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[ DESTAQUE ]

Programa de Poda de
Árvores reconhecido
nacionalmente

Em 12 anos já foram percorridos mais de oitenta mil quilômetros
pelas estradas e rodovias brasileiras garantindo a segurança e
conforto da população brasileira além de preservar o meio ambiente.

Palavra do Presidente

Caros Leitores,
Caminhamos em busca de uma vida “normal”, a esperança bate em nossa porta, logo logo
chegará a tão esperada vacina e dias melhores virão !
Como bom brasileiro, a esperança e a união prevalece no nosso dia a dia aliás, é um ponto
forte da nossa categoria cegonheiro .
Falta pouco para o final do ano de 2020, apesar das dificuldades na economia e principalmente na área da saúde só temos que agradecer a Deus por ter chegado até aqui !
Nesta edição destacamos o Programa de Poda de Árvores que já tem 12 anos de sua implantação e que já percorreu mais de 80 mil quilômetros pelas estradas e rodovias brasileiras garantindo a segurança e conforto da população além de preservar o meio ambiente.
Destacamos também um alerta para o diagnóstico e tratamento do câncer de próstata “Novembro Azul” que visa conscientizar a chamar a atenção para o problema. Segundo dados
do Instituto Nacional do Câncer (Inca), somente em 2020 são esperados quase 70 mil novos
casos. Pensando nessa realidade não podemos deixar de nos prevenir
Boa leitura!
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VW comemora 1 milhão de caminhões produzidos
O milionésimo veículo produzido pela
montadora foi uma unidade do novo
Meteor 29.520. Os novos pesados da
marca são o Meteor 29.520 6×4 e Meteor 28.460 6×2 que se juntam ao Constellation 33.460 6×4, todos equipados
com motor MAN D26 de 13 litros

Do total de um milhão de veículos produzidos, mais de 850 mil unidades foram
fabricadas pela fábrica de Resende que
completa 25 anos e acaba de receber investimentos de mais de R$ 500 milhões
em sua linha de montagem.

SINACEG na era digital
Estamos nas redes sociais, vejam como acessar:

Tiragem
6.000 exemplares
Endereço
Rodovia Ligação Imigrantes/Anchieta, 114
CEP.: 09842-095 – São Bernardo do Campo-SP
Fone: (11) 4103-0204
www.sinaceg.com.br
revistacegonheiro@sindicatodoscegonheiros.com.
br eventosconexao@outlook.com
Revista Mensal dirigida aos Cegonheiros.
As opiniões dos artigos assinados e dos entrevistados são de seus autores e não necessariamente as mesmas da Revista Cegonheiro.
A elaboração de matérias redacionais não tem
nenhuma vinculação com a venda de espaços
publicitários. Os anúncios são de responsabilidade das empresas anunciantes.
Ano 18 - edição no 223 - novembro 2020
Quer baixar o app da revista no
seu celular ou tablet? Use um
aplicativo capaz de ler QR Code
e fotografe o código ao lado.
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sparksbrain.com

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.

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.

Gestão
Ambiental

Teste
Periódico

Tecnologia
Embarcada

Controle
das emissões

MelhorAR

transauto.com.br

Trânsito

Redução de acidentes

Evite o uso do celular ao volante

com mortes nas rodovias paulistas

As mortes em acidentes de trânsito ocorridas na rodovias paulistas apresentaram
redução de 18% no período de janeiro a
setembro deste ano na comparação ao
mesmo período do ano passado, o que
representa mais de 170 vidas poupadas. Esse é o menor número de óbitos
nas estradas apresentados desde 2015,
quando foi iniciada a séria histórica do
Programa Respeito à Vida, do Governo
de São Paulo.
Nos 10,8 mil quilômetros de rodovias
concedidas, administradas pelas 20 concessionárias que integram o Programa
de Concessões Rodoviárias sob a regulação da ARTESP – Agência de Transporte
do Estado de São Paulo, foram 775 fatalidades nos nove primeiros meses do
ano, diante de 946 no mesmo período
de 2019.

Não beba ao dirigir

SINDICATO NACIONAL
DOS
CEGONHEIROS

Sede Central:
São Bernardo do Campo São Paulo
Rua Luiz Barbalho, 07/11
Bairro: Demarchi
Cep: 09820-030
São Bernardo do Campo/SP
Fone: (11) 4346.5500
E-mail:
diretoria@sinaceg.com.br
Presidente:
Jaime Ferreira dos Santos

Regionais:
São José dos Pinhais - Paraná
Rua Tubarão, 112 - Bairro: Borda
do Campo
Cep: 83075-060 – São José dos
Pinhais/Paraná
Fone: (41) 3385.8245
E-mail: sindceg@gmail.com
Posto Autorizado: ANTT e AET
Gravataí - Rio Grande do Sul
Av. Eli Correa, 6.651 - RS 030
Bairro: Passo da Cavera
Cep: 94010-972 – Gravataí /RS
Fone: (51) 3431.7889
E-mail: gravatai@sinaceg.com.br
Diretor: Antenor Garibaldi
Casa de Apoio dos Cegonheiros

São José dos Campos – São Paulo
Rua Ernesto Júlio Nazaret, 201 Vila
Tesouro
Cep: 12221-770 – São José dos
Campos/SP
Fone: (12) 3906.0807
E-mail: gustavo@sinaceg.com.br
Diretor: Gustavo Henrique Silva
do Campo
Piracicaba – São Paulo
Rod SP 304, Km 147 – Sala 02
Distrito de Tupi
Cep: 13422 -230 – Piracicaba/SP
Fone: (19) 3438-7738
E-mail: piracicaba@sinaceg.com.br
andre@sinaceg.com.br
Diretor: André Martins Alves

www.sinaceg.com.br
Revista Cegonheiro

6

7

Revista Cegonheiro

Homem

Novembro Azul

alerta para diagnóstico

e tratamento do câncer durante a pandemia
Neste ano em que os olhares estão voltados para a pandemia pelo novo coronavírus, muitas doenças continuam existindo
e afetando a vida de milhares de brasileiros, entre elas o câncer de próstata.
Segundo dados do Instituto Nacional do
Câncer (Inca), somente para 2020 são esperados 65.840 novos casos, porém podem não ser diagnosticados a tempo por
conta do isolamento social. De acordo
com uma pesquisa da farmacêutica Janssen, no Brasil houve uma queda de 70%
das cirurgias oncológicas e de até 90%
das análises de biópsias, estimando-se
que 50 mil brasileiros deixaram de receber diagnóstico de câncer nesse período.
Em relação à próstata, dados do laboratório Mont’Serrat (RS) mostram uma
queda de 38% nos pedidos de PSA no
período de março a junho de 2019 comparados a março a junho de 2020. Outro
grande laboratório de alcance nacional
apresentou queda de 18% no mesmo
período de comparação.
Pensando nessa realidade que envolve a
importância da obtenção do diagnóstico
precoce e da continuidade do tratamen-

to, mesmo em tempos pandêmicos, a
Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)
realiza no mês de novembro mais uma
edição do Novembro Azul, que visa conscientizar os homens sobre a sua saúde.
“Graças à ampla divulgação que a mídia
tem dedicado ao assunto, particularmente na campanha do Novembro Azul, cada
vez mais temos observado que os homens sentem-se motivados a procurar o
urologista para a realização do exame periódico da próstata. Mas ainda existe um
caminho muito longo a ser percorrido até
que o preconceito e o constrangimento
sejam vencidos e a doença não diagnosticada precocemente resulte na morte de
tantos homens”, diz o urologista Geraldo
Faria, presidente da Sociedade Brasileira
de Urologia de São Paulo.
Câncer e outras doenças da próstata
Do tamanho de uma castanha e localizada abaixo da bexiga, a principal função
da próstata é produzir uma secreção
fluida para nutrição e transporte dos
espermatozoides. Ao longo da vida a

Lentamente os
homens estão
aderindo aos
exames.
Os pais se
cuidam e
a família
agradece!

glândula pode desenvolver três doenças:
a prostatite (inflamação), a hiperplasia
prostática benigna – HPB (crescimento
benigno) – e o câncer.
A prostatite chega a atingir cerca de
30% dos homens. Pode causar ardor ou
queimação ou um desconforto durante
o orgasmo, esperma de cor amarelada,
vontade frequente para urinar etc. A
principal causa para a doença são uretrites, como a gonorreia, após relacionamentos com parceiras com infecções
ginecológicas e ainda após relação anal
sem preservativo.
O câncer, por sua vez, não costuma apresentar sintomas em fases iniciais, quando em 90% dos casos pode ser curado se
diagnosticado precocemente. Ao apresentar sintomas significa já estar numa
fase mais avançada e pode causar vontade de urinar com frequência e presença
de sangue na urina ou no sêmen.
Alguns fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata são:
histórico familiar de câncer de próstata
em pai, irmão ou tio e homens da raça
negra. A recomendação da SBU é que os
homens, a partir de 50 anos, e mesmo
sem apresentar sintomas, devem procurar um profissional especializado, para
avaliação individualizada tendo como
objetivo o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Os homens que integrarem o grupo de risco (raça negra ou com
parentes de primeiro grau com câncer
de próstata) devem começar seus exames mais precocemente, a partir dos 45
anos. Após os 75 anos, somente homens
com perspectiva de vida maior do que 10
anos poderão fazer essa avaliação.

Via Trucks São Bernardo do Campo

Sua concessionária DAF
no ABC Paulista

Venha visitar a nossa nova unidade em São Bernardo do Campo.
Aproveite também para conferir de perto o novo DAF XF Excelência Pura e
as nossas soluções de pós vendas, peças multimarcas e caminhões
seminovos de procedência.
Saiba mais:
(11) 4858.8700

www.viatrucks.com.br

Rua Pedro Zolcsak, 50, Ferrazópolis, São Bernardo do Campo / SP
viatrucks.daf

VIA TRUCKS

viatrucks.daf

Comemoração

DAF Caminhões Brasil

completa sete anos de operação

e comemora o desempenho
A DAF Caminhões Brasil comemorou
sete anos de operação no país com o
novo XF, principal lançamento da companhia ao longo desses anos. Produzido
em sua fábrica situada em Ponta Grossa (PR), o novo XF chegou para elevar o
patamar de extrapesados no Brasil, com
ainda mais segurança, conforto, dirigibilidade e economia de combustível. A
companhia também celebra a sua posição no segmento de pesados, figurando
entre as principais marcas do país, com
mais de 10 mil caminhões emplacados
rodando pelas estradas brasileiras.
“O ano de 2020 é muito especial para a
DAF. Independentemente do momento
que o país vive, temos muito orgulho
de todo o nosso crescimento, enquanto profissionais e empresa, para o desenvolvimento de produtos cada vez
melhores e que atendam sempre às necessidades de nossos clientes. Durante
esses sete anos, evoluímos em um ritmo
acelerado e, neste ano, mantivemos a
nossa estratégia de longo prazo com o

mercado brasileiro. A maior prova disso
é o novo XF, que tem grande relevância
em nosso objetivo de nos solidificarmos
ainda mais com as qualidades de robustez, conforto e baixo custo operacional”,
comenta Lance Walters, presidente da
DAF Caminhões Brasil.
Atualmente, a marca tem 41 pontos
de atendimento, sendo 33 concessionárias, 5 Postos de Serviço Autorizado
e mais 3 Lojas TRP. O foco da DAF para
os próximos anos é ampliar a Rede de
Concessionárias para proporcionar uma
experiência cada vez mais assertiva para
os clientes, manter o seu portfólio atualizado e compatível com as necessidades
locais para manter-se como referência
no segmento de pesados.
“Para isso, contamos com uma equipe
muito comprometida e focada, que busca a evolução constante, engajada com
os nossos valores de qualidade e produtividade. Consequentemente, nossos
produtos são reconhecidos no mercado
pelo DNA de robustez, conforto e baixo
consumo de combustível. Agora, estamos prontos para o próximo desafio que
é alcançar a liderança do novo XF no
mercado”, avalia Walters.
Trajetória da empresa
A DAF Trucks, fundada em 1928 na cidade de Eindhoven, na Holanda, é uma das
subsidiárias do grupo americano PACCAR,
que também possui as marcas de caminhões Kenworth e Peterbilt. Atualmente,
a DAF Trucks é a que mais cresce na
Europa e, além da matriz, holandesa, está presente na Bélgica, Inglaterra, Brasil e Austrália.

DNA de robustez, conforto e
baixo consumo de combustível
Revista Cegonheiro
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A companhia também celebra a sua
posição no segmento de pesados
A empresa chegou ao Brasil em 2011 e,
dois anos depois, inaugurou sua fábrica
em Ponta Grossa, no Paraná, em um terreno de 2,3 milhões de m², a maior área
do Grupo PACCAR. O espaço destinado
à fábrica possui 270 mil m² e conta com
aproximadamente 500 funcionários.
Na unidade, a empresa iniciou esse ano
a produção do novo XF. Além disso, fabrica o XF105, desde 2013, e o pesado
CF85, desde 2015. Desde novembro de
2015, a planta também produz os motores PACCAR MX, que equipam os caminhões nacionais DAF. Em 2017, foram
lançadas as versões fora de estrada, desenvolvidas em parceria com a sede na
Holanda.
O processo de produção em Ponta Grossa segue o princípio do PPS (PACCAR Production System), sistema desenvolvido
pela própria empresa, que garante menor índice de desperdício e a mais alta
qualidade dos produtos.

NOVA LINHA FH 2021
Segurança e economia para você
ir cada vez mais longe.

Para mais informações, entre em contato conosco!
ABC
Rua José Antônio Valadares, 114 | Vila Livieiro
Fone: (11) 2333-4422
‘

Posto Avançado - Cegonha
Avenida Nicola Demarchi, 495 | Demarchi
Fone: (11) 2333-4445
/autosuecosp

/autosuecosp

auto sueco são paulo

Jaraguá (Matriz)
Fone: (11) 3933-6000

Campinas
Fone: (19) 3781-7000

Guarulhos
Fone: (11) 3500-1300

Santos
Fone: (13) 3298-9800

Limeira
Fone: (19) 2114-9393

Porto Ferreira
Fone: (19) 3589-8855

Site: autosuecosaopaulo.com.br

E-commerce: volvopecas.com.br
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Mercado

A retomada acontece em um cenário de grandes desafios

Rua em obras

Crescimento de 7,4%
sobre o mês de setembro

Indústria automobilística

supera desafios e continua
em recuperação
A Indústria automobilística supera desafios e continua recuperação em outubro.
Como já havia ocorrido em setembro, o
setor automotivo mantém sua recuperação em outubro com bons números de
licenciamentos e produção, de acordo
com levantamento da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
A retomada se dá em um cenário de
grandes desafios para a indústria automobilística, e projeta para o fechamento
do ano números bem próximos às das
projeções feitas pela entidade. A produção no mês foi de 236.468 autoveículos,
crescimento de 7,4% sobre setembro,
mas queda de 18% em relação a outubro
de 2019. No acumulado dos dez meses,
o recuo é de 38,5%, bem próximo à projeção de -35%.
Já o mercado interno fechou o mês com
215.044 unidades licenciadas, elevação
de 3,5% sobre o mês anterior, com retração de 15,1% sobre outubro do ano

Revista Cegonheiro
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As exportações
tiveram um
sensível
aumento

passado. A queda acumulada no ano já
chega a 30,4%, em linha com os -31%
previstos pela Anfavea. As exportações
tiveram uma sensível reação em outubro, graças à retomada de mercados vizinhos após uma prolongada quarentena.
Foram enviados ao todo 34.882 autoveículos, crescimento de 14,3% sobre
setembro e de 16,4% sobre outubro de
2019. O encolhimento acumulado em
2020 é de 34,2%, ante a projeção de
-34% feita pela associação. “Os resultados de outubro revelam os esforços da
indústria para atender ao crescimento
da demanda em alguns segmentos do

mercado”, ressaltou o Presidente da
Anfavea, Luiz Carlos Moraes. “Temos
muitos desafios para atingir uma recuperação mais vigorosa, como os novos
protocolos das fábricas, a dificuldade de
planejar o médio prazo, a alta dos custos
e, recentemente, a falta de alguns insumos”, destacou o dirigente.
O setor de máquinas agrícolas e rodoviárias, menos afetado que o de autoveículos, registrou alta de 9% na produção
(4.919 unidades) na comparação com
setembro. Boa parte desse incremento
se deveu às exportações de 901 unidades, 21,1% a mais que no mês no anterior. Já as vendas internas (4.530) recuaram 5% em outubro. No acumulado do
ano, as vendas cresceram 1,6%, mas a
produção e as exportações caíram 18,1%
e 32,1%, respectivamente.

Em tempos desafiadores, o destino escolhe os mais corajosos para
enfrentar desafios e carregar esperança. Para reconhecer a sua bravura,
uma Edição Especial do R450 6x2 e R410 4x2 à altura da sua coragem.
Scania. Há 63 anos encarando jornadas épicas.
• Até 15% de economia de combustível
• Design único e entregáveis exclusivos de conforto e segurança
• PMS Premium Flexível com desconto exclusivo de 15%
• Treinamento online aplicado pela Scania e sessões de Driver Coaching
• Primeira parcela do financiamento em 2021*

Acesse
www.HEROISDAESTRADASCANIA.COM.BR
e faça parte dessa jornada épica.
Edição Limitada de 350 unidades, sendo 300 unidades do RH450 6x2 e 50 unidades do RH410 4x2.
Compra limitada a 2 unidades por cliente. *Financiamento com Scania Banco: compre seu caminhão
com 6 meses de carência sem intermediárias. Sujeito à aprovação de crédito.

São Bernardo do Campo - SP - Av. Nicola Demarchi, Nº 601
www.codema.com.br

/codemascania

/codemascania
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Meio Ambiente

Reconhecido nacionalmente,

o Programa de Poda de Árvores
garante segurança nas estradas
e rodovias do País

O Programa de Poda de
Árvores é de essencial
importância para
garantir a segurança dos
usuários nas estradas e
rodovias brasileiras.
Revista Cegonheiro
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São mais de 12 anos percorrendo 80 mil quilômetros pelo Brasil, de ponta a ponta, cuidando
das estradas e rodovias, garantindo a segurança e o conforto da população, além de preservar o meio ambiente.
A iniciativa do SINECEG (Sindicato Nacional dos
Cegonheiros), que vem ganhando credibilidade
e respeito a cada ano, desde 2008, conta com
quatro grupos distribuídos por todo o País.
O programa que, é de essencial importância
para garantir a segurança dos usuários nas
estradas e rodovias brasileira, além de colaborar com o poder público, facilita o dia a dia da
população evitando acidentes de grande risco.
Atualmente, quatro equipes percorrem todo
território nacional. A equipe 1, formada pelos colaboradores Edilon Gonçalves (encarregado), Ronaldo Rodrigues (motorista), Raniel
Gonçalves (operador munck), Manoel Barbosa
e Arlexon Tomaz (operadores de motosserra),
encontra-se trabalhando na BR 010 Belém /
Brasília, no estado do Maranhão. Esta poda
começou na BR 153 passando pelos estados
de Goiás e Tocantins – BR 010 continuação da
BR 153.
Já a equipe 2, formada pelo colaboradores
Francisco Kleber (encarregado), Valdir Aparecido (motorista), Valdemir Alves (operador de
munck), Alex Rodrigues e José Roberto (operadores de motosserra), está em atividade na
BR 116 Rio / Bahia, no estado de Minas Gerais,
percorrendo o trecho entre a divisa da Bahia
com divisa do Rio de Janeiro.
A equipe 3, formada por Wellington Francisco
(encarregado), Jefferson Santos (operador de
munck), Wilson Martins e Arles Santos (operadores de motosserra), e Fábio Sulino (motorista), está trabalhando na BR 282, entre Chapecó e São Miguel do Oeste/SC.
Já a equipe 4 conta com Betuel Alves (encarregado), Leonardo da Silva (motorista), Jocesvaldo Santos e Enoque Lopes (operadores de
motosserra). Esta equipe está trabalhando na
Painel recebe
BR 316, no estado do Maranhão, trecho entre
novas opções
Teresina/PI e São Luiz/MA.

de acabamento

Equipe 1: da esquerda para direita: Edilon Gonçalves, Ronaldo
Rodrigues, Raniel Gonçalves, Manoel Barbosa e Arlexon Tomaz.

Equipe 2: da esquerda para direita: Francisco Kleber, Valdir
Aparecido, Valdemir Alves, Alex Rodrigues e José Roberto.

Equipe 3: da esquerda para direita: Wellington Francisco,
Jefferson Santos, Wilson Martins, Arles Santos e Fábio Sulino.

Equipe 4: da esquerda para direita: Betuel Alves,
Leonardo Silva, Jocesvaldo Santos e Enoque Lopes.

Pandemia

O vírus responsável

pela Covid-19

pode permanecer infeccioso em superfícies
como notas de dinheiro, telas de celulares
e aço inoxidável por até 28 dias
A descoberta da agência científica nacional da
Austrália sugere que o SARS-Cov-2 pode sobreviver em
superfícies por muito mais tempo do que se pensava.
No entanto, alguns especialistas duvidam da real ameaça representada pela
transmissão por superfícies.
O vírus é mais comumente transmitido
quando as pessoas tossem, espirram
ou falam.
Estudos anteriores feitos em laboratórios descobriram que o SARS-Cov-2
poderia sobreviver de dois a três dias
em cédulas e vidro, e até seis dias em
superfícies de plástico e aço inoxidável, embora os resultados variem.

O vírus sobrevive de
dois a três dias em
cédulas e vidro

Ate seis dias
em superfície
de plástico e
aço inox

A última pesquisa da agência australiana CSIRO revelou que o vírus era
“extremamente robusto”, sobrevivendo por 28 dias em superfícies lisas,
como vidro usado para fabricar telas
de telefones celulares, além de notas
de papel e plástico, quando mantidos
a 20° C — considerada temperatura
ambiente.
Em comparação, o vírus da gripe pode
sobreviver nas mesmas circunstâncias
por 17 dias.
Os experimentos foram realizados no
escuro, já que a luz ultravioleta já demonstrou matar o vírus.
“Estabelecer por quanto tempo o vírus
realmente permanece nas superfícies
nos permite prever e mitigar sua disseminação com mais precisão, e fazer
um trabalho melhor de proteger o
nosso povo”, disse o presidente-execu-

tivo da CSIRO, Larry Marshall.
No entanto, o professor Ron Eccles,
ex-diretor do Common Cold Centre,
da Cardiff University, criticou o estudo
e disse que a sugestão de que o vírus
poderia sobreviver por 28 dias estava
causando um “medo desnecessário
nas pessoas”.
“Os vírus se espalham nas superfícies
a partir do muco de tosses, espirros e
dedos sujos. E este estudo não usou
muco humano fresco como veículo
para espalhar o vírus”, disse o professor Eccles.

Todo cuidado é pouco em
situações de neblina ou cerração

Propulsor do caminhão a hidrogênio
da Mercedes fica no mesmo lugar do
motor, em modelos convencionais

Mercedes-Benz

para carretas cegonhas em:

2020

Foto Divulgação

Restrições
de Tráfego

Caminhão

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 grande porte,
limitando em determinados dias e horários o trânsito de combinações de 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:

apresenta caminhão

a hidrogênio e diz que ele estará nas ruas em 2023
Restrição de Trânsito em todas as Unidades da Federação
DATA DA
RESTRIÇÃO

OPERAÇÃO

DIA

HORÁRIO DA RESTRIÇÃO

16:00 às
22:00 em cadistâncias em carros,
e também
06:00
às 12:00
minhões, ônibus,
trens.
E estamos desenvolvendo também
motores
16:00 às
22:00 navais e
na aviação”, afirmou
Andreas
06:00 às
12:00 Scheuer,
Ministro do Transporte
e Infraestrutura
16:00 às 22:00
Digital da Alemanha, presente no even06:00 às 12:00
to, que aconteceu em Berlim.
16:00 às 22:00
Nessa corrida pelo
hidrogênio, Merce16:00
às 22:00
des e Volvo, concorrentes
diretas, se uni06:00
às 12:00
ram há cerca de seis meses
para desenvolver a tecnologia,
ganhar
maior escala
16:00
às 22:00
de produção, e,16:00
assim,às
reduzir
22:00os custos.
Além de Mercedes
e
Volvo,
a Bosch,
06:00 às 12:00
grande fornecedora de peças para a in16:00 às 22:00
dústria está desenvolvendo sua célula de
09/10/2020
Sexta-feira
16:00 às 22:00
combustível a hidrogênio.
10/10/2020
Sábado
06:00
às 12:00
A empresa alemã
trabalha
em parceria
Corrida pelo hidrogênio
12/10/2020
Segunda-feira com a Nikola, fabricante
16:00 às 22:00
americana de
veículos elétricos.
As às
duas
companhias
Caminhões a hidrogênio sãoSexta-feira
mais uma
30/10/2020
16:00
22:00
prometem
um
caminhão
a
hidrogênio
alternativa
aos
similares
a
diesel,
que
31/10/2020
Sábado
06:00 às 12:00
com mais de 1.000 cv e autonomia susão mais poluentes, e começam a ter a
02/11/2020
Segunda-feira
16:00 às 22:00
perior a 1.100 km. A previsão é que os
circulação restrita em grandes centros
24/12/2020
Quinta-feira
16:00 às 22:00
primeiros veículos sejam entregues em
urbanos, principalmente nos países mais
25/12/2020
Sexta-feira
14:00 às 22:00
2023.
desenvolvidos.
31/12/2020
16:00
22:00 a hidroDe qualquer forma,
o às
caminhão
“O hidrogênio pode ser aQuinta-feira
alternativa
gênio será mais14:00
caro do
um similar
ao diesel. Ele é adequado para
grandes
01/01/2021
Sexta-feira
às que
22:00
a
diesel.
A
expectativa
dos
custos
adicioApenas os estados do Acre e Roraima ficam de fora das restrições. Os estados da
_________________________________________________________________________________________________
nais, porém,também
não foi revelada.
natural
Bahia,
Pernambuco e Rio Grande do Norte terão restrição
nas ÉdaGenH2Paraíba,
pode
tas dos festejos juninos, nos dia 23 e 24 de junho de 2020. que o desenvolvimento desta tecnologia
rodar
até Apenas
1.000 os estados do Acre e Roraima ficam de fora das restrições. Os estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte
terão restrição também nas datas dos festejos juninos, nos dia 23 e 24 de junho de 2020. faça os preços baixarem, mas isso ainda
km usando
a
Restrição Aplicável Apenas Aos Estados Da Bahia, Paraíba, Pernambuco
deve levar algum tempo.
______________________________________________________________________________________________________
forma líquida
e Rio Grande Do Norte

Sexta-feira
capazes
de pre-

ainda são
22/02/2020
Sábado
servar a temperatura do combustível
em
253°C negativos, próximo ao zero
absolu25/02/2020
Terça-feira
to. Antes da injeção, o hidrogênio
é aque26/02/2020
Quarta-feira
cido, e, em forma de gás, entraQuinta-feira
no sistema
09/04/2020
de célula de combustível. O residual expe10/04/2020
Sexta-feira
lido pelo escape é vapor de água.
12/04/2020
Domingo
Para mover o GenH2, serão usados
dois
30/04/2020
Quinta-feira
motores elétricos, capazes de gerar,
01/05/2020
Sexta-feira
cada um, 312 cavalos e 160,8
kgfm. Se
necessário, os propulsores ainda
podem
03/05/2020
Domingo
entregar picos de 450 cv e 211,2
kgfm.
04/09/2020
Sexta-feira
O GenH2 tem peso bruto total Sábado
de 40 to05/09/2020
neladas, e capacidade de transportar até
07/09/2020
Segunda-feira
25 toneladas de carga.

Foto Divulgação

A Mercedes-Benz apresentou seu primeiro conceito de caminhão movido a
CARNAVAL
hidrogênio. O GenH2 Truck promete autonomia superior a 1.000 km, e deve ganhar as ruas em 2023, na fase de testes
com clientes.
SEMANA SANTA
A comercialização na Europa, Japão e Estados Unidos está prevista para a segunda metade da década. Até lá, a empresa
DIA DO
promete
queTRABALHO
fará testes exaustivos para
comprovar sua viabilidade.
Aliás, a Mercedes disse que vai oferecer
somente
veículos comerciais novos livres
INDEPENDÊNCIA
de emissões de CO2 nesses mercados
até 2039. O Brasil, pelo menos por enquanto, está fora dos planos nessa priNOSSA
APARECIDA
meiraSENHORA
etapa.
O GenH2 utiliza dois tanques para armazenar um total de 80 kg de hidrogênio
líquido. Eles
ficam dispostos nas laterais
FINADOS
do chassi, como em um similar a diesel.
Segundo a Mercedes, a escolha pelo
combustível em estado líquido se deu
porque ele
possui maior carga energética
FIM DE ANO
do que na forma gasosa, além de exigir
uma menor área para ser armazenado.

21/02/2020
Esses tanques
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23/06/2020
Terça-feira
16:00
àsGrande
22:00 Do Norte
Restrição
Aplicável Apenas Aos Estados
Da Bahia, Paraíba, Pernambuco
E Rio
24/06/2020

23/06/2020
24/06/2020

Quarta-feira

Terça-feira
Quarta-feira

12:00 às 20:00

16:00 às 22:00

12:00 às 20:00
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do combustível.
FESTEJOS JUNINOS
Fase
inicial
será de testes
FESTEJOS JUNINOS
com clientes, e
vendas devem
começar na
segunda metade
da década.

Tanques de hidrogênio líquido ficam nas
laterais do chassi no Mercedes-Benz GenH2
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Restrições
de Tráfego
para carretas cegonhas em:

2020

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 grande porte,
limitando em determinados dias e horários o trânsito de combinações de 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:
Restrição de Trânsito em todas as Unidades da Federação
OPERAÇÃO

CARNAVAL

SEMANA SANTA

DIA DO TRABALHO

INDEPENDÊNCIA

NOSSA SENHORA APARECIDA

FINADOS

FIM DE ANO

DATA DA
RESTRIÇÃO

DIA

HORÁRIO DA RESTRIÇÃO

21/02/2020

Sexta-feira

16:00 às 22:00

22/02/2020

Sábado

06:00 às 12:00

25/02/2020

Terça-feira

16:00 às 22:00

26/02/2020

Quarta-feira

06:00 às 12:00

09/04/2020

Quinta-feira

16:00 às 22:00

10/04/2020

Sexta-feira

06:00 às 12:00

12/04/2020

Domingo

16:00 às 22:00

30/04/2020

Quinta-feira

16:00 às 22:00

01/05/2020

Sexta-feira

06:00 às 12:00

03/05/2020

Domingo

16:00 às 22:00

04/09/2020

Sexta-feira

16:00 às 22:00

05/09/2020

Sábado

06:00 às 12:00

07/09/2020

Segunda-feira

16:00 às 22:00

09/10/2020

Sexta-feira

16:00 às 22:00

10/10/2020

Sábado

06:00 às 12:00

12/10/2020

Segunda-feira

16:00 às 22:00

30/10/2020

Sexta-feira

16:00 às 22:00

31/10/2020

Sábado

06:00 às 12:00

02/11/2020

Segunda-feira

16:00 às 22:00

24/12/2020

Quinta-feira

16:00 às 22:00

25/12/2020

Sexta-feira

14:00 às 22:00

31/12/2020

Quinta-feira

16:00 às 22:00

01/01/2021

Sexta-feira

14:00 às 22:00

Apenas os estados do Acre e Roraima ficam de fora das restrições. Os estados da
_________________________________________________________________________________________________
Bahia, Paraíba,
Pernambuco e Rio Grande do Norte terão restrição também nas datas dos festejos juninos, nos dia 23 e 24 de junho de 2020.
Apenas os estados do Acre e Roraima ficam de fora das restrições. Os estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte
terão restrição também nas datas dos festejos juninos, nos dia 23 e 24 de junho de 2020.

Restrição Aplicável Apenas Aos Estados Da Bahia, Paraíba, Pernambuco
______________________________________________________________________________________________________
e Rio Grande Do Norte
FESTEJOS JUNINOS
FESTEJOS JUNINOS
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23/06/2020
Terça-feira
16:00
àsGrande
22:00 Do Norte
Restrição
Aplicável Apenas Aos Estados
Da Bahia, Paraíba, Pernambuco
E Rio
24/06/2020

23/06/2020
24/06/2020

Quarta-feira

Terça-feira
Quarta-feira

12:00 às 20:00

16:00 às 22:00
12:00 às 20:00

SE ESTÁ DIFÍCIL PARA NÓS,

IMAGINE PARA ELES!

O Sertão Nordestino é hoje a região do
país com maior vulnerabilidade para
enfrentar os efeitos da pandemia.
Milhares de pessoas, neste momento,
enfrentam a fome, a sede e falta total
de estrutura de saúde em povoados
isolados.

Utlize o QR code
para fazer sua doação

AJUDE. DOE.

amigosdobem.org

LICENÇAS
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

ONDE TIRAR AS LICENÇAS
São Bernardo do Campo-SP Pátio de estacionamento - Rua: Servidão Particular, 114 - Bairro Batistini
Licenças Estaduais
Piracicaba / São Paulo – Rodovia SP 304, km 147 – Sala 02 – Distrito de Tupi
Licenças Estaduais
Camaçari / Bahia Rua: Gurupi, 23 – Bairro Goiana
Licenças do Estado da Bahia
Gravataí / Rio Grande do Sul Av. Eli Correa, 6.651 – RS 030 – Bairro Passo da Cavera
Licenças do Estado do R.G. do Sul
São José dos Pinhais / Paraná Rua: Tubarão, 112 – sala 02 – Bairro: Borda do Campo
Licenças dos Estados de Santa Catarina, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, R.G. do Sul, Goiás e São Paulo
São José dos Campos / São Paulo Rua: Ernesto Júlio Nazaret,201 Vila Tesouro
Licenças Estaduais

(11) 4347-8468
(19) 3438-7738
(71) 3622-0529
(51) 3431-4848
(41) 3385-8245
(12) 3906-0807

São Paulo (Licença Estadual)

R. Grande do Sul (Licença Estadual)

-Documento Cavalo Mecânico e Carreta

-Documento Cavalo Mecânico e Carreta
-Foto da Plaqueta das carretas

Santa Catarina (Licença Estadual)

Bahia (Licença Estadual)

-Documento Cavalo Mecânico e Carreta

-Documento do Cavalo Mecânico e Carreta

Goiás (Licença Estadual)

Pernambuco (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)

ATENÇÃO MOTORISTAS

Licenciamento São Paulo 2020
Final de Placa

1e2
3, 4 e 5
6, 7, e 8
9e0

Revista Cegonheiro
Revista Cegonheiro
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CAMINHÕES
Mês do Licenciamento

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

- 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)

Alagoas
- Documento Cavalo
- Documento Carreta
- Contrato Social
- Documento do proprietário da empresa

Pará
- Documento Cavalo
- Documento Carreta
CARRETAS AUTOMÓVEIS MOTOS
Final de Placa
Mês de Licenciamento

1
2
3
4
5e6
7
8
9
0

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

25
25

RevistaRevista
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Classificados

www.sinaceg.com.br/classificados

Carretas

Mercedes Axor 2041 S 2012 – cinza. Tratar com
Márcio: (11) 9 5651-4656

Carreta Dambros Robocop 2008 com pneus e
cintas valor 70 mil - tratar com Roberto da Transzero (11) 99192-1817

Scania 340 – A4x2 – prata. Tratar com Márcio:
(11) 9 5651-4656

Três Eixos – 2009 Transzero – Tratar com Vilson
Guererro (11) 9-9958-5510. Preço R$ 80 mil. (Preferência venda com o cavalo mecânico – conjunto)
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
TNorte, reforma- da. Preço: R$ 55 mil. Tratar com
Sérgio (21) 98017-8789 ou Nextel 919*3927.
Vendo duas carretas convencionais abertas Três
Eixos, verde, com pneus e cintas: uma ano 2002;
a outra é ano 1995 e foi reformada na Rodoceg.
Preço: R$ 40 mil cada uma. Tratar com Márcio –
(51) 7811-3363
Carreta Três Eixos, completa, para transportar 11
carros. Impecável. Preço: R$ 20.000. Tratar com
José Borracheiro, da Brazul – (11) 4941-4865
Vendo carreta semi-robocop 1995, Três Eixos.
Contato: (11) 98383-9494 – Mauro

Caminhões
Scania P360 – Ano 2012 – Km 960 mil
R$170.000,00 mil Contato: (11) 98472-0655
(Alex) - 9 8667- 1226 (Papito)
Caminhão Volvo – Completo, suspensão a ar cabine e chassi, direção elétrica,bafômetro, cabine
basculavel elétrica, rodas de alu- mínio, faróis de
Xenon original, todos sensores de segurança, kit
luxo original, banco de couro original, sistema de
ventilação nos bancos, 730.000 km – Valor: R$
370.000,00 - Telefone: 11 964770861 – Cleber
Caminhão Scania G 360 ano 2013 automático valor 230 mil - tratar com Roberto da Transzero (11)
99192-1817
Volvo FH 460 – 6x2 (ISHIFT) – 2014 – cor prata – KM 690.000 – único dono – Linha Brazul –
R$ 245.000 – Contato: Sandro Buriti – Tel. (41)
99944-7665
Volvo FH – 2011/2011, vermelho, toco, 900 mil
km. Tratar com Gabriel (48) 99935-6575.

Scania G 380, prata (Motor novo) ano 2009/2009,
com seis pneus novos. Impecável! Tratar com
Vilson Guererro (11) 99958-5510. Preço R$
160.000,00 (Preferência venda com a carreta –
conjunto). - 4656/2
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,
turbina e unidades novas, vermelho e pneus novos. Preço: R$ 210 mil. Tratar com Delmiro (TNorte): (11) 99935-7917

Saveiro Trend 2009, prata, equipado com direção
hidráulica, alarme, rodas de magnésio, trava e vidros elétricos. Preço: R$ 23 mil. Tratar com Francisco (11) 99454-9337 e 2861-0196
Saveiro Pepper– ano 2019/2019 - 22.075Km –
Valor R$ 60.000,00. Contato: (11) 98390-1752 –
(11) 7813-1303 – Marcio Vidahi

Imóveis
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 - tipo 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

Axor 2035, branco, 2007/2008. Tratar com Silvana ou Félix (11) 97028-9782, 98436-3376,
11*6514 ou 7734-5921

Apartamento - Praia da Aviação, Condomínio
novo com lazer completo, 150 metros, 3 dormitórios, 1 suítes, cozinha planejada, todo mo- biliado,
com ar condicionado, todo avarandado com churrasqueira, saída para os 3 dormitórios e sala, duas
vagas de garagem, apenas a 50 metros da praia.
Contato: 11 98394-8400

Scania T113 Topline, ano 1997, com seis pneus
Michelin novos, rodas de alumínio, conversor de
bateria e televisão. Segundo dono. Impecável!
Tratar com Márcio (51) 7811-3363

Chácara, Bragança Paulista. Montada com 4
Dorm. Piscina e pomar diversificado, rua asfaltada.Vendo ou troco por apto em SBCampo. Dona
Isabel lachilinha Tegma. F. 97464 9565

Caminhão MB Axor 2044 Premium – ano 2011
- Câmbio e Motor completo – 998.000 km – Exceto carreta – Valor: R$ 140.000,00. Contato: (11)
95796-9774 – Eduardo Falcão

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. Contato: Hitler +55 14 99154-9312

Caminhão Volvo FM370 – ano 2013/2014 - Automático – 770.000 km – 4 x 2 Teto Baixo Branco Exceto carreta. Contato: (11) 95989-7067 – Curisco (11) 94747-0952 - Aroldo

Apartamento reformado – Av. Miro Vetorazzo,
114 (ao lado da Tegma). Contato: (11) 932494141 – Washington

Scania R440 2012/2013 – Cor prata, ótimo estado de conservação – R$ 250.000,00 – Contato:
(11) 98549-1571 – Barbarelli

Automóveis / Moto
Fiat Fioriono Ano. 2013 Ar condicionado, vidro e trava elétrica, direção hidráulica Valor R$
26.000,00 Os tels são os mesmo do scania Contato:
(11) 98472-0655 (Alex)- 9 8667-1226 (Papito)
Chevrolet Montana – 2016/2017 47.000km Contato – Zoio SJC – (012) 98131-7810 – (012) 996614628 - Valor R$ 35.000,00

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 Aviação,
condomínio novo com lazer completo, apto. com
150m2, 3 dormitórios, 1 suíte, cozinha planejada,
todo mobiliado, com ar condicionado, todo avarandado com churrasqueira, saída para os 3 dormitórios e sala, 2 vagas de garagem, apenas 50
metros da praia. Tratar (011) 98394-8400

OXI-SANITIZAÇÃO
GERADOR DE OZÔNIO

REGULARIZE
SEU

GESTÃO DE FROTAS

HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES

CONTROLE TOTAL

REALIZANDO QUALQUER
SERVIÇO CONOSCO.

DE SUA FROTA.

GANHE UMA OXI-SANITIZAÇÃO

REDUZ O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CONTRA:

Realizamos o serviço de opacidade!

Vírus/Bactérias

Av. Dr. Alberto Jackson Byington, 2.100 -Ind. Anhanguera -Osasco
(11) 94703-8430
(11) 3693-2722
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Fungos

Ácaros

Mofo

Maus odores

Melhores soluções para sua operação!

Av. Presidente Tancredo Neves,590 – Sacomã - SP
(11) 5060-5070

(11) 99393-1582

MIP.MEDIDORES
MIP MEDIDORES

