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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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22ª Expo de Transportes do ABCD – 2022

Recorde de público, faturamento, encontros e reencontros
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sindicato nacional dos ceGonheiros

Atrações para 
todas as idades

22ª Expo de Transportes do ABCD, também conhecida como Feira dos Cegonheiros. Lendo assim, imagina-se um ambiente cheio de 
caminhões, adultos para lá e para cá, apreciando as novidades, fazendo negócios. Mas o evento tem atrações para todas as idades, de bebês 
a idosos. E a criançada se diverte.

Expo do ABCD é passeio para a família inteira

Para quem ainda não tem 18 anos, tatuagem removível

Para outros, o palco é o melhor lugar

Para alguns, o próprio caminhão 
é uma diversão

Também teve caminhão 
adequado para os 
baixinhos

8 Revista Cegonheiro
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Emoção, alegria, satisfação, renovação, dever cumprido. Essas poucas palavras resumem meus 
sentimentos com relação à 22ª Expo de Transportes do ABCD. Depois de dois anos sem a nossa 
tradicional Feira do Cegonheiro, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, 
voltamos ao Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo.

A emoção e a alegria são por conta do reencontro com os vários protagonistas do segmento da 
cegonha: associados, empresas, amigos, familiares, autoridades políticas. Foram três dias de 
muitos abraços, conversa boa, diversão e muitas, muitas fotos. 

A satisfação fica por conta da casa cheia, tanto de expositores como de público. Foram  48 
mil visitantes, 26% superior ao movimento de 2019, e de todas as faixas etárias. De crianças a 
idosos, de pessoas atraídas pelas oportunidades de negócios às que queriam lazer, reencontrar 
e fazer amizades. Lançamentos de caminhões, implementos, serviços e produtos dos mais 
variados para o dia a dia do cegonheiro mostram que, apesar da pandemia, o segmento se 
renovou. Melhor ainda, as expectativas para o próximo ano são boas. 

A certeza de dever cumprido é comprovada pelo recorde de faturamento. Foram 
aproximadamente R$ 350 milhões, 75% superior a 2019. O resultado atesta, também, a força 
da nossa categoria, sua importância para a economia do país e que temos muito espaço para 
crescer. 

Esta edição é toda dedicada à 22ª Expo de Transporte do ABCD, que organizamos com muito 
orgulho, e graças ao apoio dos expositores, da prefeitura de São Bernardo do Campo e dos 
associados.

Para quem teve a oportunidade de aproveitar ao vivo, é momento para recordar. Para quem, 
infelizmente, não conseguiu, um pouco do que aconteceu. Até 2023!

Boa leitura! José Ronaldo Marques da Silva 
(Boizinho)
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Uma exposição de amizade

Muito mais do que expor produtos e serviços destinados ao 
segmento dos cegonheiros, a 22ª Expo de Transportes do ABCD, 
realizada entre 22 e 24 de setembro, no Pavilhão Vera Cruz, em São 
Bernardo do Campo, mostrou que o setor está se recuperando e que 
fortalecer as amizades antigas e fazer novas são tão importantes 
quanto fechar negócios.

Considerada a segunda maior feira de transportes do estado de 
São Paulo, a abertura oficial contou com a presença de Orlando 
Morando, prefeito de São Bernardo do Campo, de José Ronaldo 
Marques da Silva, Boizinho, presidente, e da diretoria do Sinaceg. 
Sua importância é confirmada pela participação de quase todas as 
montadoras do país e aproximadamente 48 mil visitantes, durante 
os três dias. O número é 26% superior ao público de 2019. 

Em termos de faturamento, a 22ª Expo de Transportes do ABCD 
registrou R$ 350 milhões.

Mesmo sendo uma exposição de negócios, com o objetivo de 
vender caminhões e equipamentos ligados ao segmento de 
cegonhas, grande parte do público é formada por famílias, que 

aproveitam para conhecer as novas tecnologias, os caminhões e se 
divertirem nas mais variadas atrações, como shows de música, em 
um palco montado no pavilhão, ou nos estandes. 

Todos os dias teve apresentação no palco principal. No primeiro, 
show da dupla Robson Martim e Gabriel. No segundo, do cantor 
Fabrício Ramos, e no encerramento, se apresentaram o Trio Beijo 
de Moça e a cantora Patrícia Passes.

Para as crianças foi reservada uma área de lazer com vários 
brinquedos, pipoca e algodão doce. Mas, com certeza, elas se 
divertiram muito mais nos caminhões.

A 22ª Expo de Transportes do ABCD, promovida pelo Sinaceg 
(Sindicato Nacional dos Cegonheiros), contou com o patrocínio da 
ABC Cargas, Aetceg, Aproceg, ATV, Cooperceg/Credceg, CTV, DAF, 
Dambroz, Grupo SADA, Interbrok Seguradora, Iveco/Grupo COFIPE, 
Jurídica Corretora de Seguros, Lemak, Mercedes-Benz/De Nigris, 
Pneus Tep, Scania/Codema, Tegma, Transauto, Trucks Control e 
Volvo/Auto Sueco. 

Abertura oficial da 22ª Expo de Transportes do ABCD. Douglas Silva, vice-presidente do Sinaceg; Orlando Morando, prefeito de São 
Bernardo do Campo; José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente do Sinaceg; e Álvaro de Magalhães, fundador da Interbrok



Douglas Silva, vice-presidente do Sinaceg, 

Orlando Morando, prefeito de São Bernardo 

do Campo, e José Ronaldo Marques da Silva, 

Boizinho, presidente do Sinaceg

Boizinho, presidente do Sinaceg, todos os 

diretores e o prefeito Orlando Morando, na 

abertura oficial

22ª Expo de Transportes do ABCD bateu 

recorde de visitantes

11Revista Cegonheiro
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Recorde de visitantes e faturamento

A 22ª Expo de Transportes do ABCD bateu recordes. Em termos de público, foram aproximadamente 48 mil visitantes, durante os 
três dias, 26% superior à última edição, em 2019. 

Relativamente aos negócios, a Feira do Cegonheiro, como o evento é carinhosamente conhecido, faturou cerca de R$ 350 milhões. 
O montante é 75% maior do que na 21ª edição.

“Esta edição da Expo será inesquecível. Foram três dias de muitos encontros e reencontros, aprendizado, negócios, parcerias, 
confraternização e diversão. Nem o frio nem a chuva impediram os visitantes de lotarem o pavilhão. Acredito que o longo período 
de restrições, por causa da pandemia, também contribuiu. A pessoas queriam se ver, se abraçar. Foi incrível”, diz, emocionado, José 
Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente do Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros). “Agradeço a todos que tornaram 
o evento possível.”

José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente do Sinaceg, no discurso de abertura da 22ª Expo 
de Transportes do ABCD. Agradecimento aos visitantes, expositores, parceiros e prefeitura de SBC



Recorde de visitantes e faturamento

Douglas Santos Silva, vice-presidente do 

Sinaceg, endossa as palavras do Boizinho. “Um 

evento desta dimensão só é possível graças à 

ajuda de todos.”

Em seu discurso, Orlando Morando, prefeito de 

SBC, destacou a importância do evento para  

o município

Com o corte da fita, 22ª Expo de Transportes do 

ABCD foi oficialmente aberta

Prefeito caminhou por todo o espaço, 
cumprimentando visitantes e expositores



Revista Cegonheiro

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
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De Nigris Mercedes é eleito  
o mais belo estande

Um dos momentos mais aguardados da Expo 
de Transportes do ABCD é a revelação do mais 
belo estande. A escolha é feita pelos visitantes, 
durante os três dias do evento, por meio de um 
formulário. 

Além da eleição do mais belo estande, outras 
atrações agitaram a 22ª Expo. Dentre elas, os 
shows do Trio Beijo de Moça, do cantor Fabrício 
Ramos e da cantora Patricia Passes.

Neste ano, os vencedores foram:

1º lugar – De Nigris Mercedes

2º lugar – DAF

3º lugar – Sinaceg

 (Sindicato Nacional dos Cegonheiros)

José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, e Douglas Santos, presidente e 
vice-presidente do Sinaceg, entregam o troféu de mais belo estande a Carmo 

Antonio Pizzotti, diretor da De Nigris, primeiro lugar

Márcio Galdino, diretor do Sinaceg, entrega o troféu a Rodrigo, da 
DAF, pelo segundo lugar

Aranha, Zé do Poste e Maurício, diretores do Sinaceg, recebem o 
troféu pelo terceiro lugar

Trio Beijo de Moça agitou o evento



Show com o cantor 

Fabricio Ramos

Patricia Passes também cantou para o pessoal

Muita diversão para a criançada Em tempos de Pantanal, o toque do berrante fez sucesso

Boneco da Michelin foi atração à parte

17Revista Cegonheiro



Concessionária dedicada  
aos cegonheiros

A AUTO SUECO e a Volvo participam desde a primeira edição 
da Expo de Transportes ABCD. “Sempre estamos com os 
amigos cegonheiros”, afirma Geórgio Cerqueira Pereira, 
gerente regional de vendas da Auto Sueco, concessionária 
Volvo. “Não podemos ficar de fora de um evento como este, 
para reforçar ainda mais a nossa parceria com o setor.”

A Auto Sueco expôs dois FH 500, de 500 cavalos, e um FH 
540, de 540 cavalos, ideais para o uso na cegonha. Todos 

com diversos itens de segurança, como frenagem autônoma, 
câmera de rodovia, piloto automático adaptativo, para o 
motorista controlar a distância do veículo da frente, freando 
automaticamente, câmeras de ponto cego e airbags.

Ciente da importância dos cegonheiros, a Auto Sueco é uma 
concessionária Volvo exclusiva para o segmento, com mais 
agilidade no atendimento e melhor conhecimento de suas 
necessidades. 

Revista Cegonheiro18

José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente, e diretoria do Sinaceg, com representantes da Auto Sueco

No estande, os caminhões FH 500 e FH 540, ideais para o 
uso na cegonha

Volvo reconhece a importância dos 
cegonheiros para o mercado
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 S
U
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AUTO SUECO

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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Uma concessionária vocacional

CODEMA

t
A CODEMA, concessionária Scania, tem em sua unidade de 
São Bernardo do Campo uma casa vocacional, criada, há 18 
anos, para atender ao segmento dos cegonheiros. Fincou 
raízes e cresceu com a categoria e a região.

“Chegamos a ter 20% de caminhões comercializados para 
cegonheiros”, contabiliza Maurício de Miranda, gerente 
regional de vendas da Codema. “Com a pandemia, reduziu. 
Hoje, aproximadamente, 15%  das vendas são para o segmento.”

Miranda afirma que é muito importante participar da Expo 

de Transportes do ABCD para, além de mostrar os produtos, 
reforçar a parceria com os clientes. “É uma exposição de 
relacionamentos e vendas. Muitas pessoas deixam para 
comprar os caminhões neste evento”, diz o gerente. “Por isso, 
estamos oferecendo uma condição diferenciada, e esperamos 
vender 20 unidades durante  exposição. Estamos preparados, 
deixando muitos negócios para fecharmos aqui.”

Para atrair os visitantes, o estande da Codema expôs o Scania 
R450, comemorativo dos 65 anos, o R500 e o G450. Além dos 
brutos, uma potente mesa de som.

Scania R450, caminhão comemorativo dos 65 anos da 
marca no Brasil

Representantes da Codema: expectativa de 
bons negócios

Espaço preparado especialmente para receber os clientes
José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente, e diretoria do 

Sinaceg, com representantes da Codema, concessionária Scania

C
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E

M
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www.codema.com.br /codemascania /codemascania

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



Relacionamento e vendasRelacionamento e vendas

COFIPECOFIPE

t O GRUPO COFIPE participa da Expo de Transportes do ABCD 
para fortalecer o relacionamento com os cegonheiros e 
apresentar a sua área comercial. “É importante marcarmos 
presença, apoiando totalmente a iniciativa”, diz Thiago Lofeu, 
gerente comercial do Grupo Cofipe. “Estamos aqui para 
fazer relacionamento e vender. Em 2019, comercializamos 
32 veículos.” Lofeu acredita que 2022 não será igual, pois 
o mercado não está tão aquecido. Por isso, o Grupo Cofipe 

apresenta a sua área de vendas, mostrando a força dos setores 
de peças, pós-vendas e serviço.

Para Lofeu, é importante estar na exposição, pois os clientes 
sempre buscam informações. “Trouxemos o Iveco Hi Way 2023, 
6x2, motor de 440 cavalos, e o High Road, modelo de entrada do 
segmento dos cegonheiros, para brigarmos pelo preço.” 

O GRUPO COFIPE participa da Expo de Transportes do ABCD 
para fortalecer o relacionamento com os cegonheiros e 
apresentar a sua área comercial. “É importante marcarmos 
presença, apoiando totalmente a iniciativa”, diz Thiago Lofeu, 
gerente comercial do Grupo Cofipe. “Estamos aqui para 
fazer relacionamento e vender. Em 2019, comercializamos 
32 veículos.” Lofeu acredita que 2022 não será igual, pois 
o mercado não está tão aquecido. Por isso, o Grupo Cofipe 

apresenta a sua área de vendas, mostrando a força dos setores 
de peças, pós-vendas e serviço.

Para Lofeu, é importante estar na exposição, pois os clientes 
sempre buscam informações. “Trouxemos o Iveco Hi Way 2023, 
6x2, motor de 440 cavalos, e o High Road, modelo de entrada do 
segmento dos cegonheiros, para brigarmos pelo preço.” 

Recepcionistas preparadas para falar sobre os caminhões IvecoRecepcionistas preparadas para falar sobre os caminhões Iveco
Iveco High Road, modelo de entrada no 

segmento dos cegonheiros
Iveco High Road, modelo de entrada no 

segmento dos cegonheiros

Grupo Cofipe: fortalecer o relacionamento e fazer negóciosGrupo Cofipe: fortalecer o relacionamento e fazer negócios
José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente, e diretoria do 

Sinaceg, com representantes do Grupo Cofipe
José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente, e diretoria do 

Sinaceg, com representantes do Grupo Cofipe
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Guarulhos - SP

Acesse para saber mais
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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



Serviços exclusivos para  
a categoria

COOPERCEG/
CREDCEG

t Uma cooperativa de cegonheiros não poderia estar de fora da 
Expo de Transportes do ABCD. “Esta é uma feira em prol dos 
cegonheiros e todos os anos nós participamos,” afirma Elcio 
Pio dos Santos, presidente da COOPERCEG. “Estamos aqui 
para prestigiar os cegonheiros, porque a Cooperceg é dos 900 
cegonheiros que temos filiados atualmente.” 

A Cooperceg foi criada para reduzir custos de transporte no 
segmento dos cegonheiros. A ideia é comprar os insumos 
básicos em grande quantidade, para conseguir preços menores e 
repassá-los aos cegonheiros. 

A cooperativa está retomando as atividades aos poucos, porque a 
setor de automóveis foi o primeiro a sentir os efeitos da pandemia 
e o último a começar a se recuperar. “Carro não é essencial, e 
quando a pandemia chegou, as concessionárias foram fechadas. 

Ninguém comprava nada, e não tinha o que transportar”, lembra 
o presidente da Cooperceg. 

Outra que nasceu para atender especialmente ao segmento dos 
cegonheiros foi a CREDCEG. “O nosso objetivo é institucional, 
uma vez que 85% da categoria já é filiada e tem a Credceg como 
única instituição financeira”, afirma Elias Fazan, presidente do 
Conselho de Administração, lembrando que participam da Expo 
do ABCD desde a primeira edição. “Aqui, é a casa do cegonheiro.”

Durante a pandemia, a Credceg tomou diversas medidas para 
assegurar a sobrevivência do cegonheiro. Foram providências 
de cautela, preventivas, para minimizar os prejuízos da categoria. 
“Tivemos muito sucesso, porque passaram pela pandemia sem 
grandes problemas”, afirma Fazan. “Agora, estamos tendo um 
sinal de crescimento e acompanhando de perto.”

Da esq. para dir.: José Rubens de Sousa, presidente da Credceg, 
José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente do Sinaceg, 

e Elcio Pio dos Santos, presidente da Cooperceg

Parte do time da Credceg Happy hour: nem só de negócios vive a Expo do ABCD! Visitantes são recebidos com sorrisos e brindes

José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente, e diretoria 
do Sinaceg, com representantes da Credceg e Cooperceg
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Vantagens do cooperativismo

CTV

t A CTV (Cooperativa dos Transportadores de Veículos) participou 
da 22ª Expo de Transportes do ABCD para mostrar sua experiência 
de cooperativa de transporte e expor aos cegonheiros as 
vantagens do cooperativismo. Dentre elas, a principal são preços 
mais em conta para os cooperados, de combustível, acessórios e 
outros itens. 

Fausto Gabriel Sampaio, presidente da empresa, mais conhecido 
como Tite, explica que a CTV é cooperada da Cooperceg, o que 
permite alcançar todo o setor, com melhor resultado para todos. 
“Estamos fazendo um trabalho de divulgação, porque informação 
é tudo.”

Segundo ele, a maioria das empresas chega a pagar 40% a 
mais de imposto por falta de conhecimento das leis e de um 
advogado tributarista. Ele cita o exemplo do ICMS, no qual ocorre 
a bitributação. “O PIS e Cofins são cobrados em cima do valor 
do frete, mais o ICMS”, esclarece. “A cooperativa repassa as 
informações para que o cooperado não seja prejudicado.”

Para deixar mais claro, Tite exemplifica: o crédito de ICMS para 
quatro caminhões seria em torno de R$ 200 mil. Com este valor, 
nenhuma concessionária se interessaria em fazer negócio. “Mas 
se você reúne 3 mil caminhoneiros e soma o valor de todos eles, é 
possível comprar 50 caminhões por mês, em condições especiais.” 

CT
V

José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente, e diretoria do Sinaceg, com Tite, presidente, e diretoria da CTV

CTV esclareceu dúvidas sobre o cooperativismo
Equipe da CTV durante a 22ª Expo de 

Transporte do ABCDRevista Cegonheiro26
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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.



Expo garante bons negócios

DAF

t A VIA TRUCKS SP, concessionária DAF para a região, participou da 
feira com um XF480 FTS e um CF450 FT. “A Expo de Transportes 
do ABCD é muito importante para a nossa marca”, afirma Cláudio 
Gagliano, gerente de vendas da concessionária, mais conhecido 
como Cacau.

A presença na exposição garantiu um excelente resultado. Foram 
vendidas 14 unidades do XF480 FTS e uma do CF450 FT. E tem mais: 
o estande foi eleito pelos visitantes o segundo mais belo.

José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente, e diretoria 
do Sinaceg, com representantes da Via Trucks, concessionária DAF

Time da Via Trucks

Bons resultados: 15 caminhões DAF vendidos durante a Expo

Márcio Galdino, diretor do Sinaceg, Jardel de Castro presidente do 
Sintrav, com representantes da Via Trucks

Estande da DAF foi eleito o segundo mais belo da 22ª Expo de 
Transportes do ABCD
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Oficina e equipe dedicadas 
aos cegonheiros

DE NIGRIS

t A DE NIGRIS, concessionária Mercedes-Benz, tem um 
relacionamento com o segmento da cegonha há mais de 30 anos, 
participando desde a primeira edição da Expo de Transportes 
do ABCD. “O evento é a oportunidade para fortalecermos nossa 
parceria com os clientes”, afirma Carmo Antonio Pizzotti, diretor 
da De Nigris. “Estamos expondo o Axor 2544, o Actros 2548 e o 
Actros 2653, ideais para o segmento, principalmente os modelos 
2041 e 2544, com condições especiais.”

A De Nigris, além de caminhões ideais, tem oficina e equipe 
dedicadas à categoria. A Casa do Cegonheiro é o local dos 
motoristas do segmento de pesados, especializada na 

manutenção de caminhões-cegonha. A empresa também oferece 
unidade volante, que vai aonde o cegonheiro precisar. 

Pizzotti diz que o segmento ainda está com reflexos da paralisação 
da indústria automotiva. “As montadoras começaram a receber 
alguns componentes que estavam faltando e, com isso, a 
movimentação das cegonhas também começa a melhorar.”

No momento da entrevista, Pizzoti e equipe nem imaginavam 
que o estande da De Nigris seria eleito o mais belo desta edição 
da Expo de Transportes do ABCD. Escolha feita pelos visitantes! 
Parabéns!

Estande da De Nigris foi eleito o mais belo da 22ª Expo de Transportes do ABCD

Boneco da Michelin visitou o estande da 
concessionária Mercedes-Benz

José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente do Sinaceg, 
associado e Carmo Antonio Pizzotti, diretor da De Nigris

Boizinho e diretoria do Sinaceg, com representantes da De Nigris
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Momento para fortalecer 
as parcerias

GRUPO SADA

t
O GRUPO SADA é outro veterano da Expo de Transportes 
do ABCD, participante desde a primeira edição. Presente nas 
principais montadoras de caminhões e empresas de serviços para 
cegonheiros, o principal objetivo da SADA na feira é institucional, 
prestigiar o evento organizado pelo Sinaceg. 

“Não estamos vendendo nada. Temos 3 mil cegonheiros no Brasil 
inteiro. Por isso, somos intimamente ligados ao sindicato”, afirma 
Edson Póvoas, gerente Comercial da SADA.

Segundo o executivo, no primeiro dia da Expo, o público compareceu 
em massa, lotando o Pavilhão Vera Cruz. “Livre da pandemia, depois 
de dois anos de restrições, o pessoal veio mesmo com frio.”

Show ao vivo no estande do Grupo SADA

José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente, e diretoria 
do Sinaceg, com representantes do Grupo SADA

Movimentação no estande foi grande, nos três dias

Associado do Sinaceg, Édson Póvoas gerente comercial grupo sada, 
Boizinho Presidente Sinaceg, Ana Paula Torres coordenadora comercial 

do grupo Sada e Roberto Cabloco.
Bonés do Grupo SADA para os visitantes
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Proteção e tranquilidade em 
exposição

INTERBROK

t O Grupo Interbrok fez questão de participar da 22ª Expo 
de Transportes do ABCD. Para a empresa, é uma excelente 
oportunidade para mostrar às pessoas a importância de se 
investir em seguro de vida e patrimônio. Mais do que minimizar 
prejuízos em situações inesperadas, saber que você, sua família 
e bens estão protegidos é garantia de tranquilidade.

 “Temos mais de 100 anos de atuação no mercado de 
corretagem e administração de seguros”, afirma Edson 
Hirazaki, diretor do Grupo Interbrok. “Foi uma enorme 
satisfação participar do evento e estar com nossos amigos 
cegonheiros.”

Douglas Silva, vice-presidente do Sinaceg, Orlando Morando, prefeito de 
São Bernardo, Boizinho, e Álvaro de Magalhães, fundador da InterbrokJosé Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente, e diretoria do 

Sinaceg, com Edson Hirazaki, diretor, e funcionários da Interbrok

Boizinho e Meire, sua esposa, com Angeles Magalhães, presidente da 
Interbrok, e Álvaro de Magalhães, fundador da Interbrok

 

Boizinho acompanha entrevista do Edson Hirazaki, diretor da Interbrok
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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



Parceria importante 

JURÍDICA

tDos seus 20 anos de atividade, 10 deles a JURÍDICA 
CORRETORA DE SEGUROS esteve presente na Expo de 
Transportes do ABCD. “Nosso intuito ao participar do evento 
é fazer relacionamento com os cegonheiros e ampliar a 
parceria com esse segmento tão importante”, diz Douglas 
Santos Silva, proprietário da Jurídica, lembrando que a 
empresa surgiu trabalhando com a categoria.

A Jurídica expôs um dos produtos mais essenciais: 
Segurança. “Trabalhamos com os bens mais importantes 
do ser humano: Vida e Saúde. Também, com os bens 
patrimoniais: caminhão, carro, casa. Não importa o dia 
nem a hora, estamos sempre prontos para atender os 
clientes”, reforça Douglas.

Douglas Santos Silva, proprietário da Jurídica Corretora e vice-presidente do Sinaceg, com Carla, 
sua esposa, José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente, e diretoria do Sinaceg
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Mercado a ser explorado

LEMAK

t

A LEMAK participou da 22ª Expo de Transportes do ABCD 

para fazer negócios. Atuando no ramo de veículos premium, 

enxergou na exposição uma oportunidade. A empresa opera 

em centros de distribuição onde a cegonha não chega.

“Nós focamos no transporte de carros premium, mercado que 

estava carente”, explica Leandro Marcelino Silva, presidente 

da Lemak. “O cliente não quer tirar o carro da concessionária, 

não quer levar à oficina. Atuamos nesse segmento.”

Inversamente ao que aconteceu com a maioria das empresas, 

na pandemia, a Lemak registrou crescimento nos negócios. 

“O cliente não queria sair com o carro, mas precisava levá-lo 

à concessionária”, lembra Silva. “Atendemos esse público, que 

aumentou durante a pandemia.”
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Leandro Marcelino Silva, presidente da Lemak, com o irmão, 
Luiz Gabriel Batista Nogueira, e José Ronaldo Marques da Silva, 

Boizinho, presidente do Sinaceg

Expo de Transportes do ABCD é 
oportunidade para Lemak fazer negócios

Leandro e o irmão, com o time de profissionais da Lemak

Lemak atua no transporte de veículos premium

36 Revista Cegonheiro
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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



Fidelizar clientes e fortalecer a 
marca

PNEUS TEP

t A Expo de Transportes do ABCD é tradição na PNEUS TEP, que 
participa desde a primeira edição. “Estamos aqui para rever e 
expandir nosso leque de amigos e clientes”, explica Rosemari 
Costa, proprietária da empresa.

Para ela, investir em eventos como a Feira dos Cegonheiros 
proporciona muitas vantagens, como fidelizar os clientes, 

conquistar outros públicos e fortalecer a marca.

Sempre sorridente, Rosemari diz que depois da pandemia os 
negócios começaram a melhorar. “Em breve, voltaremos aos 
antigos patamares”, prevê, otimista. 
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Empresa trabalha com as principais fabricantes de pneusVisitantes se divertiram no estande da Pneus Tep

Benvindo Gonçalves, diretor do Sinaceg, com Marcos, vendedor da Pneus TepJosé Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente, e diretoria do 
Sinaceg, com proprietários e funcionários da Pneus Tep
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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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Dias de encontros e reencontros

A 22ª Expo de Transportes do ABCD foi muito mais do que exibição de caminhões, apresentação de produtos e serviços para o 
segmento dos cegonheiros e negócios. Foi um momento para encontrar e reencontrar amigos, depois de praticamente dois anos 
de isolamento, imposto pela pandemia. 

SINACEG



Dias de encontros e reencontros

Poder ficar sem máscaras e abraçar foi reconfortante. As fotos comprovam o alto astral do evento, prestigiado por autoridades 
políticas, como Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, Carla Morando, reeleita deputada estadual, Hiroyuki Minami, 
vereador de São Bernardo, entre outras.
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Três dias de estande lotado  
e animado

Três dias de estande lotado  
e animado

A TEGMA participa da Expo de Transportes do ABCD há vários 
anos. “A exposição acontece em um momento oportuno, de 
retomada de negócios, o que é muito bom”, diz Claudinilson 
Souza de Moraes, gerente da Tegma. 

A exemplo de outras edições, o estande da empresa era um dos 
mais animados, sempre lotado. “Estamos gostando, mesmo 
não fazendo negócios. O relacionamento com os clientes é 

muito importante. Também aproveitamos para estreitar a 
parceria com os prestadores de serviços”, comenta Moraes.
Há mais de 50 anos no mercado, a Tegma é especializada 
em operações complexas e de alta criticidade, com portfólio 
abrangente de serviços, focada em logística integrada e de 
veículos. É considerada uma das maiores operadoras da 
América Latina no transporte de veículos zero-quilômetro, 
com 26% de market share no Brasil.

A TEGMA participa da Expo de Transportes do ABCD há vários 
anos. “A exposição acontece em um momento oportuno, de 
retomada de negócios, o que é muito bom”, diz Claudinilson 
Souza de Moraes, gerente da Tegma. 

A exemplo de outras edições, o estande da empresa era um dos 
mais animados, sempre lotado. “Estamos gostando, mesmo 
não fazendo negócios. O relacionamento com os clientes é 

muito importante. Também aproveitamos para estreitar a 
parceria com os prestadores de serviços”, comenta Moraes.
Há mais de 50 anos no mercado, a Tegma é especializada 
em operações complexas e de alta criticidade, com portfólio 
abrangente de serviços, focada em logística integrada e de 
veículos. É considerada uma das maiores operadoras da 
América Latina no transporte de veículos zero-quilômetro, 
com 26% de market share no Brasil.

José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente, e diretoria do Sinaceg, com representantes da TegmaJosé Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente, e diretoria do Sinaceg, com representantes da Tegma

Estande da Tegma era um dos mais animados
Funcionários da Tegma, em pausa para 

registrar o momento
Funcionários da Tegma, em pausa para 

registrar o momento
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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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Hora de rever amigos e 
conversar

Há mais de 60 anos no mercado, a TRANSAUTO aproveitou 
a 22ª Expo de Transportes do ABCD para marcar presença, 
recepcionar amigos e clientes. “É muito importante estarmos 
aqui para conversar com amigos, companheiros de segmento, 
trocar informações e crescermos juntos”, diz Rodrigo Biggi 
Pavan, motorista da Transauto.

Especializada em transporte de veículos, desde automóveis 
até chassis de ônibus, passando por furgões, vans, caminhões 
leves, médios e pesados, a Transauto é uma das líderes do 
mercado brasileiro. Além das maiores montadoras do país, 
tem no portfólio de clientes importadores, concessionários, 
locadoras, grandes frotistas e particulares.

José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente, e diretoria do Sinaceg, com o time da Transauto

Participação dos funcionários da Transauto 
na 22ª Expo do ABCD está registrada

Caricaturistas foram a atração principal do estande

TR
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SA
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TRANSAUTO
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Logística interna e externa

A 22ª Expo de Transportes do ABCD foi uma grande 
oportunidade para a TRANSMORENO mostrar seu trabalho 
e operação logística/automotiva, dentro das fábricas. 
“Apresentamos o leque de opções para o sistema logístico”, 
explica Pib, gerente geral da empresa. “O transporte de 
automóveis é o nosso carro-chefe, mas há 10 anos começamos 
a atuar na linha interna das montadoras.”
Segundo Pib, é importante participar de eventos como a 

Expo do ABCD, porque o setor é forte e robusto e é vital que 
os cegonheiros conheçam a atividade da Transmoreno, com 
mais de 44 anos de história. “Agora, estamos investindo em 
tecnologia e divulgação da nossa imagem”, diz o executivo. 
“O setor está começando a reagir. Temos previsão de bons 
volumes para 2023. As próprias montadoras já nos alertaram 
para estarmos preparados, porque o mercado vai esquentar.”

José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente, e diretoria do Sinaceg, com o time da Transmoreno

Sorrisos e simpatia no estande da Transmoreno
Bruno Costa, gerente da filial do Rio de Janeiro,  Pib, gerente comercial, e 

Marcelo José, gerente operacional de São José dos Pinhais 
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Rastreamento e segurança

A TRUCKS CONTROL atua no segmento de rastreamento, 
com cobertura no Brasil inteiro. A empresa aproveitou a 22ª 
Expo de Transportes do ABCD para lançar a Smart Vision Cam, 
câmera de rastreamento com sensores que indicam fadiga do 
motorista, uso de celulares, direção inadequada, entre outras 
situações que podem causar acidentes.

São várias câmeras instaladas dentro e fora do caminhão. 
As internas mostram o que está acontecendo na cabine. 
Um sensor foca o rosto do motorista. Se piscou lentamente, 
acendeu cigarro, falou no celular, dispara um alerta para 
a central de monitoramento e para a transportadora, que 
conseguem perceber a fadiga do motorista e o que ele está 
fazendo. Tem uma câmera no vidro, direcionada para fora, 
que enxerga o mesmo que o motorista. Ela detecta uma 

pessoa passando, um carro freando, se o caminhão está se 
aproximando demais e dispara alertas.

As câmeras externas detectam quem se aproxima pelas 
laterais e também emitem alertas para o motorista. Além 
disso, ele recebe indicativos no painel, transmitidos em forma 
de imagens e sons.

“A confiabilidade do sistema é total, pois as câmeras 
comparam o que elas ‘veem’ com o que há no sistema”, 
explica Aparecido Augusto, supervisor operacional da Trucks 
Control. “A conexão das câmeras com o sistema é física, por 
meio de cabeamento, dentro do caminhão, sem aparecer.  
Apenas as câmeras ficam visíveis.”

José Ronaldo Marques da 

Silva, Boizinho, presidente, e 

diretoria do Sinaceg, com o 

time da Trucks Control

Funcionários da Trucks 

Control focados pelas 

câmeras

Trucks Control sempre 

participa da Expo de 

Transportes do ABCD
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SINACEG

Confraternização e  
muita alegria

Depois de dois anos de restrições impostas pela pandemia, a 22ª Expo de Transportes do ABCD foi uma festa, cheia de convidados, 
conversa boa, música ao vivo e muito mais. Ninguém ficou parado. Foi sucesso de público e vendas!!

As imagens confirmam.
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Quando o evento é bom, a gente tira foto. Quando é excelente, tiramos muitas fotos. A 22ª Expo de Transportes do ABCD, com 
certeza, foi uma das edições mais festivas.

Para quem não teve a oportunidade de participar e para quem quer rever, mais fotos. 
Até a próxima!

v

Vale a pena ver mais...
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EXPO 
a

DE

TRANSPORTES

ABCDDO

22

FATURAMENTO RECORDE, MAIS DE R$350
MILHÕES, E PÚBLICO DE 48 MIL VISITANTES.

REALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

A exposição que a cada ano bate novos recordes de
público e faturamento aconteceu em Setembro e mais

do que nunca entregou o que há de mais atual e
relevante quando o assunto é transporte.

EM SETEMBRO DE 2023 TEM MAIS!
EM BREVE MAIS INFORMAÇÕES, AGUARDE.
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