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Caros Leitores,
Depois do sucesso da nossa Feira do Cegonheiro, em setembro, a agitação continuou.  Em 
outubro, organizamos o Encontro do Setor Produtivo de São Bernardo do Campo, com uma 
pauta especial: conhecer as propostas do novo governador, Tarcísio de Freitas, para a região 
do ABC. 

No começo de novembro, visitamos a Fenatran, uma das mais importantes exposições 
de transporte e logística do mundo. Além de conhecer de perto os lançamentos e o que 
esperar no futuro próximo, foi uma excelente oportunidade para estreitar o relacionamento 
com as empresas.

No estande da Volvo, entre as várias atrações, estavam expostas as linhas 2023 dos 
caminhões pesados FH, FM e FMX e semipesados VM, que atendem às normas de emissões 
de poluentes do Proconve P8, correspondentes à legislação europeia Euro 6, em vigor no 
Brasil a partir de janeiro.

Nesta edição, conheça um pouco da história do amigo de estrada José Adelson de Castro, 
cujo lema era “Fazer o bem, não importa a quem”. Zé Adelson estava sempre disposto a 
ajudar, mesmo não tendo condições.

O “Programa Nacional de Podas de Árvores” continua a todo vapor. No período, as podas 
foram nos estados de Goiás, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Alagoas, na rodovia Rio–Bahia 
e em São Bernardo do Campo.

Para facilitar a tarefa de deixar o bruto sempre limpo e proporcionar bem-estar ao 
caminhoneiro, existem alguns equipamentos no mercado. Conheça três!

Boa leitura! José Ronaldo Marques da Silva 
(Boizinho)

palavra 
do presidente
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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
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Sempre aberto ao diálogo

Conversas com associados – É por meio do diálogo, da troca 
de ideias e experiências, que o Sinaceg  tem escrito uma história 

de conquistas para a categoria. Em outubro, Zé do Poste, diretor do 
sindicato, recebeu a visita do associado Sapinho e seu filho, para 

um bate-papo sobre o dia a dia do trabalho, situação das estradas, 
entre outros assuntos referentes ao segmento de transporte de 

carga, mais especificamente, dos cegonheiros.

Conversas com empresários – José Ronaldo 
Marques da Silva, Boizinho, presidente do Sinaceg, 

recebeu Adriano Malta, diretor da ZZC Transportes. A 
conversa girou em torno de melhorias para a categoria 

dos cegonheiros, contemplando todas as partes, e 
como unir forçar para novas conquistas.  

Sabor de tradição
 Em outubro, a diretoria do Sinaceg visitou o restaurante A Candeia, no bairro 
Eldorado, em Diadema, Grande São Paulo. Com mais de 65 anos de história e 
localizado em área com muito verde e clima de interior, o restaurante faz parte do 
desenvolvimento local. No cardápio, além de saborosos, os pratos trazem memória 
afetiva. Na foto, da esq. para dir., Zé do Poste, Alexandra, José Ronaldo Marques da 
Silva, Boizinho, Vera Lúcia Alves da Rocha, Nivaldo Carlos Rutes e Márcio Galdino.
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eventos

A pauta do Encontro do Setor Produtivo 
de São Bernardo do Campo, realizado 
em 18/10, foi distinta. Empresários 
e autoridades políticas se reuniram 
no salão nobre da Associação dos 
Funcionários Públicos, para conhecer 
as propostas do então candidato ao 
governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, 
para a região do ABC. 

O evento, que tem entre os organizadores 
o Sinaceg (Sindicato Nacional dos 
Cegonheiros), contou com a presença 
de representantes de diferentes setores 
produtivos, Orlando Morando e Marcelo 
Lima, prefeito e vice-prefeito de SBC, 
respectivamente, Luiz Zacarias, vice-
prefeito de Santo André, e da deputada 
estadual Carla Morando. 

Entre os vários projetos, o novo 
governador, que assume em 1º de 
janeiro de 2023, destacou o foco na 
geração de empregos para estimular o 
desenvolvimento local, se comprometeu 

a manter as boas políticas públicas 
e preservar projetos que estão em 
andamento em várias áreas, como 
infraestrutura, transporte, saúde e 
educação, entre outros.

José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, 
presidente do Sinaceg, aproveitou a 
oportunidade para conversar com os 
empresários e autoridades políticas 
sobre as expectativas da categoria com 
relação aos novos mandatários. “Somos 
um segmento muito importante para 
todos os setores produtivos e vice-versa.”

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

SINDICATO NACIONAL DOS CEGONHEIROS

Tarcísio de Freitas apresenta 
propostas para região do ABC

José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente do 
Sinaceg, e Luiz Zacarias, vice-prefeito de Santo André

Boizinho e Diretoria do Sinaceg com empresários, durante o Encontro do Setor 
Produtivo, em São Bernardo

Boizinho com Valdemir Ferreira Dias, da AAPM (Associação 
dos Amigos da Polícia Militar) do Grande ABC
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“Fazer o bem, 
não importa 
a quem!” José Anderson participou do I Encontro Nacional de Carreteiros, em junho de 1960

Mercedes-Benz 1111 garantiu mais 
autonomia

personagem

8 Revista Cegonheiro

O lema de José Anderson de Castro, ou Zé 
Anderson, como era conhecido entre os 
amigos, era “Fazer o bem, não importa a 
quem”. Estava sempre disposto a ajudar, 
mesmo não tendo condições. “Tirava a 
camisa dele para dar a quem precisasse 
mais”, conta Maria José de Castro, a es-
posa, por 29 anos. “Até hoje, encontro 
pessoas que conviveram com ele, e fazem 
questão de lembrar como ele as ajudou.”
A disposição solidária não era apenas na 
vida pessoal. Anderson tinha uma consci-
ência política muito forte, e sabia exata-
mente como fazer para contribuir com a 
categoria. Ele participava de várias asso-
ciações, e esteve presente no 1º Encontro 
Nacional de Carreteiros, em São Bernar-
do do Campo, em 19 de junho de 1960.
Com esse espírito de classe, Anderson 
ajudava os colegas de todas as formas 
possíveis. “O motor do caminhão de um 
companheiro de estrada estourava, ele 

agitava uma ‘vaquinha’ entre os amigos 
para consertar,” lembra Jardel, um dos 
filhos. “Infelizmente, essa atitude tem 
sido cada vez mais rara.”
Anderson começou como caravanista, 
levando carros de São Bernardo para o 
Nordeste. Depois de um tempo, virou 
cegonheiro da Transauto e seguiu na 
estrada. Em uma das viagens, conheceu 
a esposa. “Eu trabalhava em um restau-
rante na Rio-Bahia, perto de Vitória da 
Conquista (BA), e ele apareceu por lá”, 
lembra Maria. “Ele começou a conversar 
comigo, se interessou. Eu também me 
interessei. E nos casamos.” 
Casados, foram morar em Poções (BA). 
Depois, se mudaram para Petrolina (PE), 
onde nasceram os três filhos, Maria Apa-
recida, Jardel e Eugênio.
Anderson deixou de ser caravanista com-
prando um caminhão Chevrolet, a gaso-
lina, com o qual transportava carros para 

todo o Brasil. Do Chevrolet, passou para 
um Mercedes-Benz 1111. Trabalhou al-
guns anos na Transauto, depois foi para 
a Tranzero. 
Em 1972, mudou-se com a família para 
São Paulo, e continuou transportan-
do sonhos.  Até que em 30 de maio de 
1988, voltando de uma viagem de Belém 
(PA), virou seu caminhão na BR 153. Fa-
leceu no mesmo dia em que completava 
48 anos.
“Quando meu pai morreu, eu tinha 11 
anos”, lembra Jardel. “Quando ele esta-
va em casa, eu era um chaveirinho dele. 
Não desgrudava. Gostava muito do ser-
viço dele. Aos 17 anos, comecei a viajar 
com amigos e me tornei cegonheiro. 
Está no sangue.”
Jardel não herdou apenas o gosto pelas 
estradas. O senso de união e o espírito 
de classe, também. Desde 2016, é presi-
dente do Sintrav-RJ.

Generoso, fez muitos amigos pelas estradas
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Sempre atento às necessidades da classe Sempre entre amigos

Família era o grande estímulo para 
ele enfrentar as estradas

Jardel também herdou do pai a devoção à Nossa Sra. Aparecida. 
Na foto, durante a Caminhada da Fé até o Santuário

Muito querido por todos, amigo de Petrolina prestou homenagem no jornal loca
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FENATRAN

Convite irrecusável
A exemplo de anos anteriores, o Sinaceg (Sindicato Nacional 
dos Cegonheiros) foi convidado pela De Nigris, concessionária 
Mercedes-Benz, para visitar a Fenatran, uma das mais importantes 
exposições de transporte 
e logística do mundo. 
Realizada anualmente, a 
última edição aconteceu em 
2019, devido à pandemia. 
Por isso, neste ano, a 
feira teve uma atração 
especial: a oportunidade 
de reencontrar os amigos, 
colegas, parceiros de 
negócios.  

No estande da Mercedes-
Benz, um dos destaques era 
o Atego 1730 autônomo, 
que pode rodar sem 
nenhuma interferência do 
motorista. Desenvolvido em 

parceria com a Lume Robotics, a partir deste mês, um caminhão 
começa a ser utilizado pela Ypê, empresa atuante no segmento de 
higiene e limpeza, que vai operá-lo em seu Centro de Distribuição. 

A montadora também apresentou 
sua linha Euro 6, com tecnologia 
BlueTec 6, atendendo às 
exigências do Proconve P8. Os 
novos caminhões são menos 
poluentes e consomem 8% 
menos combustível. 

Outra novidade, dentre tantas, foi 
o Actros, com mais uma versão de 
cabine (Space) e entre-eixos mais 
curto (3.250 mm), aumentando 
sua gama de aplicações.
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Carmo Pizzotti, diretor da De Nigris, José Ronaldo Marques da Silva, 
Boizinho, presidente do Sinaceg, Zé do Poste, associados do sindicato e 
funcionários da concessionária prestigiam o estande da Mercedes-Benz

Júnior, Carmo, Boizinho e Zé do Poste com funcionários da De Nigris

Fenatran é oportunidade para conhecer os lançamentos das marcas, 
com direito à apresentação técnica Diretoria e associados do Sinaceg, no estande da Mercedes-Benz

Marcelo 
Costa, Megid, 

Boizinho, 
Garonce e  

Zé do Poste.
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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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Menos  
poluentes e  
mais econômicos

lançamento

A Volvo apresenta as novas linhas de 
caminhões pesados FH, FM e FMX e 
semipesados VM. Além de atenderem 
às normas de emissões de poluentes 
do Proconve P8, que correspondem à 
legislação europeia Euro 6 e entram em 
vigor no Brasil em janeiro, os modelos 2023 
apresentam mais desempenho e consumo 
de combustível de 8% a 10% menor, 
comparados à geração Euro 5.

“Nossa nova linha de caminhões Euro 
6 vai muito além do que a mudança de 
legislação exige. Apresentamos melhorias 
em tecnologia e segurança e uma redução 
do impacto ambiental, reforçando nosso 
compromisso com a produtividade e 
a sustentabilidade nos transportes”, 
assegura Wilson Lirmann, presidente do 
Grupo Volvo América Latina. 

Oferecido nas potências 380cv, 420cv, 
460cv, 500cv e 540cv, o motor Volvo 
D13K Euro 6 é uma evolução do D13, e 
equipa a linha F. Com componentes mais 
robustos, tem novo sistema common rail, 
dotado de injetores de combustível 
de alta pressão e precisão, além 
da exclusiva tecnologia de 
combustão “Wave”, que 

garante queima mais rápida e eficiente do 
diesel e maior rendimento energético, tudo 
com foco em economia de combustível e 
menos emissões. 

A linha VM está equipada com o Volvo 
D8K, motor de 8 litros com novo turbo de 
alta performance e injeção common rail. A 
plataforma oferece potências maiores de 
290cv e 360cv, com torque de 1.050 Nm e 
1.400 Nm, respectivamente. “Com o D8K, o 
consumo de combustível é até 10% menor, 
dependendo da topografia, carga e tipo 
de operação”, assegura Jeseniel Valerio, 
gerente de engenharia de vendas da Volvo.

Os caminhões Volvo Euro 6 estão equipados 
com nova caixa de câmbio I-Shift. Em sua 7ª 
geração, recebeu muitos aprimoramentos, 
que resultaram em trocas de marcha até 
30% mais rápidas, na comparação com a 
versão anterior.

A Volvo manteve ou otimizou itens, como 
a Aceleração Inteligente. Trata-se de 
tecnologia pioneira da marca, que baixou 
o consumo de combustível, por meio de 
algoritmos desenvolvidos pela engenharia, 
que identificam a necessidade real de 
torque e potência, conforme a topografia 
e a carga, controlando a injeção de 
combustível. 

O I-See pré-mapeado também foi mantido, 
tornando o veículo mais inteligente e 
conectado. Desde o início da viagem, o 
I-See pré-mapeado recebe as informações 
da estrada via conectividade e faz a gestão 
dos dados de topografia, para gerenciar 
de forma mais eficiente o embalo, a 
aceleração, as trocas de marcha e o freio 
motor, para economizar combustível.

Para adquirir os caminhões Volvo Euro 6, 
a fábrica disponibiliza todos os serviços da 
Volvo Financial Services, divisão financeira 
da marca que oferece financiamentos, 
seguros e consórcio, além do novo serviço 
da Locadora Volvo.
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Volvo VM Euro 6: equipado com motor D8K, consumo de 
combustível é até 10% menor

Volvo FH, FM e FMX Euro 6: equipados com motor D13K, consumo de combustível é até 8% menor



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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



Equipe 4 fez podas na BR 101, em Pernambuco 
e Alagoas, e no centro metropolitano do Recife

Equipe 2 fez podas na BR 393 e BR 116, 
Rio – Bahia, no trecho entre Além Paraíba 

(MG) e Volta Redonda (RJ)

Equipe 1 fez podas na BR 020, no 
Estado de Goiás, no trecho entre  

Formosa e Alvorada

O “Programa Nacional de Podas de Árvores”, 
criado pelo Sinaceg (Sindicato Nacional dos 
Cegonheiros) em 2008, possui 21 funcionários 
efetivos, divididos em quatro equipes, 
coordenadas por Paulo Cícero da Silva, e conta 
com a parceria de Andréa Weber, bióloga, 
e de Fernando Bruno, analista de logística e 
qualidade. 

Confira as podas realizadas durante o mês de 
outubro.

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

A Equipe 2, com o encarregado Valdir 
Aparecido, fez podas na BR 393 e BR 116, Rio 
– Bahia, no trecho entre Além Paraíba (MG) 
e Volta Redonda (RJ), com apoio do Wagner 
Telles, líder da equipe de sinalização da K- Infra 
Rodovia do Aço, concessionária parceira do 
Sinaceg.

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, nos estados de Pernambuco 
e Alagoas, e no centro metropolitano do Recife, 
capital pernambucana. 

Em parceria com o Sinaceg, a prefeitura de São 
Bernardo do Campo também executou podas 
na Avenida dos Casas e na Rua Assumpta 
Sabatine.  

O “Programa Nacional de Podas de Árvores”, 
que visa a segurança nas estradas e a 
preservação ambiental, também conta com a 
supervisão e parceria das prefeituras, IBAMA e 
órgãos do meio ambiente. 
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meio ambiente

Equipe 3 trabalhou no Rio Grande do Sul, 
fazendo podas no centro urbano de 

Porto Alegre

Podas na Avenida dos Casas e na Rua 
Assumpta Sabatine, em parceria entre 

Sinaceg e prefeitura de SBC

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,    
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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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Febre é um 
mecanismo de defesa 

Uma das características do corpo humano é se manter em 
determinada temperatura. Normalmente, para que o organismo 
esteja em situação favorável, seu calor interno precisa estar entre 
36°C e 37°C. O estado febril é considerado a partir dos 37,8°C.

“A febre pode ser causada por uma anormalidade do cérebro ou 
pode ser produzida por substâncias chamadas pirógenos. Esses 
pirógenos incluem produtos de origem bacteriana, virais, fungos 
e toxinas”, afirma Danielle Silva de Melo, infectologista da Rede de 
Hospitais São Camilo de São Paulo.

O corpo encontra na febre uma maneira de comunicar que há 
algo de errado acontecendo. A reação é uma forma de combater 
invasores, sendo um mecanismo de defesa diante de ameaças. É 
um dos principais sintomas para indicar a presença de vírus, como 
os causadores da Covid-19 e de gripes em geral.

Para o diagnóstico inicial de febre, é recomendado a medição da 
temperatura a partir de um termômetro. “O local da medição mais 
comum é a região axilar. Ele deve ficar bem-posicionado e com 
tempo suficiente para leitura. No caso de termômetro de mercúrio, 
o tempo pode variar entre 2 e 10 minutos”, explica a infectologista.

É importante salientar que, em casos de febre persistente por 
mais de 72 horas, o ideal é procurar o serviço de saúde para 
informações e orientações mais detalhadas.  

Há VáRioS TiPoS DE FEBRE:
 
Contínua: a febre se mantém em certa temperatura, com pouca 
oscilação.

Remitente: febre com variações maiores que 2°C.

 
intermitente: a febre vai e volta, com oscilações entre 
temperaturas altas e normais.

 
Irregular ou Séptica: a febre séptica também sofre com variações 
e temperaturas irregulares. Normalmente, existe alternância entre 
altos picos e queda na temperatura.

 
Recorrente: a pessoa vivencia períodos com febre e, em seguida, 
grandes intervalos sem o sintoma.

De forma geral, durante o período febril, deve-se evitar o excesso 
de roupas, manter-se em repouso, alimentar-se de forma saudável, 
tomar banho com água morna e hidratar-se bem.

Se a febre persistir por mais de 72 horas, procure o serviço médico
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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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Acessórios para facilitar a vida 
acessórios

Que atire a primeira pedra quem não passa horas dando um trato no caminhão? Para facilitar a tarefa, existem 
alguns equipamentos no mercado. Nesta edição, selecionamos dois. E, para contribuir com o bem-estar, tem uma 
minigeladeira. Todos são da empresa Multi e portáteis, para você levar para a estrada.
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Mantenha seu bruto sempre limpo e arrumado com o aspirador automotivo. 

Prático e útil no dia a dia, com funções para objetos sólidos e líquidos, o acessório 

acompanha diferentes tipos de bicos, permitindo a higienização em locais mais 

difíceis. O aspirador também contém lâmpada de LED, garantindo o uso em espaços 

com pouca iluminação. Com potência de 60 W, conta com carregador de 12 V. 

                                                                                       

Para a limpeza do exterior, a dica é a lavadora portátil Autocare Washer, com tanque de 17 litros e 

bateria integrada. Seu pulverizador de água de alta pressão é entre 10 e 50 vezes mais poderoso 

do que as mangueiras de jardim, tornando o processo de limpeza mais eficaz e fácil. 

O equipamento também é útil para uma lavagem rápida da carroceria ou mesmo para a limpeza 

do para-brisa, quando não há posto por perto, aumentando a visibilidade e, consequentemente, 

a segurança do motorista. Tudo isso, de maneira ecológica, pois com a Autocare Washer evita-se 

o desperdício de uma mangueira ligada à toa.

PoRTáTIl E CoM uM DESIGN RETRô, ESTA MINIGElADEIRA é IDEAl PARA SER ACoPlADA No 

INTERIoR Do CARRo ou CAMINhão, ARMAzENANDo AlIMENToS E MEDICAMENToS. PoR 

SER bIvolT, 110 v E 220 v, E TER CARREGADoR vEICulAR DE 12 v, o ACESSóRIo PoDE SER 

CARREGADo EM QuAlQuER AMbIENTE, INCluSIvE DENTRo DE vEíCuloS. CoM CAPACIDADE 

DE QuATRo lITRoS, A MINIGElADEIRA TAMbéM PoDE TER A TEMPERATuRA REGulADA 

ENTRE 5°C E 65°C. 

ASPIRADoR DE Pó

lAvADoRA PoRTáTIl DE AlTA PRESSão

MINIGElADEIRA

PARA MAIS INFoRMAçõES, ACESSE o SITE Do GRuPo MulTI – hTTPS://www.MulTIlASER.CoM.bR
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REsTRiçõEs dE TRáFEgo

para carretas  
cegonha em: 

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

2022

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

CARNAVAL

25/02/2022 Sexta-feira 16:00 às 22:00

26/02/2022 Sábado 06:00 às 12:00

01/03/2022 Terça-feira 16:00 às 22:00

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

SEMANA SANTA

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

15/04/2022 Sexta-feira 06:00 às 12:00

17/04/2022 Domingo 16:00 às 22:00

FIM DE ANO

23/12/2022 Sexta-feira 14:00 às 22:00

24/12/2022 Sábado 06:00 às 12:00

25/12/2022 Domingo 16:00 às 22:00

30/12/2022 Sexta-feira 14:00 às 22:00

31/01/2023 Sábado 06:00 às 12:00

01/01/2023 Domingo 16:00 às 22:00

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

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

FESTEJOS JUNINOS

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

24/06/2022 Sexta-feira 06:00 às 12:00

26/06/2022 Domingo 16:00 às 22:00

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

UMA POTÊNCIA
EM TRANSPORTES
E LOGÍSTICA.

MAIS DE 130 MIL VEÍCULOS MOVIMENTADOS POR MÊS E UMA FROTA
COM MAIS DE 800 EQUIPAMENTOS RODANDO NO BRASIL E MERCOSUL.
Na Autoport somos especialistas em transporte de automóveis e logística em todos os segmentos. Já são mais 
de 25 anos como referência em diversas atividades, como operações portuárias, transporte de veículos 
e de peças, gestão de pátios, armazenagem, logística de movimentação interna em montadoras, além 
de atendimento a locadoras e frotistas. Com tecnologia, inovação, segurança e uma frota peso-pesado, a gente 
entrega excelência todos os dias.

CENTRAL DE ATENDIMENTO:

comercial@autoport.com.br 
(011) 4336-2509  |  (011) 4357-8973 

AUTOPORT.COM.BR
Acesse o código e saiba mais.
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oNdE TiRAR As LiCENçAs
São Bernardo do Campo-SP Pátio de estacionamento
Rua: Servidão Particular, 114 - Bairro Batistini

Licenças Estaduais  (11) 4347-8468

Piracicaba / São Paulo
Rodovia SP 304, km 147 – Sala 02 – Distrito de Tupi

Licenças Estaduais (19) 3438-7738

Camaçari / Bahia
Rua: Gurupi, 23 – Bairro Goiana

Licenças do Estado da Bahia (71) 3622-6700
Gravataí / Rio Grande do Sul
Av. Eli Correa, 6.651 – RS 030 – Bairro Passo da Cavera

Licenças do Estado do R.G. do Sul (51) 3431-4848

São José dos Pinhais / Paraná
Rua: Tubarão, 112 – sala 02 – Bairro: Borda do Campo

Licenças dos Estados de SC, MG, TO, PR, RS, GO e SP (41) 3385-8245

São José dos Campos / São Paulo
Rua: Ernesto Júlio Nazaret,201 Vila Tesouro

Licenças Estaduais (12) 3906-0807

LiCENçAs

? doCUMENTos
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AUToRizAção pARA o 
TRáFEgo dE vEíCULos CoM 
CARgA EspECiAL

O Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros) 
tem à disposição dos seus associados e motoristas, 
o Departamento de Licenças, específico para dar 
entrada na documentação para a retirada de Licenças 
Estaduais de acordo com as normas  exigidas pelo DER.

ATENÇÃO MOTORISTAS
LICENCIAMENTO SÃO PAULO 2022

São Paulo (Licença Estadual)

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Santa Catarina (Licença Estadual)

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Goiás (Licença Estadual)

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Rio de Janeiro (Licença Estadual)

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta
- RG e CPF (proprietário da empresa)
- Contrato Social
- Requerimentos (no Sindicato)

Minas Gerais (Licença Estadual)

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta
- Procuração (retirar no Sindicato)
- Contrato Social (pessoa jurídica)
- CPF e RG (pessoa física)

Rio  Grande do Sul (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta
- Foto da Plaqueta das carretas

Bahia (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Pernambuco (Licença Estadual)

- Cópia legível do documento do cavalo 
e carretas (todas as carretas que for 
acoplar na licença)

- Contrato social da empresa (xerox 
autenticada)

- CNH do proprietário ou de um dos 
sócios da empresa (xerox autenticada)

- Comprovante de endereço – pessoa 
física (xerox autenticada)

Pará

- Documento Cavalo
- Documento Carreta

CARRo E CARRETA
Final de Placa Mês de Licenciamento

 1 e 2 Julho
 3 e 4 Agosto
 5 e 6 Setembro
 7 e 8 Outubro
 9 Novembro
 0 Dezembro

CAMiNHão
Final de Placa Mês de Licenciamento

 1, 2, 3 e 4 Outubro
 5, 6 e 7 Novembro
 8, 9 e 0 Dezembro
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regional

Primeiro grande outlet do ABC será 
construído em São Bernardo

Com investimentos de R$ 230 milhões, 
geração de 1.500 postos de trabalho 
diretos e 3 mil indiretos, a região do 
ABC e Litoral terá seu primeiro grande 
outlet. O Outlet Premium Imigrantes 
será construído em São Bernardo do 
Campo, na Estrada Cama Patente, 
2.185 e 2.375, próximo da Rodovia dos 
Imigrantes. 

Em área total de 54.959 m², 
o Outlet Premium Imigrantes 
contará, inicialmente, com 80 a 
100 lojas, distribuídas em mais de 
17.800 m², além de 1.500 vagas de 
estacionamento. Segundo as empresas 
responsáveis pelo empreendimento – 
grupo General Shopping e Outlets do 
Brasil e ENNE Engenharia de Negócios 
–, a inauguração está prevista para o 

Orlando Morando e Marcelo Lima, prefeito e vice-prefeito 
de SBC, com representantes das empresas responsáveis pelo 

Outlet Premium Imigrantes

Com inauguração prevista para o último trimestre de 
2023, Outlet Premium Imigrantes será construído em área 

total de 54.959 m²
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último trimestre de 2023.

“É muito gratificante saber que 
São Bernardo está no caminho do 
desenvolvimento, e isso se deve não 
só ao esforço para não aumentar 
impostos e proporcionar incentivos ao 
empreendedorismo, como também 
à agilidade e eficácia do nosso time 
na aprovação e emissão das licenças 
necessárias. Além dos empregos, algo 
fundamental para a cidade, a chegada 
de um centro de compras desse porte 
colabora para o desenvolvimento da 
região do Grande Alvarenga, Batistini 
e Jardim Represa”, destaca Orlando 
Morando, prefeito de São Bernardo do 
Campo. 

Para Cesar Federman, empreendedor 

da ENNE Engenharia de Negócios, São 
Bernardo reúne todas as condições 
para receber o projeto. “Temos 
importantes rodovias que cortam a 
cidade, como a Anchieta, Imigrantes 
e o Rodoanel, rede de água, esgoto e 
eletricidade, além de mão de obra em 
abundância.”

“Nossa projeção é que o Outlet 
Premium Imigrantes esteja entre os 
três melhores do país, ao lado das 
unidades de Brasília e da Rodovia 
dos Bandeirantes, no Interior 
Paulista”, garante Victor Poli Veronezi, 
empreendedor do grupo General 
Shopping e Outlets do Brasil.



Somos homologados pelo Exército Brasileiro e afiliados à Abrablin.

/lemak Transportes de Veículoswww.lemaktransportes.com@lemak_transportes

WhatsApp Comercial: +55 (11) 94004-9950  |   Fixo: +55 (11) 4177-2254

Rua Aureliano Guimarães, 150 - Sala 904

Que  po de transporte 
você precisa? 

WhatsApp Comercial: 
+55 (11) 94004-9950  

Estamos ao seu dispor!

Fale com a
 LEMAK Transportes

Além dessa garanna, seu veículo ou frota vai rastreado em tempo real.
Temos como parceira uma das maiores seguradoras do mundo, a                     .
Garannmos SEGURANÇA no transporte do seu veículo!

#SOMOSLEMAK

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

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

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

Quer COMPROMISSO, QUALIDADE e SEGURANÇA?

TRANSPORTE DE VEÍCULOS
LEMAK
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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, 
220.000 km. R$19.000,00
Contato - Paulo - 11 9  9136-2383 e 11 9 9480-8508

Peugeot 207 1.4, HBXR - Ano - 08/09, prata,  
116.000 km. R$ 18.000,00
Tratar - Paulo Pessoa - 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/ depósito, casa 
toda reformada, Ferrazópolis SBC. Tratar  
Serzedelo 11-9 -9293-5379.
Casa 4 dormitórios, 3 vagas, sala ampla, co-
zinha planejada, porcelanato, c/ depósito de 
empregada, casa de esquina, Bairro Jardim.  
Tratar 11-9-99480-8508.

 Casa térrea parque terra nova 1, 3 dormitórios, 
2 salas, 2 churrasqueira, 4 vagas  R$ 880.000,00.  
Tratar  11-9-99480-8508.

Casa 4 dormitórios, 3 vagas na garagem, bairro 
demarchi. R$ 580.000,00. Tratar com Paulo 11-9-
9480-8508.
Casa - vendo em Porto Real/RJ. 300m2 de terreno 
c/ 111m2 de área construída. 3 dorms., 2 suítes, 2 
vagas. Valor R$ 400mil – Contato: Hélio (24) 99971-
1855 – Cida (24) 99932-3505
Apartamentos com 62m2 e cobertura com 125m2 
com uma ou duas vagas de garagem. À partir de R$ 
315.000,00. Rua João Morassi, 45, Jardim Andrea 
Demarchi, Sbc, SP CEP 09820-430Contato – Palo-
ma – tel 11-94758-1882
Apartamento - Praia da Aviação, Condomínio 
novo com lazer completo, 150 metros, 3 dormitó-
rios, 1 suítes, cozinha planejada, todo mo- biliado, 
com ar condicionado, todo avarandado com chur-
rasqueira, saída para os 3 dormitórios e sala, duas 
vagas de garagem, apenas a 50 metros da praia. 
Contato: 11 98394-8400
Chácara, Bragança Paulista. Montada com 4 
Dorm. Piscina e pomar diversificado, rua asfaltada.
Vendo ou troco por apto em SBCampo. Dona Isa-
bel lachilinha Tegma. F. 97464 9565
Sítio – Marília/SP. Próximo BR 153 – Saída Marília/
Ourinhos – Rio do Peixe, Marília / SP. 4 dormitórios, 
7 banheiros, 4 suítes. Valor: R$ 2.600.000,00. Con-
tato: Hitler +55 14 99154-9312
Apartamento reformado – Av. Miro Vetorazzo, 
114 (ao lado da Tegma). Contato: (11) 93249-4141 
– Washington
Apartamento 3 dorms. – 73m2, com sacada, andar 
térreo, cond. com lazer completo na av. Industrial 
prox. ao parque Celso Daniel em Santo André. R$ 
200 mil + transf. de dívida. Contato: (11) 99868-
4711 - Edy
Apartamento na Praia Grande - Praia da Avia-
ção, condomínio novo com lazer completo, apto. 
com 150m2, 3 dormitórios, 1 suíte, cozinha pla-
nejada, todo mobiliado, com ar condicionado, 
todo avarandado com churrasqueira, saída para 
os 3 dormitórios e sala, 2 vagas de garagem, ape-
nas 50 metros da praia. Tratar (011) 98394-8400
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