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Caros Leitores,
Peço licença para abrir este texto com um “Salve, São Bernardo do Campo”. Este mês, a 
cidade comemora 469 anos. Berço do automóvel nos anos 1960, grande polo industrial, 
palco do movimento sindical e tantas outras referências colocam o município na história 
do Brasil. Não por acaso, escolhemos SBC para instalar a sede do Sinaceg. Parabenizamos e 
agradecemos às autoridades políticas, passadas e atual, pelo apoio à nossa categoria. 

Registro aqui, também, meus parabéns a todos os motoristas pelo seu dia, comemorado 
em 25 de julho. Para festejar a data, o padre Fernandes celebrou uma missa e servimos um 
café da manhã especial, no imóvel onde será a nova sede. A cerimônia reuniu associados, 
familiares, amigos, o prefeito e o vice-prefeito de SBC, e a deputada estadual Carla Morando.

Nesta edição, conversamos com o amigo Cícero Caiada, de 82 anos, sendo mais de 50 
dedicados ao transporte de sonhos. Ele nos conta um pouco da sua história pelas estradas 
deste Brasilzão.

E para rodar com segurança, seja quando o Cícero começou ou nos dias atuais, é preciso 
estar com o bruto em ordem. A manutenção preventiva reduz os riscos de acidente, paradas 
não planejadas, gastos indesejados e inesperados.

Para encerrar e vocês seguirem para as próximas páginas, lembrem-se que em setembro 
teremos a Exposição de Transportes do ABCD. Depois de dois anos sem o evento, por 
causa da pandemia, preparem-se para muitas novidades, encontros, negócios e, claro, 
entretenimento. Boa leitura!

José Ronaldo Marques da Silva 
(Boizinho)

palavra 
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Julho movimentado
Para muitos, é mês de férias. Mas para o presidente do Sinaceg, José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, julho foi agitado e cheio 

de recordações e devoção a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, cujo dia é celebrado em 25 de julho. 

Presidente do Sinaceg, José Ronaldo Marques da 
Silva, Boizinho, recebe o associado Edson Oliveira 

de Carvalho, para tratarem de assuntos  
da categoria.

Vereador de São Bernardo do Campo, Hiroyuki Minami, 
atento às demandas do sindicato. Na foto, com Antonio 

Bezerra Dantas, Douglas Santos Silva, vice-presidente 
do Sinaceg, José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, e 

Zé do Poste, diretor do Sinaceg

Missa campal, este ano 
celebrada pelo padre 
Manoel Francelino da 
Silva, reúne centenas 
de fiéis e devotos de 

São Cristóvão, vindos de 
várias cidades. O evento 

está na 42ª edição.

José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente do Sinaceg, 
participa da Festa de São Cristóvão, em Marimbondo (AL), sua 

cidade natal. Na foto, com Gilson, Gabriel Holanda, e a prefeita 
Leopoldina Amorim.
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Oficina Multimarcas
Você sabia que todas
as nossas oficinas 
são multimarcas?

Rod Presidente Dutra, S/N, Km 207 – 
Bonsucesso– Guarulhos /SP (11) 4118-8700
Rua Pedro Zolcsak, 50 – Ferrazópolis – 
São Bernardo Do Campo /SP Tel: (11) 4858-8700

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pagina de revista cegonheiros.pdf   1   19/08/2022   14:46:57



Deputada Estadual Carla Morando, terceira da esq. para direita, 

participou da celebração

Revista Cegonheiro6

Salve São 
Cristóvão!

Presidente e diretoria do Sinaceg; presidente da Feiceg, Jaime Ferreira 
dos Santos; presidente da Cooperceg, Elcio Santos; e padre Fernandes

O Sinaceg celebrou o Dia de São Cristóvão com um café 
da manhã especial e uma missa, realizada no imóvel onde 
será a nova sede.

 A cerimônia contou com a participação de associados, 
familiares e amigos. Orlando Morando e Marcelo Lima, 
prefeito e vice-prefeito de São Bernardo do Campo, 
respectivamente, e a deputada estadual Carla Morando 
também prestigiaram o evento.

O momento foi marcado por muita fé e agradecimento ao 
santo, padroeiro dos motoristas, e conversas sobre o dia a 
dia da categoria. Presidente, diretoria e funcionários do Sinaceg: celebração e confraternização

Da dir. para esq.: Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando; padre 
Fernandes; José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente do Sinaceg; 

Jaime Ferreira dos Santos presidente da Feiceg; e diretores da entidade

evento
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Marcelo Lima, vice-prefeito de São Bernardo, conversa com os 
associados do sindicato

Associados do Sinaceg participam da celebração: momento 
para agradecer

José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente do Sinaceg, 

falou sobre a importância dos profissionais da estrada, invocando as 

bênçãos de São Cristóvão, e agradeceu a presença de todos

Prefeito Orlando Morando e Raimundo da Glória, 

associado do Sinaceg



Uma vida 
dedicada ao 
transporte.
“Ando devagar porque já tive pressa, e 
levo esse sorriso porque já chorei de-
mais.” Como na canção de Almir Sater e 
Renato Teixeira, Cícero Cosme da Silva, 
82 anos, mas aparentando 70, aproveita 
a aposentadoria. Tranquilo e sorridente!
Mas se hoje tem uma vida tranquila, é 
porque trabalhou muito. “Em 1966, com 
mais três irmãos e minha esposa, vim do 
Rio Grande do Norte para São Paulo. No 
mesmo ano, comecei na Transzero, como 
apontador”,  lembra Cícero Caiada, como 
é conhecido entre os cegonheiros.
Funcionário determinado e dedicado, 
passou por diversas áreas e recebeu vá-
rias promoções. Foi solda-
dor, manobrista (um dos 
melhores que a Transzero 
teve, segundo os colegas!), 
conferente, encarregado 
de pátio e de exportação, 
até que decidiu se arriscar. 
“Pedi demissão e comprei, 
da própria Tranzero, um 
Mercedes 1113. Tornei-me 
um agregado da empresa, 
e comecei a transportar 
carros para o Norte e Nor-
deste.”

Segundo ele, naqueles tempos, uma via-
gem para o Nordeste demorava sete dias. 
“Os caminhões não tinham muita potên-
cia, as estradas eram ruins e ainda tinham 
os policiais rodoviários que gostavam de 
perturbar a nossa vida.”
Como as cegonhas têm horário para ro-
dar, muitas vezes, ele precisava estacio-
nar em um posto antes do previsto, por-
que o próximo seria só depois do horário 
permitido. “Alguns policiais queriam ver 
o documento dos carros transportados. 
Outros, alegando procurar drogas, faziam 
a gente abrir todos os carros. E o tempo 
passava.”

Perguntado se, atualmente, seria possí-
vel refazer a sua trajetória de vida, Cícero 
sorri e diz que é difícil. “Os tempos mu-
daram. Os caminhões são mais possantes 
e confortáveis, até mais do que alguns 
carros. O problema é que está tudo mui-
to caro. Um caminhão, que em 2019 cus-
tava R$ 470 mil, hoje, custa R$ 950 mil. 
Um absurdo.”
Com relação ao passado, ele também se 
entristece ao lembrar da solidariedade 
entre os colegas. “Quando o caminhão 
quebrava no meio da estrada, em 30 mi-
nutos, eram cinco ou seis ajudando. Hoje, 
se isso acontece, ninguém ajuda. É cada 

um por si.”
A idade chegou, a diabetes 
apareceu e Cícero resolveu 
descansar. Em 2002, parou de 
dirigir. Mas os filhos seguem 
a trajetória do pai. Gilberto é 
cegonheiro, e Jean administra 
um caminhão, conduzido por 
outro motorista.
Ao lado da esposa, Ecilda, com 
quem está casado há 58 anos, 
dos filhos e da filha Janete, 
das noras e das cinco netas, 
Cícero é um homem feliz. 

Cícero, com o filho, Jean, e a esposa, Ecilda

Com Jean e a neta, Luísa

gente
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Em 1986, durante uma 

entrega em Macapá (AP). 

Vários dias de viagem, 

até em balsa

Caminhões têm que 

estar impecáveis

No dia em que recebeu seu 

Scania 450. Na foto, da esq. 

para dir.: Diego, vendedor da 

concessionária, Cícero, Jean e 

Ricardo Olegário, motorista
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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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Chassi Lataria

Interior Mecânica

11 98875-8546

www.maisprotecao.net

@maisprotecaolaserGuarulhos - SP

Acesse para saber mais
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homenagem

Apelido é lala.Sobrenome, carisma, 
vai deixar saudades !
“Era uma pessoa especial. Sempre pronto a ajudar os outros. 
Deixou muitas saudades.” É assim que os amigos começam falando 
sobre o Lala, que nasceu Laurindo Ferreira 
da Silva Neto, em Jericó, na Paraíba, em 
1961.

Aos 17 anos, foi para Imperatriz, no 
Maranhão, onde o pai, Francisco Ferreira 
da Silva, tinha um posto de combustível. Em 
1981, o pai resolveu mudar para São Bernardo 
do Campo, Grande São Paulo, para trabalhar 
na Transzero, com um Mercedes-Benz. 

Lala veio junto e, com seu carisma, 
conquistou todos os motoristas que 
frequentavam o Raio de Luz, restaurante 
dentro da empresa, administrado por 
Zuleide Conceição Souza que, em 2000, se 
tornou sua madrasta.

Ele era um ponto de apoio para todos os motoristas. Problemas 
bancários? O Lala ia resolver. Serviços de despachantes? O Lala 

providenciava.

Os motoristas deixavam “as papeladas” com 
ele pela manhã e ao retornarem, no fim do 
expediente, estava tudo resolvido. Todos 
gostavam dele e reconheciam o valor do seu 
serviço. Em suas horas de folga, Lala gostava 
de assistir aos jogos do Palmeiras, de quem era 
torcedor fanático. Mas nunca foi ao estádio, 
preferia o conforto de casa e a companhia  
da família. 

Lala também trabalhou na Ford por quatro 
anos, onde se aposentou. A ideia era aproveitar 
mais a vida. Mas Deus tinha outros planos. 

O divertido, alegre e disposto Lala estará 
sempre conosco, em nossos corações.

Torcedor fanático, não perdia 
um jogo do Palmeiras

Com Zuleide e a mãe dela, Camila

Laurindo Ferreira da Silva Neto, o Lala

Com a pequena Valentina, sobrinha do coração

Com o amigo Flavinho

Com Aldair, Zuleide  
e Valentina

Com o filho de uma amiga

12
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transauto.com.br
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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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Além dos brutos, evento tem muitas atrações

Expo ABCD 2022 estima superar o número de visitantes de 2019

Feira é excelente oportunidade para encontros entre fabricantes e clientes

Fotos, selfies, vídeos são parte importante do evento

Prontos para a 22ª Exposição de Transportes do ABCD? 
Promovida pelo Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros), 
com organização da Conexão Eventos, a feira acontece entre 
22 e 24 de setembro, no Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo 
do Campo. Com aproximadamente 25 mil m², sendo 3 mil m² 

de área coberta, o evento reúne os principais fabricantes de 
caminhões e implementos e as maiores transportadoras do Brasil.  

Além de conhecer de perto as novidades do segmento, tanto 
em serviços como em produtos, a Expo ABCD é excelente 
oportunidade para fazer negócios. 

evento

Falta pouco!

RESERVE A AGENDA
22ª Expo de Transportes do ABCD

De 22 a 24 de setembro, das 16h às 22h
Pavilhão Vera Cruz - Avenida Lucas Nogueira 

Garcez, 856, São Bernardo
Entrada e estacionamento gratuitos

Informações: site do Sinaceg  
www.sinaceg.org, por e-mail: 

revistacegonheiro@sindicatodoscegonheiros.com.br 
ou pelos telefones (11) 4103-0204 ou 98899-

2466, com Ítalo Nogueira.

16 Revista Cegonheiro
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“Melhor prevenir do  
que remediar!”

Revista Cegonheiro18

manutenção

Manter o caminhão em ordem é fundamental para aqueles que 
ganham a vida nas estradas e fazem do bruto sua segunda casa. 
Paradas não planejadas e imprevistos podem se transformar 
em uma verdadeira dor de cabeça, gastos indesejados ou, 

muito pior, em acidentes. A orientação é fazer a manutenção 
preventiva. A Iveco preparou um guia, no qual lista os principais 
itens que devem ser verificados antes de pegar a estrada.

Pneus – é preciso observar a profundidade mínima dos sulcos 
da banda de rodagem, que deve ser superior a 1,6 mm.

Sistema de freios – um dos itens mais importantes na 
manutenção de qualquer tipo de veículo. Nos caminhões, é 
essencial verificar as lonas e pastilhas de freio; tambores e 
discos das sapatas de freio e ajustes do sistema ABS. 

Óleo – nos caminhões, a troca costuma ser recomendada 
a cada 10 mil km, ou até mesmo antes, se identificados 
contaminantes, como borras e detritos metálicos.

Suspensão – molas, batentes, bandejas, buchas, barra 
estabilizadora, válvulas e mangueiras (para veículos com 
suspensão pneumática) são os itens do sistema de suspensão 
que devem ser avaliados.

Sistema elétrico – embora muito importante na manutenção 
preventiva, costuma ser negligenciado. Verificar a bateria, 
oxidação em cabos e terminais, luzes do painel, relês, fusíveis, 
farol, luz de freio e de ré e lanternas.

Filtros –  devem ser trocados conforme recomendação do 
fabricante, ou até mesmo antes, quando muito sujos e com 
funcionamento comprometido.
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Chega ao mercado 
o KMax S GEN2
Para atender ao exigente segmento de transporte regional de 
cargas e passageiros, a Goodyear desenvolveu o KMax S GEN2. 
Segunda geração dos pneus KMax S, possui banda de rodagem 
mais larga, proporcionando melhor dirigibilidade, além de um 
composto de borracha que entrega 11% a mais de quilometra-
gem e desgaste mais regular.
O KMax S GEN2 tem carcaça reforçada com quatro cintas de 
aço, o que garante maior número de recapagens, e conta com 
identificação por radiofrequência. Esse diferencial permite o 
monitoramento, gerenciamento e controle total dos pneus de 

uma frota. 
“Com vários atributos imbatíveis, como quilometragem, carca-
ça resistente, garantia de sete anos, chip integrado de fábrica 
e várias tecnologias desenvolvidas para esta geração, o KMax S 
GEN2 é mais uma opção para os frotistas”, destaca Fabio Garcia, 
gerente sênior de Marketing da Goodyear.
A fabricante também oferece amplo portfólio de bandas pré-
curadas para a extensão da vida dos pneus KMax S GEN2, por 
meio de sua recapagem com materiais desenvolvidos para ex-
trair o máximo de desempenho do pneu. 

tecnologia 20

Carcaça resistente, chip integrado de fábrica e 

várias tecnologias garantem maior eficiência
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Preservação 
e segurança

meio ambiente

Encarregado da equipe 1, Edilon 
Gonçalves, com o coordenador do 

“Programa Nacional de Podas de 
Árvores”, Paulo Cícero da Silva

Equipe 1 fez podas na BR 020, no 
sentido da Bahia, no trecho entre 

Formosa e Alvorada, em Goiás

Criado 
em 2008 

pelo Sinaceg, o 
“Programa Nacional 

de Podas de Árvores” visa 
a segurança nas estradas e a 

preservação ambiental. Coordenado 
por Paulo Cícero da Silva, o programa tem 

21 funcionários efetivos, divididos em quatro 
equipes e, quando há necessidade, são contratados 

diaristas localmente. O projeto conta com a supervisão e 
parceria das prefeituras, IBAMA e órgãos do meio ambiente.

Veja onde foram realizadas podas durante o mês de julho.

A Equipe 1, com o encarregado Edilon Gonçalves, trabalhou na BR 
020, Brasília – Fortaleza, no sentido da Bahia, no trecho entre Formosa e 

Alvorada, no Estado de Goiás.

A Equipe 2, com o encarregado Valdir Aparecido, fez podas na BR 116, Rio – 
Bahia,  no trecho entre Teófilo Otoni e Itambacuri, no Estado de Minas Gerais.

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

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

O “Programa Nacional de Podas de Árvores” também esteve no Estado 
do Espírito Santo, no trecho urbano de Cachoeiro do Itapemirim. 

As podas foram realizadas pela empresa Planeta Verde, 
terceirizada do Sinaceg.
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Capital do 
automóvel 
comemora 
469 anos

aniversário

Região Central de São Bernardo do Campo, no início do século 20

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

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

Igreja Matriz de São Bernardo do Campo

poder reivindicatório, o que tornou a 
cidade ideal para abrigar nossa sede. 
Parabenizamos o município pelos 469 
anos e agradecemos ao prefeito, Orlando 
Morando, pelo apoio incondicional à 
categoria”, diz José Ronaldo Marques da 
Silva, Boizinho, presidente do Sinaceg.

um dos principais polos industriais do 
país e a “capital do automóvel”. Da 
cidade, saíram os primeiros caminhões 
“Toco”, que transportavam os carros 
novos das montadoras para o resto do 
Brasil, nos anos 1960.

Para celebrar a data, a prefeitura 
preparou uma programação especial, 
com mais de 50 atividades ao longo de 
todo o mês, como entrega e anúncios 
obras de  infraestrutura, Feirão do 
Emprego, eventos culturais e esportivos. 
Os festejos também foram marcados 
pela retomada do Desfile Cívico-Militar, 
após hiato por conta da pandemia, e pela 
tradicional missa de aniversário na Igreja 
Matriz.

“Além de ser um polo industrial, São 
Bernardo conta com um sindicalismo 
fortemente organizado e com grande 

No dia 20 de agosto, São Bernardo do 
Campo celebrou 469 anos. Sua idade 
é contada a partir de 1553, data da 
fundação da Vila de Santo André da 
Borda do Campo, e a data foi escolhida 
em homenagem ao seu padroeiro, São 
Bernardo de Claraval.

Durante seus séculos de existência, já 
fez parte das cidades de São Paulo e de 
Santo André. Em 1º de janeiro de 1945, 
o município conquistou a autonomia 
definitiva, recebendo o nome de São 
Bernardo do Campo.

A inauguração da Via Anchieta, em 
1947, marcou o início de uma nova 
fase, de acelerado crescimento, 
atraindo para a cidade gigantescas 
indústrias automobilísticas, como Ford, 
Mercedes-Benz, Scania e Volkswagen. 
Rapidamente, São Bernardo se tornou 
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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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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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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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regional

São Bernardo investe em 
obras para melhorar a 
mobilidade urbana

Fruto da parceria com o governo do 
Estado de São Paulo, a prefeitura de 
São Bernardo do Campo recebeu 
investimentos de R$ 16,1 milhões, para 
ajudar a custear obras de infraestrutura, 
essenciais para melhorar a mobilidade 
urbana do município. O futuro Viaduto 
Estaiado Robert Kennedy, obras de 
urbanização integrada no Grande 
Alvarenga e o BRT ABC, que ligará São 
Bernardo à Capital, são alguns dos 
exemplos.

Outro resultado da parceria é a nova 
ponte sobre o Rio Pequeno, um dos 
braços da Represa Billings, na região 

Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, e João Octaviano 
Neto, secretário estadual de Logística e Transportes, na 

inauguração da ponte sobre o Rio Pequeno

Obras de recuperação da malha viária de trecho da Rodovia 
Caminho do Mar
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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.

do Riacho Grande, inaugurada pelo 
prefeito de SBC, Orlando Morando, 
no início do mês. A passagem ampliou 
a capacidade da estrutura para 45 
toneladas. 

Mais de R$ 12 milhões estão sendo 
investidos no Programa Estrada Asfaltada, 
responsável pelo recapeamento das 
rodovias estaduais. Parte do valor será 
destinado às obras de recuperação 
da malha viária de trecho, de 
aproximadamente cinco quilômetros, da 
Rodovia Caminho do Mar. 

No âmbito municipal, a administração 

tem expandido o Programa Asfalto 
Novo, que já ultrapassou a marca de 
400 quilômetros de vias recuperadas, 
o equivalente a mais de mil ruas e 
avenidas recapeadas. “Nós sabemos 
a importância de uma malha viária 
conservada e da necessidade de 
preservar a segurança dos nossos 
motoristas. Até o fim do ano, o programa 
terá renovado mais da metade das vias 
do município, em diversos bairros da 
cidade”, garante o prefeito.
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Carreta três eixos, 2018, completa, rodas de 
alumínio. Tratar César 11 9 – 8494-0006. 

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 

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
Caminhão MB Axor 2044 Premium – ano 2011  
- Câmbio e Motor completo – 998.000 km – Ex-
ceto carreta – Valor: R$ 140.000,00. Contato: (11) 
95796-9774 – Eduardo Falcão
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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Somos homologados pelo Exército Brasileiro e afiliados à Abrablin.

Trabalhamos com caminhão plataforma aberta ou fechada

/maaeprimetransporteswww.maaeprimetransportes.com@maae_prime

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

Rua Aureliano Guimarães, 150 - Sala 904

Que  po de transporte 
você precisa? 

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

(11) 98521-1826  

Estamos ao seu dispor!

Fale com a

 MATTE Prime

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

Garannmos SEGURANÇA no transporte do seu veículo!

#SOMOSPRIME

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

Quer COMPROMISSO, QUALIDADE e SEGURANÇA?
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