 14 
mil. No próximo ano, terá que trocar.
Apesar de o seguro saúde cobrir boa par-
te do tratamento, o custo é muito alto. 
“Nós começamos a organizar feijoadas 
e noites de pizza para arrecadar dinhei-
ro”, conta Aldemir. “Em 2019, fizemos a 
primeira corrida. Um empresário doou a 
cadeira de rodas e a pessoa que coorde-
nou ficou com a verba, para cobrir os cus-

tos da organização. Nós não recebemos 
nada.” Em 2020 e 2021, foram realizadas 
corridas virtuais devido à pandemia. 
Neste ano, em 20/11, aconteceu a “2ª 
Corrida e Caminhada 5 km e 10 km, Cor-
rendo com o Samuel”. Promovido com  a 
ajuda do Sinaceg, o evento contou com 
1.100 participantes.
“O sindicato nos ajudou bastante, tanto 
financeiramente como na logística”, ex-
plica Aldemir. “Os interessados faziam a 
inscrição e retiravam o kit da corrida no 
Sinaceg.”
Samuel participou da corrida com sua 
cadeira de rodas e, como toda criança 
de 10 anos, se divertiu muito. E emocio-
nou a todos quando recebeu da sua mãe 
um troféu e uma medalha. “Foi um mo-
mento mágico. Não tem como descrever 
o que eu e a maioria das pessoas senti-
ram”, diz, emocionado, Márcio Galdino, 
diretor do Sinaceg.

VoCê tAMbéM PoDE 
AJuDAR o SAMuEl! 

Faça uma doação: 
PIX (chave  11934914036), 
Mercado Pago, em nome 
de Aldemir Valentim dos 

Santos. 

Promovido pelo Sinaceg, evento reuniu 
1.100 pessoas

Samuel, com Márcio Galdino, di-
retor do Sinaceg, à esquerda, e o 
pai, Aldemir Valentim dos Santos.

Emoção do Samuel ao receber o troféu e a medalha contagiou a todos
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homenagem

Reconhecimento

11Revista Cegonheiro

Adelmo do Nascimento Lima foi homenageado pela Transportadora 
Roncen, pelos dez anos de trabalho e dedicação à empresa. Em ou-
tubro, ele recebeu uma placa das mãos do diretor, Nelson Roncen. 
“Esta homenagem representa o reconhecimento aos profissionais 
que se esforçam para o desenvolvimento da empresa.”

Adelmo trabalha na Frota 21390 da Tegma, na Linha ASL Sul. Para 
ele, completar dez anos de trabalho na Roncen significa dizer que 
tem muito orgulho em fazer parte da empresa, e seu desejo é po-
der continuar durante muitos anos. “Quero colaborar no que for 
preciso para manter o ótimo ambiente de trabalho. A família co-
ordena a empresa com muito carinho e respeito. Já me sinto parte 
dela”, diz Adelmo.

Pioneirismo – Nelson Roncen foi um dos pioneiros a atuar no 
segmento de transporte de veículos novos no Rio Grande do 
Sul. Com sede em Caxias do Sul, a Transportadora Roncen foi 
fundada em 1973. Para ajudá-lo no comando da empresa, conta 
com a esposa, Teresinha Roncen, e os filhos, Anderson e Mai-
con, ambos formados em engenharia.

Nelson Roncen entrega a placa a Adelmo, pelos dez anos 
dedicados à empresa

Anderson e Maicon 
entregam uma lembrança em 

agradecimento



Revista Cegonheiro12

Podas realizadas 
em cinco estados

meio ambiente

Equipe 1 fez podas na BR 020, no 
Estado de Goiás e Distrito Federal, 

no trecho entre Formosa e Alvorada 
do Norte

Idealizado em 2008, por 
Márcio Galdino, diretor do 

Sinaceg, o “Programa Nacional de Podas 
de Árvores” visa a segurança nas estradas e 

a preservação ambiental. Atualmente, possui 21 
funcionários efetivos, divididos em quatro equipes, 

coordenadas por Paulo Cícero da Silva. 

Confira as podas realizadas em novembro.

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

Alvorada do Norte.

A Equipe 2, com o encarregado Valdir Aparecido, fez podas nos estados do 
Rio de Janeiro e Minas Gerais, nas BR 393 e BR 116, Rio – Bahia, nos trechos 

entre Volta Redonda (RJ) e Além Paraíba (MG) e de Além Paraíba a Leopoldina 
(MG).

A Equipe 3, com o encarregado Wellington Francisco, trabalhou no Estado do 
Rio Grande do Sul, fazendo podas na capital, Porto Alegre. 

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

O “Programa Nacional de Podas de Árvores” também conta com 
a supervisão e parceria das prefeituras, IBAMA e órgãos do 

meio ambiente. 
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Paulo Cícero da Silva, coordenador do 
programa, Andréa Weber, bióloga, e 
Fernando Bruno, analista de logística 

e qualidade, parceiros do Sinaceg, e 
Wellington Francisco, encarregado da 

equipe 3

Equipe 4 fez podas na BR 101, 
no Estado da Bahia, no trecho 

entre Gandu e Ubaitaba

Márcio Galdino, responsável 
pelo Programa Podas de Árvores 
e diretor do Sinaceg, e Paulo 
Cícero da Silva, coordenador do 
Programa Podas de Árvores.

Equipe 2 fez podas nas BR 393 e 
BR 116, Rio – Bahia, nos  trechos 
entre Volta Redonda (RJ) e Além 
Paraíba (MG) e de Além Paraíba 

a Leopoldina (MG)

Da esq. para dir., encarregado Valdir 
Aparecido, Paulo Cícero da Silva, 

coordenador do programa, e Wagner 
Telles, líder de equipe de sinalização 

da K-Infra, concessionária parceira  
do Sinaceg

Equipe 3 trabalhou no Rio Grande 
do Sul, fazendo podas em Porto 

Alegre, capital
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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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Quem recebe o selo MelhorAR garante a 
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qualidade do ar que respiramos.



Carro em ordem, viagem tranquila
segurança

Vai tirar férias? Estacionar o bruto e viajar a lazer? Excelente ideia e, cá entre nós, merecido. Não consegue ficar 
sem dirigir? Vai de carro. Mas mesmo que esteja com a manutenção em dia, é importante fazer uma checagem 

mais apurada no possante antes de pegar a estrada.

 As panes elétricas são as mais comuns. Por isso, o 
sistema elétrico deve ser verificado minuciosamente. 

 Tão importante quanto a revisão da parte elétrica, 
é a checagem dos pneus. Calibragem, alinhamento e 
balanceamento. Qual estado geral deles?  
Qual a profundidade dos sulcos, que devem ter, no mínimo, 
1,6 cm de profundidade? Isso é importante, pois interfere 
diretamente na aderência e pode ser motivo de multa. Todas 
as preocupações também se aplicam ao estepe.

Para evitar o aumento no consumo de combustível, 
irregularidades no desgaste dos pneus e desequilíbrio do 
veículo, é preciso fazer o alinhamento e balanceamento a cada 
10 mil quilômetros. Mas como vai viajar, é bom antecipar.

 O sistema de freio também deve ser inspecionado, 
preferencialmente por um mecânico. Ele vai avaliar os 
discos, pastilhas, tambor, sapatas, lonas, cilindros de roda e 
características do fluido.

 É importante checar os faróis e lâmpadas, para 
garantir a comunicação nas estradas. Não só para ver melhor, 
mas também para ser visto. Limpadores de para-brisa, suas 
borrachas e capacidade de limpeza devem ser verificados, 
assim como o nível de água no reservatório. 

 

 O lubrificante é responsável por resfriar o motor e, ao 
mesmo tempo, evitar que o aço aquecido se desgaste. Quando 
ele passa da validade, o dano pode ser irreversível. Por isso, 
lembre-se de verificar o nível e a quilometragem. Calcule os 
quilômetros que vai rodar e programe a troca.

 Veja se o carro está equipado com macaco, chave de 
roda e triângulo. Um kit de ferramentas essenciais também é 
recomendável. 

 Por último, mas tão importante quanto todos os 
cuidados anteriores, certifique-se de que a documentação do 
veículo e do motorista estão em ordem.

Pneus sempre devem estar em boas condições, 
qualquer que seja o trajeto

Verificar o nível do óleo antes de pegar a estrada  
é obrigatório
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Caminhada da fé

Alegria no rosto de todos revela a 
satisfação da promessa cumprida

Estradas de chão batido são tranquilas para 
a caminhada

Placas no caminho sinalizam os 
perigos e a direção

Não importam as condições do 
tempo, a fé é mais forte

Equipe de apoio é fundamental 
durante a caminhada

Promessa cumprida e fé revigorada

À noite, é hora de relaxar e descansar
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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

Quando a medicina não consegue dar as 
respostas que desejamos, recorremos à 
fé. E foi a fé que levou Reginaldo Formiga 
de Sousa, o Régis, a pedir à Nossa Sra. 
Aparecida que curasse a mãe dele. 
Em retribuição, faria o “Caminho de 
Aparecida” por três vezes.

Como a “fé não costuma faiá”, a mãe de 
Régis se recuperou e ele não parou mais 
de fazer o “Caminho de Aparecida”. Este 
ano, foi a nona vez. “Conhecia o Val da 
Borracharia, e sabia que ele e o Robson 
organizavam a viagem. Entrei em contato, 
comecei a fazer a caminhada, e hoje 
também ajudo na organização.”

A caminhada começa de madrugada. 
Acordam às 3h, para saírem às 4h. São 
aproximadamente 220 quilômetros, em 
cinco dias. Para amenizar o esforço, existe 
uma equipe de apoio com carros. E para 
não terem surpresas, 90 dias antes da 
caminhada, Régis, Val e Robson começam 
os preparativos. 

“Fazemos uma reunião com todos e 
explicamos o que é necessário fazer, o que 
levar, roupas e tênis apropriado”, explica 
Régis. “Recomendamos que a pessoa 

ande bastante para ir treinando. Quanto 
mais treinar, menos desgaste terá.”

Segundo Régis, a maior dificuldade são 
as pessoas que não treinam antes. “Isso 
acaba provocando bolhas nos pés e 
outros problemas. Eu faço massagens, 
curativos e dou pontos, sempre que 
necessário”, conta Régis, proprietário da 
Formiga e Filhos, que presta serviços para 
a Transauto. 

Este ano, o grupo tinha 20 pessoas, sendo 
15 caminhando e 5 no carro de apoio. Eles 
saíram de Bragança Paulista (SP), pegaram 
um trecho de 10 quilômetros na rodovia 
Fernão Dias e entraram no “Caminho 
da Fé” por Extrema (MG), passando por 
diversas cidades do interior de São Paulo. 
“É mais seguro por esse caminho. Pela 
Dutra, corremos mais riscos.”

Para garantir que todos cheguem bem, 
os organizadores se dividem. O Val da 
Borracharia vai na frente da turma e o 
Régis, no final. “Às vezes, alguém está 
muito cansado e vai ficando para trás. 
Eu fico junto, tentando animar. Em casos 
extremos, a pessoa vai para o carro de 
apoio, se recupera e volta para a trilha.”
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A TEGMA há mais de 50 anos no mercado, se destaca         
como um dos maiores operadores logísticos do Brasil.             
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       Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia
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Soluções de
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turismo

Águas de São Pedro - muitos atrativos naturais, com 
belíssimas paisagens, cachoeiras, fazendas e parques 
ecológicos.

Atibaia - atrai por seu clima de serra e sua beleza natural. 
Para quem gosta de aventura, a dica é voar de asa delta ou 
paraglider.

Barra Bonita - lá, o rio Tietê é limpo, permitindo a pesca, 
canoagem e passeios de barco. A principal atração turística é a 
eclusa mais antiga da América Latina.

Brotas - é a capital da adrenalina. Ideal para se aventurar em 
cachoeiras, corredeiras, arvorismo e trilhas. 

Cunha - tem paisagens incríveis e muito verde para o turista 
desfrutar. Um ótimo lugar para fazer trilhas e curtir cachoeiras. 

Holambra - famosa pela grande produção de flores 
ornamentais e pela Expoflora, a maior exposição de flores da 
América Latina. 

olímpia - atrai mais de 2 milhões de visitantes por ano, por 
causa de suas águas termais. A cidade conta com dois parques 
aquáticos, Thermas do Laranjais e Hot Beach. 

Paranapiacaba - trilhas, quedas d´água, piscinas naturais e a 
tranquilidade das ruas com arquitetura datada do século XIX.

São Roque - é a terra do vinho e é na montanha que tem o 
seu principal atrativo. O Ski Mountain Park é um parque de 
diversões com teleférico e pista de esqui artificial. 

Santos - abriga o maior porto da América Latina. Um passeio 
de bonde pelo seu centro histórico transporta o turista para o 
século XIX e início do XX.
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O ideal era ter lido esta matéria antes da outra, na página 16. Afinal, escolher o destino é a primeira decisão a ser 
tomada depois que resolvemos viajar. Na verdade, mesmo sem saber se vamos ter férias, ler sobre turismo é sempre 
uma viagem. Selecionamos alguns destinos próximos da capital paulista, que não demandam muitos dias livres. Mas a 

revisão do carro continua sendo necessária.

Que rota seguir?
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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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saúde

Mitos e verdades sobre 
o câncer de pele

Dezembro Laranja é uma campanha de conscientização sobre 
o câncer de pele, proposta pela SBD (Sociedade Brasileira de 
Dermatologia). Segundo dados do INCA (Instituto Nacional de 
Câncer), é o tipo de câncer com mais casos no país, seguido pelo 
de mama e de próstata.

Durante o mês de dezembro, órgãos da saúde e iniciativa privada 
promovem ações para levar informações à população. Também 
são realizados mutirões, com consultas gratuitas para identificar 
e combater o câncer de pele, cuja principal causa é a exposição 
excessiva aos raios solares.

Neste Dezembro Laranja, a SBOC (Sociedade Brasileira de 
Oncologia Clínica) aproveita para esclarecer as principais dúvidas 
em torno da doença.

Pessoas brancas e albinas têm maior propensão ao 
desenvolvimento da doença?

Verdade – por terem menos pigmentação na pele.

Pessoas negras não desenvolvem câncer de pele?

Mito – apesar de raro, nessa população a lesão costuma 
aparecer nas extremidades: região plantar (abaixo dos pés), nas 
palmas das mãos e abaixo das unhas. 

É preciso usar protetor solar em dias nublados e no inverno?

Verdade – independentemente de o céu estar ou não 
ensolarado, os raios ultravioletas continuam sendo emitidos. O 

uso de protetor solar é recomendado para absolutamente todos 
os dias. 

Protetor solar tem papel fundamental na proteção? 

Verdade – o filtro solar é um agente fundamental na proteção 
contra o câncer de pele, porém, seu uso deve ser feito de 
maneira adequada. Recomenda-se um protetor que atue contra 
raios UVA e UVB, com FPS 30 ou maior. 

Não existe horário correto para tomar sol?

Mito – é recomendado evitar a exposição prolongada ao sol 
entre as 10h e 16h, quando a incidência de raios ultravioleta é 
maior. 

O uso de câmaras de bronzeamento é seguro?

Mito – o bronzeamento com o uso de câmaras está relacionado 
ao maior risco de desenvolvimento de câncer de pele. No Brasil, 
o uso estético de câmaras de bronzeamento é proibido pela 
ANVISA.
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Uso de protetor solar, com FPS 30 ou mais, é recomendado para 
absolutamente todos os dias, sem distinção de idade

“Se diagnosticado em estágio inicial, o câncer de pele tem boas 
chances de cura. Alguns sintomas são manchas irregulares na 
pele, com mais de uma tonalidade, que descamam ou sangram, 
e feridas que não cicatrizam há mais de quatro semanas. 
Caso apresente qualquer tipo de sintoma na pele, procure 
imediatamente auxílio médico”, alerta Andreia Melo, médica 
oncologista e coordenadora do Comitê de Tumores de Pele e 
Sarcomas da SBOC.

Rua dos Feltrins, 1.401. São Bernardo do Campo – SP.
Contato pelos telefones: (11) 3882-4216 / (11) 3882-4218.

Interbrok e você.
Há mais de 40 anos, juntos nesta estrada.

O Grupo Interbrok possui ao todo 104 anos de história 
buscando sempre as melhores soluções para os seus clientes. 
É uma das empresas mais experientes e respeitadas no 
mercado de seguros.

Possui grande experiência no setor e conhece bem os perigos aos 
quais cegonheiros estão submetidos em suas viagens. Desta forma, 
trabalha para proteger você, seu patrimônio e o seu negócio de 
forma inteligente. Oferecendo acesso à preços imbatíveis e 
condições diferenciadas.

Há mais de 40 anos o Grupo Interbrok 
é o grande parceiro dos cegonheiros 
na importante missão de enfrentar os 
desafios da vida na estrada.

Transportar cargas tão importantes é uma grande responsabilidade. 
Exige foco, comprometimento e muita coragem.

para os desafios do seu caminho.
Proteção e segurança
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Rua dos Feltrins, 1.401. São Bernardo do Campo – SP.
Contato pelos telefones: (11) 3882-4216 / (11) 3882-4218.

Interbrok e você.
Há mais de 40 anos, juntos nesta estrada.

O Grupo Interbrok possui ao todo 104 anos de história 
buscando sempre as melhores soluções para os seus clientes. 
É uma das empresas mais experientes e respeitadas no 
mercado de seguros.

Possui grande experiência no setor e conhece bem os perigos aos 
quais cegonheiros estão submetidos em suas viagens. Desta forma, 
trabalha para proteger você, seu patrimônio e o seu negócio de 
forma inteligente. Oferecendo acesso à preços imbatíveis e 
condições diferenciadas.

Há mais de 40 anos o Grupo Interbrok 
é o grande parceiro dos cegonheiros 
na importante missão de enfrentar os 
desafios da vida na estrada.

Transportar cargas tão importantes é uma grande responsabilidade. 
Exige foco, comprometimento e muita coragem.

para os desafios do seu caminho.
Proteção e segurança



SCANIA

A Scania também expôs na Fenatran sua linha de caminhões 
Proconve P8/Euro 6. Desenvolvida a partir da otimização dos 
motores de 7, 9, 13 e 16 litros, passa a contar com bomba 
hidráulica de refrigeração variável, menor perda por fricção, 
coletores do turbo e de escape aperfeiçoados e maiores taxas 
de compressão. 

Do ponto de vista da eficiência energética, a linha 2023 da Scania 
proporciona, com os motores Euro 6, até 2% de economia de 
diesel, e na gama Super, até 8%. 

A grande estrela da marca na Fenatran foi o Scania 770 S V8 6x4, 
ideal para as operações de longa distância e aplicações como 
grãos e cargas gerais. O modelo se destaca por oferecer mais 
disponibilidade, melhor performance e eficiência energética, 
com menor consumo de combustível, maior velocidade média 
e produtividade. Equipado com motor V8, possui sistema de 
injeção XPI, pacote ADAS 2.0, Retarder, entre outras tecnologias. 

Para maior conforto, os quatro degraus facilitam o acesso à 
cabine, repleta de equipamentos que garantem bem-estar e 
segurança ao motorista. Bancos de couro, central multimídia 
com tela grande, painel e ar-condicionado digitais e volante com 
base esplanada são alguns exemplos. A tecnologia também está 
presente no leitor de saída de faixa e no controle de cruzeiro 
adaptativo (ACC) ou controle de velocidade adaptativo, com 
botões no volante. 

Serviços – Outra novidade da marca é o Scania Locação, que 
iniciou suas operações a partir da Fenatran, atendendo em 
cobertura nacional. O serviço contempla os caminhões da nova 
linha P8/Euro 6, os movidos a gás natural e/ou biometano e da 
gama Super, e tem o apoio dos Serviços Financeiros Scania. 

Cabine dos caminhões Scania é 
repleta de equipamentos que 

garantem conforto e segurança ao 
motorista
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Modelos mais 
potentes e serviço de locação

Scania 770 S V8 6x4, estrela da marca na Fenatran, é ideal para 
as operações de longa distância
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www.codema.com.br /codemascania /codemascania

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

Orlando Morando, prefeito de SBC, e Luciano Eber 
Nunes Pereira, secretário municipal de Obras e 

Planejamento Estratégico

Programa Mais Luz já atingiu mais de 653 quilômetros 
de extensão e instalou 25.722 luminárias com 

tecnologia em LED
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MoDERNIzAção DA 
ILUMINAção PúBLICA 

AVANçA EM  
São BERNARDo

O P r o g r a m a 
Mais luz, processo 

de modernização do 
parque de iluminação 

pública de São Bernardo 
do Campo, avança pela região 

do Baeta Neves. Nesta etapa, 
serão implantadas 835 luminárias 

de tecnologia LED, em substituição às 
lâmpadas de vapor de sódio, em 146 vias, 

contemplando também os bairros Jardim 
Farina, Jardim Petroni, Nova Baeta, Pai Herói, 

Jardim Floral e Sítio dos Vianas. 

Com investimento de R$ 1,6 milhão, essas instalações 
garantem que mais um bairro de São Bernardo fique com 

100% de luminárias em LED. Na primeira fase da implantação no 
Baeta Neves, foram contempladas 104 vias, o que inclui 984 pontos 

de LED.

Segundo Orlando Morando, prefeito de SBC, todo o investimento da 
administração municipal com a troca das lâmpadas por tecnologia em LED traz 

mais luminosidade e segurança aos pedestres e motoristas, além de economia aos 
cofres públicos, de até 50%. “Trata-se de uma tecnologia mais sustentável, já que 

não utiliza metais pesados, e que permite maior eficiência no diagnóstico do serviço, 
possibilitando a correção de falhas e o monitoramento do sistema.”

 Criado em 2020, o Programa Mais Luz já atingiu mais de 653 quilômetros de extensão e instalou 
25.722 luminárias com tecnologia em LED. A estimativa da Secretaria de Obras e Planejamento 

Estratégico é a de que o programa seja concluído até o fim de 2024.
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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

Rua Aureliano Guimarães, 150 - Sala 904

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                     .
Garannmos SEGURANÇA no transporte do seu veículo!

#SOMOSLEMAK

A Lemak Transportes foi fundada em 2011, visando a necessidade de atendimento ao transporte de veículos. Acom-
panhando a rápida evolução que annge a todos os segmentos, a Lemak se moderniza a cada dia, e se destaca pela 
criação de conceitos diferenciados e modernos, esnlizando equipamentos para melhor atender ao cliente.

Esta versa lidade da Empresa proporciona o transporte seguro de automóveis nacionais, importados, relíquias, 
vans, jipes, caminhões leves, médios e pesados, camionetas, chassis, motocicletas, barcos, máquinas e 
implementos, com idên ca confiabilidade e segurança.

Hoje a Lemak conta com uma moderna e eficiente estrutura na área de logísnca de transporte que cobre todo o 
território nacional. O avançado sistema totalmente informa zado, permite que o gerenciamento de informações 
integradas, possam iden ficar a posição dos veículos em tempo real, a qualquer instante.

Quer COMPROMISSO, QUALIDADE e SEGURANÇA?

TRANSPORTE DE VEÍCULOS
LEMAK
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