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Caros Leitores,
Dizem que no Brasil o ano começa só depois do Carnaval. No momento que escrevo para 
vocês, estamos a três dias do início oficial do feriadão. Mas posso garantir que o Sinaceg 
começou os trabalhos muito antes. Ou melhor, exatamente em 1º de janeiro, em Brasília. Eu 
e o Douglas Silva, nosso vice-presidente, representamos o sindicato na posse do deputado 
federal Marcelo Lima, ex-vice-prefeito de São Bernardo do Campo.

Para nós, é motivo de orgulho ter na Câmara dos Deputados um representante da cidade 
que abriga a nossa sede e muitos dos nossos associados. Orgulho e certeza de que ele 
também vai dar voz à nossa categoria no âmbito do governo federal. 

Outro motivo de orgulho foi a homenagem que o André Martins Alves, o Gato Magro, 
diretor da subsede do Sinaceg de Piracicaba (SP), recebeu da prefeitura de Sumaré e da 
Polícia Federal, por sua contribuição no combate às drogas.

E o que dizer do nosso “Programa Nacional de Podas de Árvores”, que, em 14 anos, soma 
mais de 200 mil quilômetros de podas em todo o país. Muito orgulho, né?!

Nesta edição, celebramos os 90 anos do Joselino Moreira de Oliveira, o Lino ou Passo 
Magro, como é conhecido. Se hoje o Sinaceg é uma realidade, devemos a ele, um dos seus 
fundadores.

Antes de liberar vocês para a leitura, destaco também a singela homenagem ao amigo e 
advogado do Sinaceg, Jorge Vittorini, o dr. Jorge. Em janeiro, ele foi ao encontro do Pai 
Eterno. Orgulho e privilégio de ter convivido com pessoa tão generosa.

Boa leitura! José Ronaldo Marques da Silva 
(Boizinho)

palavra 
do presidente
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Conversa sobre negócios – José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente do Sinaceg, 
domina a arte de receber e, por meio de uma boa conversa, constrói relacionamentos, sempre 
pensando na categoria. Em janeiro, recebeu os empresários (da esq. para a dir., na foto 1) Alex 
Gomes Martins, Pedro Jorge Oliveira Monteiro e Lucas Ruan Batista Carlos. 
Na foto 2, Boizinho e Pedro Jorge.

Visitas ilustres – Em janeiro, 
o Sinaceg também recebeu a 
visita de associados de Sumaré 
(SP), para um bate-papo sobre 
metas e expectativas para 
2023. Na foto, André Martins 
Alves, o Gato Magro, diretor 
da subsede do Sinaceg de 
Piracicaba, Zuleide Barbosa 
Gomes dos Santos, Carlos 
Roberto dos Santos, Boizinho 
e Junior. 

Visitas com propósito

Revista Cegonheiro
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SINDICATO NACIONAL DOS CEGONHEIROS

Reforma nos estacionamentos
sindicato

Assim como os veículos, as estruturas físicas também 
demandam manutenção, sobretudo as que ficam 
expostas às condições climáticas. É o caso do pátio de 
apoio e do estacionamento das carretas. 

Em janeiro, o Sinaceg realizou obras em ambas 
as áreas, para tapar buracos, provocados pelas 
chuvas, e nivelar o piso. Benvindo Gonçalves, diretor 
executivo, acompanhou os trabalhos. “Garantir bem-
estar, segurança e conforto aos associados é um 
dos compromissos do sindicato. Estamos atentos às 
condições das instalações e promovendo manutenção 
e melhorias, sempre que necessário.”

Benvindo Gonçalves, diretor executivo do Sinaceg, 
acompanhou as obras de perto

Chuvas danificaram os pisos, tanto do pátio 
como do estacionamento das carretas
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90 anos de sabedoria, 
trabalho e coletividade
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Do alto dos 90 anos, 

Joselino é só gratidão 

pela vida

Viver em um país onde as regras mudam 
ao sabor do vento não é fácil. Ser dono 
do próprio negócio é ainda mais difícil. 
Tem que ter coragem, determinação e 
trabalhar muito. Foi assim que Joselino 
Moreira de Oliveira, o Lino, cearense de 
Boa Viagem, se tornou um empresário 
do transporte de carros.

Nascido em 13 de janeiro de 1933, Lino 
trabalhava na roça, quando, aos 20 
anos, veio para São Bernardo do Campo 
com a esposa, Inácia. Passou por alguns 
empregos, até entrar na Mercedes-
Benz, na área metalúrgica.

Aplicado e focado, depois de sete anos, 
conseguiu comprar o primeiro caminhão. 
“Um Mercedes LP 321, da Brazul”, lembra 
o filho, Edimar Moreira de Oliveira. “Ele 
continuou prestando serviços para a 
Brazul até 1969, quando a Da Cunha foi 
inaugurada. Trabalhou lá por um ano, e foi 
para a Transauto.”

Quando começou a dirigir, Lino era 
muito magro. Os amigos de estrada 
não perdoaram: virou o Passo Magro. O 
pouco peso, contudo, não o impediu de 
superar as dificuldades da estrada. 

Trabalhando com determinação, 
Passo Magro ganhou um importante 
companheiro. Edimar, com apenas 
18 anos, decidiu seguir os caminhos 
do pai. “Em 1986, com um Mercedes 
1113, comecei a prestar serviços para 
a Transauto, fazendo Nordeste e Mato 
Grosso.”

Juntos, pai e filho foram conquistando a 
confiança das transportadoras e cada vez 
mais viagens, que resultaram na compra 
de outros caminhões e nas empresas 
Transpassomagro e  EVL Transportes. 

Festa dos 90 – Passo Magro transportou 
sonhos por 32 anos, até 1997, quando 
conquistou o direito de descansar, curtir 
mais a família. Em janeiro, festejou seus 
90 anos com muito estilo e rodeado 
de familiares, amigos e companheiros 
de estrada. Colocou o pessoal para 
dançar um bom forró pé de serra, com 
o conjunto Raça do Pajeú, e se divertiu 
bastante. 

“Mostrou para todos que segue um 
nordestino forte, cheio de atitude e que 
sabe aproveitar a vida”, conclui o filho 
orgulhoso, que deixou as estradas em 
2002, para cuidar das transportadoras.

personagem
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Joselino, cercado de amigos e familiares, para celebrar data tão importante

Um bom forró pé de serra, com o conjunto Raça do Pajeú, animou a festa

90 anos de muitas realizações

UM DoS FUnDADoRES Do SInACEG

Joselino, Lino ou Passo Magro. Não importa como é 

chamado. O importante é saber que ele sempre se 

preocupou com todos à sua volta. Tanto, que quando 

começaram as conversas para criar um sindicato que 

representasse a categoria, na década de 1970, lá estava 

ele. Se hoje o Sinaceg é uma realidade, é graças a pessoas 

como Passo Magro.

E a preocupação com o próximo ele também transmitiu 

ao filho. Desde 1996, Edimar faz parte da diretoria do 

sindicato. “A situação está difícil por vários motivos. Óleo 

diesel muito caro, as despesas para manter os brutos só 

aumentam e o ganho não é suficiente. Temos que pensar 

em conjunto. Com o Sinaceg, somos mais fortes.”



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

Carros a etanol x elétricos

Rede de abastecimento é uma das dificuldades para a popularização dos carros elétricos

André Ricardo Vieira, CEO 
da Solution4Fleet

A cada dia, aumenta o número de veículos 
elétricos no mercado e nas ruas. Segundo 
a  ABVE (Associação Brasileira do Veículo 
Elétrico), as vendas de automóveis leves 
eletrificados no Brasil alcançaram 50 mil 
unidades em 2022, volume 41% superior 
a 2021. 

E 2023 começou igualmente bem. Dados 
da Anfavea (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores) 
apontam que, em janeiro, foram 
licenciados 753 veículos elétricos, alta de 
104% em relação a igual período do ano 
passado. 

Para além dos números, no dia a dia, os 
eletrificados são mais vantajosos do que 
os veículos movidos a etanol? 

Para André Ricardo Vieira, CEO, 
sócio e fundador da Solution4Fleet, 
consultoria de gestão para locadoras e 
concessionárias, o interesse comercial em 
transformar a matriz energética fará com 
que o veículo a etanol perca a batalha. 
“O carro elétrico, em média, é composto 
por apenas 35% das peças dos modelos 
convencionais. Isso quer dizer que, em 
escala, a tendência é que ele seja criado e 
produzido de uma forma cada vez melhor. 
Consequentemente, seu preço será mais 
acessível.”

A transição, segundo Vieira, vai acontecer, 
destacando, nesse processo, o veículo 
híbrido, que deve, cada vez mais, ser 
abastecido a etanol. “Será uma transição 
longa, porque não envolve apenas carros, 

mas também caminhões e ônibus, além 
das questões de infraestrutura que 
precisam ser desenvolvidas, como os 
pontos de carregamento dos veículos.” 

As principais dificuldades da 
popularização dos elétricos no país são o 
alto valor do automóvel, a estruturação 
de uma rede de abastecimento eficiente 
e a adaptação dos motoristas ao processo 
de abastecer com mais previsibilidade do 
percurso. Contudo, apesar dos entraves, 
Vieira está confiante. “Acredito que, de 
2023 a 2028, este crescimento inicial seja 
bem gradativo. Mas, a partir de 2029, a 
adesão será acelerada”, diz o executivo, 
destacando que o carro elétrico é mais 
fácil e gostoso de dirigir e um pouco  
mais seguro.
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Movido pela vontade de ajudar

Mauricio Cardoso, 
vereador de São 

Bernardo, José 
Ronaldo Marques da 

Silva, Boizinho, com o 
neto, e dr. Jorge

Mauricio Cardoso, Boizinho e dr. Jorge

homenagem

Junior, dr. Jorge, Mauricio Cardoso e FerrariRevista Cegonheiro14

Quem poderia imaginar que um garoto 
sapeca, que quebrava vidraças e fazia 
muita arte quando criança seria um 
advogado de respeito, chamado sempre 
de doutor?

Nascido em 23 de janeiro de 1957, em 
São Bernardo do Campo, Jorge Vittorini 
era uma criança muito ativa, com muitos 
amigos. Coração generoso, sempre 
pensava nos outros. 

Para conciliar a vontade de ajudar com 
uma profissão, decidiu ser advogado. 
Formou-se aos 27 anos, pela Faculdade de 
Direito de São Bernardo.

Atuando nas áreas de Direito Civil e 
Trabalhista, dr. Jorge, como era conhecido, 
colocou seu aprendizado à disposição da 
Prefeitura de São Bernardo do Campo, 
empresários, políticos, familiares e 
amigos. Entre eles, José Ronaldo Marques 
da Silva, o Boizinho.

A amizade dos dois se fortaleceu. Quando 
Boizinho foi eleito presidente do Sinaceg 
pela primeira vez, em 2007, o dr. Jorge 
começou a prestar serviços para a 
entidade.

Uma pessoa simples e acessível, atendia 
a todos e sempre procurava resolver 
os problemas. O pai deu exemplo de 
trabalhador e a mãe, de como receber bem 
as pessoas. A família era tão importante, 
que resolveu formar a dele. 

Em 1992, por meio de uma amiga em 
comum, Jorge conheceu Eliane. A atração 
foi mútua e o amor entre os dois não quis 
esperar muito. Em 18 setembro de 1993, 
se casaram.Eliane foi a parceira ideal, com 
quem Jorge conheceu praticamente o Brasil 
inteiro e a Europa. 

Amante de todos os esportes, assistia a 
diversas modalidades, com paixão e muita 
vibração. Procurava manter-se informado 

sobre os mais variados assuntos e 
compartilhava conhecimento.

Sempre estava entre amigos e familiares, 
e era muito querido por todos. Soube 
aproveitar cada instante da vida.

Em 24 de janeiro, um dia após completar 
66 anos, dr. Jorge foi procurar novas 
causas no andar de cima. Aos que seguem 
por aqui, ficam a saudade, as muitas 
lembranças e a certeza de que tiveram 
o privilégio de conviver com uma pessoa 
única.

Pela dedicação profissional durante tantos 
anos, que, com certeza, elevou a entidade 
a outro patamar, o Sinaceg presta esta 
singela homenagem ao dr. Jorge. 

Boizinho, o amigo, agradece a Deus por ter 
colocado o Jorge em seu caminho.



Ferrari, dr. Jorge, Ramon Ramos, ex-presidente da câmara 
municipal de São Bernardo (in memorian), Boizinho e Rubens Bigu

Encontro das famílias Santa e Giuseppe Vittorini, em janeiro de 2000

Uma das inúmeras paixões do Jorge: o afilhado Carlos 
Eduardo, o Cadu, na comemoração do primeiro 

aniversário, em agosto do mesmo ano

Com a esposa amada, no Réveillon de 2013

Boizinho e Jorge: amizade e trabalho

Nesta foto, 
poucos dias  
antes de 
completar 7 anos
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Sinaceg participa da 
posse de Marcelo Lima

Quem é Marcelo Lima?

Eleito com 110.430 votos como deputado federal, Marcelo 
Lima foi vereador por dois mandatos e, entre 2017 e 2023, 
assumiu o cargo de vice-prefeito. Também foi Secretário 
de Serviços Urbanos, onde ajudou a idealizar projetos que 
se transformaram na marca da gestão orlando Morando-
Marcelo Lima, como as Praças-Parques e Arenas Parques, 
além de liderar a conclusão de importantes obras em São 
Bernardo, como o Piscinão do Paço, símbolo do fim das 
enchentes na cidade.

Durante a posse, o deputado federal destacou a 
importância da parceria construída com o prefeito 
orlando Morando nas duas gestões, e frisou que 
trabalhará para levar a experiência exitosa do atual 
governo para as demais cidades do Estado de São Paulo. 
“Podem ter certeza de que, agora, São Bernardo terá um 
deputado federal que atuará diariamente pensando no 
município. nossa parceria será gigantesca”, garante Lima.

José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, e Douglas Silva, presidente e vice-
presidente do Sinaceg, respectivamente, começaram o ano em Brasília 
(DF), prestigiando a posse do ex-vice-prefeito de São Bernardo do Campo, 
Marcelo Lima, como deputado federal. “Participar desse momento é 
uma forma de reconhecermos a importância de São Bernardo ter um 
representante na Câmara dos Deputados. Com certeza, tanto a cidade 
como nossa categoria terão mais voz”, afirma Boizinho.

A certeza do dirigente está baseada no fato de a prefeitura de São Bernardo 
ser sensível às demandas da categoria e estar sempre aberta ao diálogo. 
“E não apenas pelo fato de a cidade abrigar a nossa sede, mas também 
porque a gestão Orlando Morando-Marcelo Lima sabe a relevância dos 
cegonheiros para a economia do país”, reforça Boizinho, referindo-se ao 
atual prefeito de SBC.

Carla Morando, deputada estadual por São Paulo, Marcelo Lima, deputado 
federal e Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo

Revista Cegonheiro16
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Douglas Silva, vice-presidente do Sinaceg, José André dos 

Santos, vereador de Jarinu (SP), Marcelo Lima, deputado 

federal, Francisco Leandro Cardoso de Lima, vereador 

de Jarinu, e José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, 

presidente do Sinaceg

Douglas Silva e Boizinho, vice-presidente e presidente 
do Sinaceg, respectivamente, Carla Morando, deputada 

estadual por São Paulo, Orlando Morando, prefeito de 
São Bernardo, José André dos Santos e Francisco Leandro 

Cardoso de Lima, vereadores de Jarinu

Douglas Silva, vice-presidente Sinaceg, Marcelo Lima, 
deputado federal, Geraldo Alckmin, vice-presidente da 

República, e Boizinho, presidente do Sinaceg

Fanni de Melo Silva, Boizinho e Ivan Silva, vereador de São Bernardo

Marcelo Lima e esposa, Rosangela Lima, recebem 
convidados para posse

17Revista Cegonheiro



Revisão da Vida Toda: 
quem tem direito?

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, 
em 1º de dezembro de 2022, que é possível 
o segurado do INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) usar todo o seu período de 
contribuição para o cálculo do benefício 
previdenciário, e não apenas os salários 
recebidos depois de julho de 1994. É a 
chamada “Revisão da Vida Toda”.

Vale ressaltar que a revisão só vale a 
pena para quem tinha altos salários de 
contribuições antes de julho de 1994, para 
computar na aposentadoria, que farão 

diferença no cálculo do benefício. “Revisão 
da Vida Toda é uma ação de exceção. O 
segurado deve estar atento para não ser 
prejudicado. Além disso, é preciso fazer os 
cálculos, pois não compensa para todo o 
mundo”, explica Alessandro Montalvão, da 
Montalvão Advogados.

Segundo ele, só poderão revisar os 
benefícios aqueles que tiveram o início 
dos pagamentos nos últimos 10 anos, 
em razão do chamado prazo decadencial. 
Pensionistas e quem recebeu auxílio-

doença também podem ter direito à 
revisão. “O prazo decadencial começa a 
partir do primeiro dia do mês seguinte em 
que começou a ser pago o benefício. Por 
exemplo, se a data do início do benefício 
foi em 24 de março de 2019, mas a 
primeira parcela foi paga em 4 de abril de 
2019, a contagem do prazo dos 10 anos 
começará em 1º de maio de 2019. Ou 
seja, o segurado terá até 30 de abril de 
2029 para fazer o pedido da ‘Revisão da 
Vida Toda’”.
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QueM TeM diReiTo?

legislação

Podem pedir a “Revisão da Vida Toda”, os segurados nas 
seguintes situações: 

• Ter começado a contribuir com o INSS antes de julho de 1994.

• Ter recebido os melhores salários antes de julho de 1994.

• Quem tenha poucas contribuições ou tenha começado a ganhar 
menos a partir de julho de 1994. 

• Ter aposentadoria com data de início entre 29/11/1999 e 
12/11/2019, para que tenha havido a aplicação da regra de 
transição contida no artigo 3º da Lei 9.876/1999. Nesse caso, a 
média salarial calculada pelo INSS para pagar a aposentadoria foi 
feita com os 80% maiores salários desde julho de 1994, quando o 
Plano Real entrou em vigor. 

• Benefício precisa ter sido concedido há menos de 10 anos, 
a contar o primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da 
primeira prestação. Por exemplo, o segurado tem 20 anos de 
contribuição (com o valor de recolhimento perto do teto do INSS) 
antes de julho de 1994, e 10 anos de valores baixos após essa 
data. Serão esses 20 anos de contribuições mais altas que farão 
com que o benefício suba de valor. 

Assim, se o segurado tem certeza de que não corre o risco do 
prazo decadencial e acha que a inclusão dos períodos anteriores 
a 1994 podem melhorar a sua aposentadoria, deve organizar os 
documentos e fazer os cálculos. 

Quais benefícios do InSS podem ser revistos e contemplados com 
a “Revisão da Vida Toda”?

• Aposentadoria por idade 
• Aposentadoria por tempo de contribuição 
• Aposentadoria especial 
• Aposentadoria da pessoa com deficiência 
• Aposentadoria por invalidez 
• Pensão por morte 
• Auxílio-doença

o que o segurado precisa fazer?

• Agende uma consulta com advogado especialista em Direito 
Previdenciário e em ações de “Revisão da Vida Toda”, para verificar a 
documentação e confirmar se realmente tem direito.
• Em caso positivo, contrate um advogado previdenciário e junte 
toda a documentação que comprove o direito. 
• Entre com a ação judicial. O processo poderá demorar de dois 
a três anos para ser julgado. Contudo, se procedente, o segurado 
receberá os valores atrasados dos últimos cinco anos, a contar a data 
de entrada do processo judicial. 
Para pedir a “Revisão da Vida Toda”, os segurados devem ingressar 
com a ação, levando em conta as seguintes situações: 
• Juizado Especial Federal – quando o valor da causa for até 60 
salários mínimos. 
• Justiça Federal – quando o valor da causa for acima de 60 salários 
mínimos.

“Revisão da Vida Toda” só vale para quem tinha altos salários de 
contribuições antes de julho de 1994



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.



de volta às 
atividades 

Equipe 1 fez podas na BR-020, no 
trecho entre Formosa (GO) e a 

divisa da Bahia

meio ambiente

Depois do 
período de férias, 
entre meados de 

dezembro e janeiro, as 
equipes do “Programa Nacional 
de Podas de Árvores” do Sinaceg 

(Sindicato Nacional dos Cegonheiros) 
voltaram às estradas. Sob coordenação de 

Paulo Cícero da Silva, os trabalhos começaram 
nos estados de Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul e Bahia. 

A Equipe 1, com o encarregado Edilon Gonçalves, 
trabalhou no Estado de Goiás, mais especificamente na BR-

020, no trecho entre Formosa e a divisa da Bahia.

A Equipe 2, com o encarregado Valdir Aparecido, fez podas na BR-
116, Rio – Bahia, no trecho entre Além Paraíba e Muriaé,  

no Estado de Minas Gerais.

A Equipe 3, com o encarregado Wellington Francisco, trabalhou no 
Estado do Rio Grande do Sul, fazendo podas no centro urbano da 

capital, Porto Alegre. 

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

O “Programa Nacional de Podas de Árvores” do Sinaceg, 
criado em 2008, visa a segurança nas estradas e a preservação 

ambiental. O projeto, que totaliza mais de 200 mil 
quilômetros de podas em todo o território nacional, em 

14 anos, também conta com a supervisão e parceria 
das prefeituras, IBAMA e órgãos do meio 

ambiente. 
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Equipe 4 trabalhou na BR-101, no trecho entre Itabuna e Itajuípe, na Bahia

Equipe 2 trabalhou na 

BR-116, no trecho entre 

Além Paraíba e Muriaé, em 

Minas Gerais

Equipe 3 fez podas no 

trecho urbano de Porto 

Alegre, capital do Rio 

Grande do Sul
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Juntos, no 
combate às drogas!

Para André Martins Alves, o Gato 
Magro, diretor da subsede do Sinaceg de 
Piracicaba (SP), “quem não vive para servir, 
não serve para viver”. Foi por causa dessa 
filosofia de vida que, recentemente, a 
Polícia Federal, a prefeitura e a câmara de 
vereadores de Sumaré o homenagearam, 
com certificado, medalha e uma miniatura 
da viatura da PF. 

“Não precisava de reconhecimento. 
Apenas cumpri a minha obrigação, que é a 
de contribuir com o excelente trabalho da 
Polícia Federal e da prefeitura de Sumaré 
no combate às drogas. É meu papel como 
cidadão”, garante Gato Magro.

Tudo começou com o Otaviano Carvalho, 

assessor de gabinete da Prefeitura de 
Sumaré, que soube, por meio do doutor 
Paulo Vibrio Junior, delegado de Polícia 
Federal, da necessidade de transferir seis 
veículos, apreendidos em uma operação 
de combate ao tráfico de drogas, do pátio 
da PF em Paulínia (SP) para Araraquara 
(SP). “Ligaram da prefeitura. Disponibilizei 
um caminhão da nossa frota, e fiz questão 
de participar da operação.”

No dia combinado, 17/11, o agente 
de Polícia Federal, Marcelo Ghidetti 
Avancini, deu todo o suporte, ajudando 
a colocar os carros na carreta e fazendo 
a escolta durante o percurso. “Tudo saiu 
como planejado.”

Em reconhecimento, a Polícia Federal, 
a prefeitura de Sumaré e a câmara de 
vereadores prestaram a homenagem, 
em 25/1. O certificado, assinado pelo 
vereador André da Farmácia, a medalha 
e a miniatura, segundo André, são 
incentivos para a filha, de 27 anos, e o 
filho, de 24, que já seguem seus passos, 
ajudando-o na administração da Gato 
Magro Transportes. “As gêmeas, de três 
anos, por enquanto, só brincam com a 
miniatura.”
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Da Prefeitura de Sumaré, Gato Magro recebeu um Certificado 
de Reconhecimento

Da esq. para dir.: Otaviano Carvalho, assessor de gabinete da 
Prefeitura de Sumaré, André Gato Magro, diretor do Sinaceg, 

Paulo Vibrio Junior, delegado de Polícia Federal, João Victor 
Trigueiro Leal, escrivão de Polícia Federal, e Marcelo Ghidetti 

Avancini, agente de Polícia Federal

Polícia Federal entregou medalha e miniatura 
da viatura da PF

homenagem
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RESERVE SEU ESPAÇO
(11) 98899-2466    (11) 4103-0204

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

REALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

revistacegonheiro@sinaceg.com.br

2023
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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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transauto.com.br

SEGUIMOS JUNTOS,
   VENCENDO TODAS 
AS DISTÂNCIAS.

Ao longo de mais de 60 anos de experiência, cada 

quilômetro que percorremos com eeciência, qualidade, 

agilidade e sustentabilidade é resultado da nossa 

especialização no transporte de veículos, priorizando

a segurança e o bem-estar das pessoas em todas as 

etapas da operação.

Tecnologia
Embarcada
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educação de SBC recebe verba 
de R$ 35 milhões
O prefeito de São Bernardo do Campo, 
Orlando Morando, anunciou o repasse 
de R$ 35 milhões para a manutenção 
e custeio das unidades escolares em 
2023. A verba será destinada às 176 
APMs (Associações de Pais e Mestres), 
para obras que visam reparos e 
conservação dos prédios das EMEBs 
(Escolas Municipais de Educação 
Básica), e execução de programas 
voltados à ampliação da aprendizagem.

“Temos uma rede municipal de 
educação robusta, e que precisava de 
uma política de gestão descentralizada 
dos recursos. É a comunidade escolar 
quem sabe das necessidades, e nada 
melhor do que essa união de esforços 
entre Secretaria da Educação, gestão 
escolar e APM para administrar essa 
verba. Queremos deixar na cidade uma 
cultura de que é possível ter uma escola 
de qualidade para todos e, para isso, 
é preciso de investimento contínuo”, 
destaca o prefeito.

Do montante de R$ 35 milhões, R$ 19 
milhões serão destinados à execução 
do Programa Escola Linda, criado em 
2017 para descentralizar e acelerar o 
processo de contratação de serviços 
de zeladoria, reformas e manutenção 
dos prédios escolares. O repasse é feito 
diretamente às APMS, para a compra 
e contratação de serviços autorizados 
pela comunidade escolar. 

Outro destaque são os R$ 4 milhões para 
aquisição de materiais e equipamentos 
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para o Programa de Aprendizagem 
Criativa, como é o caso da ampliação 
da Educação Maker, que oferece 
soluções inovadoras que ajudam a 
tornar a educação pública mais criativa, 
prazerosa, relevante, colaborativa e 
inclusiva. A rede municipal de São 
Bernardo conta, atualmente, com 91 
espaços maker, que possibilitam a 
construção do conhecimento por meio 
de projetos e experiências práticas. 

Para a secretária de Educação, Silvia 
Donnini, a rede municipal de São 
Bernardo está provando, ano a ano, 
que é possível manter uma política 
sólida de descentralização dos recursos 
financeiros na Educação. “A escola está 
inserida na comunidade, e parte dela 
as transformações sociais. Tudo isso 
só é possível porque temos um gestor 
público comprometido com a educação 
e que criou política clara, séria e austera 
de gestão compartilhada.”

Foto: Marcel Uyeta/PMSBC

regional

Orlando Morando, prefeito de SBC, entrega cheque simbólico às APMs



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

REVISTA VIA TRUCKS SP.pdf   1   13/09/2022   11:06:33



Revista Cegonheiro32
www.codema.com.br /codemascania /codemascania

São Bernardo do Campo - SP - Av. Nicola Demarchi, Nº 601 
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Procure a Auto Sueco mais próxima de você:

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
Caçapava (12) 3654-7700

www.autosuecosaopaulo.com.br

mão de obra gratuita
no Pit Stop Volvo.

Aqui na Auto Sueco São Paulo possuimos profissionais alta-
mente qualificados para cuidar do seu Volvo, e a troca de óleo e 
filtros no Pit Stop possui mão de obra gratuita, e é realizado 

em até 60 minutos, quando agendado. 
Além disso todas as peças trocadas em nossas oficinas pos-

suem 2 anos de garantia.

VALE A PENA SER CLIENTE AUTO SUECO SÃO PAULO.

2 anosgarantia
de

em peças trocadas

na nossa oficina.
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