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[ DESTAQUE ]

Novo DAF XF reduziu
consumo em 14%

O novo caminhão produzido na fábrica de Ponta Grossa, no Paraná,
alia robustez, conforto e tecnologia com consumo menor de combustível.

Palavra do Presidente

Caros Leitores,
Continuamos esperançosos por uma vacina eficaz para nos livrarmos dessa pandemia que
assola o mundo!
É com força e otimismo que enfrentamos essa luta, que é de todos nós, em busca de dias
melhores e de uma vida normal.
O SINACEG (Sindicato Nacional dos Cegonheiros) prossegue com determinação e otimismo mantendo seu compromisso com seus associados, colaboradores e parceiros, acompanhando de perto suas necessidades, orientando e contribuindo com produtos básicos
de higiene, limpeza, álcool 70% / gel, proteção (máscaras), e distribuição de cestas básicas
para motoristas de nossos associados.
Nesta edição, destacamos as matérias sobre o lançamento do Caminhão XF, da DAF, e sobre a nova gasolina, com alterações feitas para acompanhar as tecnologias modernas dos
motores vendidos no Brasil.
Prosseguimos com a campanha “Doe Sangue e Salve Vidas”. Nada mais oportuno, como
agora nessa pandemia, para salvar vidas de pessoas que se submetem a tratamentos e a
intervenções médicas de grande porte e complexibilidade, como transfusões, transplantes,
procedimentos oncológicos e cirurgias.
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Também nesta edição trazemos uma matéria sobre a preocupação do SINACEG com o meio
ambiente, e uma posição do sindicato sobre a 22ª Expo de Transportes, que deveria acontecer nesse mês de setembro.
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Exemplo a ser seguido: O isolamento social passa dos cinco meses e muitas pessoas já

estão sentindo os efeitos colaterais de não poderem sair de casa. Essa situação se agrava
entre os idosos, que estão cada vez mais isolados por serem considerados grupo de risco na
pandemia da Covid-19. Dezoito alunos da mesma turma gravaram vídeos com mensagens
personalizadas de carinho e ânimo e enviaram para um grupo de 19 idosos do Lar Vovô
Albano, instituição que acolhe pessoas com mais de 60 anos em situação de abandono e
risco social. A turma também organizou kits de higiene para doar aos idosos.

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

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

Agenda

22ª Expo de Transportes do ABCD
Como já é tradição, a Expo de Transportes, conhecida como Feira dos Cegonheiros, acontece todos os anos na
segunda quinzena do mês de setembro.
Esse ano, devido à pandemia de COVID-19, estamos nos cercando de todos
os cuidados e aguardando autorização
das autoridades competentes para uma
possível liberação do evento em uma
nova data.
Para que a exposição aconteça dentro
dos padrões de segurança e conforto
para todos os associados, autoridades,
expositores, visitantes e colaboradores,
como sempre fizemos, dependemos do
controle total dessa epidemia.
Na expectativa de uma vacina, pois já
temos algumas em fase avançada de
testes, ficam aqui nossa expectativa e
esperança na volta de uma vida “normal”, onde poderemos nos reunir com
segurança, transmitindo todo esse carinho reprimido há meses!

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

22ª Expo de Transportes aguardando autorização para que aconteça
dentro dos padrões de segurança e conforto para expositores e visitantes

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
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Meio Ambiente

Programa de poda
de árvores garante
a segurança nas
estradas brasileiras
Em 2008, o SINACEG (Sindicato Nacional
dos Cegonheiros) implantou o programa
de poda de árvores nas estradas e rodovias brasileiras com o objetivo de garantir a segurança e a preservação do meio
ambiente.
A iniciativa vem ganhando reconhecimento da sociedade e, em 2019, ganhou pela
4ª vez consecutiva o Prêmio de Reconhecimento Ambiental, promovido pelo
Grupo Cosmopolitano. O prêmio é um
reconhecimento às empresas e às perso-

nalidades que investem em programas de
responsabilidade social e ambiental.
Para ampliar ainda mais os compromissos, o SINACEG fez uma pausa nessa
pandemia, devido ao coronavírus, e retornou no mês de julho, executando as
podas de árvores na BR-230, entre João
Pessoa e Campina Grande no estado da
Paraíba; e na BR-316, entre Teresina, no
estado do Piauí até a divisa com o estado
do Maranhão. Os trabalhos continuam
na BR-316, no trecho entre as cidades de

Da esquerda para a direita:
Betuel, Leonardo, Josevaldo e Enoque
Timon e Peritoró, ambas no Maranhão.
O programa, que é de essencial importância para garantir a segurança dos usuários nas estradas e rodovias brasileiras,
além de colaborar com o poder público
para segurança e conforto da população,
evita acidentes e facilita o dia a dia da
população.
Toda essa programação é coordenada
pelo Diretor Regional do SINACEG, Márcio Galdino, e supervisionada por Paulo
Cícero.

Caminhão vai
reforçar a frota
de apoio no
Programa Poda
de Árvores

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

Mercado

Indústria automobilística

tem leve recuperação em agosto
O mês de agosto registrou os melhores
números desde o início da pandemia da
COVID-19, o que comprova que a crise
mais aguda ficou delimitada ao segundo
trimestre. Na comparação com julho, a
produção de autoveículos se destacou
(210,9 mil unidades), com crescimento
de 23,6%, de acordo com levantamento divulgado pela Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA). Os licenciamentos
(183,4 mil) cresceram 5,1%, enquanto
as exportações (28,1 mil) caíram 3,4%.
Porém, quando confrontados com os
volumes de agosto do ano passado, esses três números registraram quedas
superiores a 20%, indicando um longo
caminho de recuperação até os níveis
pré-pandemia.
No acumulado dos primeiros oito meses, a comparação é ainda mais desfavorável. Os licenciamentos (1.166,7
mil) recuaram 35%, as exportações
(176,7 mil) encolheram 41,3% e a produção (1.110,8 mil) despencou 44,8%,
repetindo volumes similares aos de
quase 20 anos atrás. “É como se per-
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dêssemos três meses de
vendas internas e quase
quatro meses de produção”, analisa Luiz Carlos
Moraes, Presidente da
ANFAVEA. “Se não fosse
a pandemia, na metade
de maio já teríamos chegado aos patamares atingidos nesse fechamento
de agosto”, acrescenta,
evidenciando o tamanho
das perdas do setor automotivo.
“Se não fosse a pandemia, na metade de maio
O setor de caminhões,
já teríamos chegado aos patamares atingidos
apesar da retração de
nesse fechamento de agosto”
15,3% nos emplacamentos de agosto (8,1 mil
unidades) sobre julho, ainda apresenta
tados do agronegócio. As vendas interquedas menos dramáticas no acumunas apresentaram leve recuo de 2,7%
lado do ano, com recuo de 14,9% nas
no mês, mas no acumulado do ano
vendas e 17,8 nas exportações. Já na
elas atingiram 28,5 mil unidades, 1,8%
produção, as perdas são de impressioa mais que o mesmo período de 2019.
nantes 36,6%.
Por outro lado, a queda acumulada de
O desempenho de máquinas agrícolas
33,9% nas exportações prejudicou a
e rodoviárias é o menos prejudicado
produção, que encolheu 21,5% nos oito
pela pandemia, graças aos bons resulprimeiros meses deste ano.
“Se antes da pandemia nós já alertávamos para a falta de competitividade
do nosso país, agora a situação é ainda mais urgente. O mercado global de
veículos deve encolher de 91 milhões
de unidades em 2019 para menos de
75 milhões em 2020, gerando uma
ociosidade inédita na indústria global.
Só atacando as causas do Custo Brasil é que teremos condições de evitar
um encolhimento do setor automotivo
brasileiro, alerta Luiz Carlos Moraes.

“É como se
perdêssemos 3
meses de vendas
internas e quase
quatro meses de
produção”
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Serviço

Por que doar
sangue?

Em poucas palavras: para salvar vidas.
Sangue é Rua
insubstituível
em obras e fundamental
em cirurgias e outros procedimentos
para preservar a vida humana. Além do
mais, é um ato 100% voluntário. Sem
doadores não há bancos de sangue. Doe
sangue regularmente. Doar um pouco
do seu sangue é um grande ato de amor
que pode beneficiar até quatro pessoas.

• Estar alimentado. Não ingerir alimentos gordurosos antes da doação;
• Ter dormido pelo menos 6 horas nas
últimas 24 horas;
• Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Carteira
Nacional de Habilitação, Carteira de
Trabalho, Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiro, Certificado de Reservista e Carteira Profissional emitida
por classe). Serão aceitos documentos
digitais com foto.
CRITÉRIOS DEFINITIVOS
DE IMPEDIMENTO

INTERVALO ENTRE UMA
DOAÇÃO E OUTRA
• HOMENS - 2 meses (máximo de 4 doações no período de 1 ano);
• MULHERES - 3 meses (máximo de 3
doações no período de 1 ano).
IMPEDIMENTOS TEMPORÁRIOS

CRITÉRIOS PARA DOAR
• Ter idade entre 16 e 69 anos, desde
que a primeira doação tenha sido feita
até 60 anos (menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do
responsável legal);
• Pesar no mínimo 50 kg;

• Ter passado por um quadro de hepatite após os 11 anos de idade;
• Evidência clínica ou laboratorial das
seguintes doenças transmissíveis pelo
sangue: hepatites B e C, Aids (vírus
HIV), doenças associadas aos vírus
HTLV 1 e 2 e doença de Chagas;
• Uso de drogas ilícitas injetáveis.

Doar
sangue
é um ato
de amor
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• Gripe, resfriado e febre: aguardar 7 dias
após o desaparecimento dos sintomas;
• Infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): aguardar 30 dias após a completa recuperação;
• Período gestacional;
• Período pós-gravidez: 90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana;
• Amamentação: até 12 meses após o
parto;
• Ingestão de bebida alcoólica (aguardar
12 horas após o consumo);
• Exames/procedimentos com utilização
de endoscópio nos últimos 6 meses;
• Vacina da febre amarela ou sarampo:
aguardar 4 semanas após a vacinação;
• Tratamento dentário cirúrgico (como
extração, tratamento de canal): 7 dias
após o procedimento e/ou suspensão
dos medicamentos.
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Novo XF

Lançamento

no mercado brasileiro
A DAF Caminhões Brasil, às vésperas de
completar sete anos de operação no país,
está entrando em um novo momento da
sua trajetória, marcada pelo lançamento do novo DAF XF. Produzido na fábrica
de Ponta Grossa, no Paraná, o caminhão
é o principal lançamento da companhia
nos últimos anos, elevando o patamar de
segurança, dirigibilidade e economia de
combustível.
“Estabelecemos uma parceria de longo
prazo com o Brasil, um mercado de grande potencial e estratégico para o nosso
crescimento. Prova disso é que, independentemente do atual cenário, a empresa
seguiu todos os seus planos e finalizou o
aporte em seu principal lançamento no
país, o novo XF, que alia robustez, conforto e tecnologia a um consumo de combustível até 14% menor em comparação
à versão anterior”, afirma Lance Walters,
Presidente da DAF Caminhões Brasil.
O projeto do novo caminhão teve início
em 2016, envolvendo as engenharias do
Brasil e da Holanda, com o desenvolvimento do projeto, de fornecedores locais

e ampliação do quadro de funcionários.
Mais recentemente, foram realizadas diversas adaptações na fábrica, com novos
ferramentais, treinamentos e segurança
para garantir a saúde do quadro de colaboradores, em razão do atual momento.
Para atender a demanda do novo caminhão, a DAF também atuou fortemente na ampliação da força de vendas, no
aperfeiçoamento do pós-venda e na
abertura de novas lojas da Rede de Concessionárias. A empresa também investiu
em capacitação dos times em técnicas comerciais, serviços e peças.
“Somos uma equipe muito focada na evolução dos nossos produtos, e engajada nos
valores de qualidade e produtividade da
marca. Tudo isso resultou no melhor caminhão, que acabou de chegar no mercado.
O próximo desafio é alcançar a liderança
do novo XF em seu segmento de atuação,
expandir a nossa participação no mercado
nacional e nos aproximarmos ainda mais
dos clientes”, acrescente Walters.

Hovani Argeri, diretor da
Viatrucks DAF de Guarulhos/SP
Novo DAF XF chega com conjunto de
tecnologias e fica ainda mais seguro e
eficiente
A Rede de Concessionárias DAF começa a
receber no início de setembro os novos XF,
fabricados em Ponta Grossa, no Paraná, e
completamente remodelados para atender
ao mercado nacional. O caminhão registra
consumo de combustível até 14% menor
que a versão anterior, fruto de um trabalho
de engenharia liderado pelo Brasil, e com
o suporte do Centro Tecnológico da companhia na Holanda. Foram quatro anos de
desenvolvimento e testes, que resultaram
em um modelo que eleva o patamar do
segmento de extrapesados no Brasil.

Painel recebe
novas opções
de acabamento

O XF vem equipado com o novo motor
PACCAR MX13, de 12,9 litros, redesenhado para trabalhar em rotações menores e
mínimo atrito, garantindo alto torque e potência superior. Os clientes da marca terão
opção de dois tipos de motorização, de 480
cv (até 2.500 Nm a partir de 900 rpm) e 530
cv (até 2.600 Nm a partir de 1.000 rpm).
O propulsor conta ainda com turbocompressor VGT, menor velocidade do compressor de ar-condicionado, bomba
de direção variável e bomba de óleo
variável de alta eficiência. O novo
PACCAR MX 13 permite combinação de força, utilizando relações de
eixo traseiro mais longas, movendo cargas mais pesadas com maior
produtividade e menor consumo de
combustível.
O modelo segue nas configurações de
tração 6x4, 6x2 e 4x2, voltadas ao transporte rodoviário de cargas de longa distância.
“O novo XF é um projeto exclusivo para o
mercado brasileiro. Apesar de totalmente
inspirado na premiada versão europeia, o
caminhão ganhou reforços para suportar
as severas operações do país, mantendo atributos de conforto e dirigibilidade.
Conseguimos melhorar o que já era muito
bom, ouvindo nossos clientes e entendendo as novas necessidades do transportador
brasileiro. O resultado é um caminhão de
altíssima qualidade, que tem tudo para ser
o preferido do mercado nacional”, afirma
Jarno Broeze, Diretor de Desenvolvimento
de Produto da DAF Caminhões Brasil.

Cabine
mais
espaçosa
do
mercado

Novos faróis
com lentes
Lexan, as
mesmas
utilizadas em
janelas de
aviões
O novo motor
PACCAR MX13,
de 12,9 litros

Nova Gasolina

Maior concentração

e alta octanagem prometem maior

economia e menores emissões
Se por um lado as montadoras lançam
tecnologias como motores três cilindros, turbinados, com injeção direta e
de maior eficiência em geral, por outro
são comuns as queixas de que a gasolina brasileira é de baixa qualidade. Para
acompanhar essa evolução dos motores
a combustão, no início do mês de agosto
começou a chegar aos postos de combustível do país uma gasolina com nova
fórmula: mas o que muda na prática?
A mudança se deve a uma evolução
constante. Seguindo a Resolução 807/20
da ANP (Agência Nacional do Petróleo),
a nova gasolina comum deve ter massa
específica mínima de 715 kg/m³ e octanagem mínima de 92 octanas pela metodologia RON. Esta não é a primeira vez
que a gasolina vai mudar. Essa evolução
começou nos anos 1980 e passou pela
remoção do chumbo, adição de etanol
e aumento da octanagem ao longo dos
últimos 30 anos.
Essas alterações são feitas para acompanhar as inovações dos motores vendidos no país, com tecnologias modernas
como a injeção direta, usada em carros
como o Hyundai HB20 e Volkswagen Nivus, nos motores turbinados oferecidos
pela Chevrolet e Volkswagen, além de
carros esportivos que trabalham com
alta taxa de compressão dos motores,
entre outras novidades que exigem combustível melhor.
Quais são os efeitos da nova gasolina?
Segundo os distribuidores, a nova formulação resulta em 6% de economia de
combustível nos motores. Isso se deve à
maior densidade da gasolina, como se
ela fosse mais concentrada. Isso torna a
combustão mais eficiente, possibilitando
essa estimativa de economia.
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A octanagem vai aumentar sensivelmente. Esse índice é medido por “RONs” e
significa a resistência à detonação (queima do combustível). A gasolina comum
passa de 87 para 93 e a Premium sobe
de 91 para 97.
Apesar dessas alterações, o percentual
de etanol adicionado à gasolina não vai
mudar: 27% para o combustível comum e
aditivado e 25% para o de alta octanagem.

O novo padrão tornará a gasolina mais
cara. Em nota, a Petrobras se eximiu de
culpa pelo valor. “O preço do combustível é definido pela cotação no mercado
internacional e outras variáveis, como
valor do barril do petróleo, frete e câmbio. Portanto, esses fatores podem variar
para cima ou para baixo e são mais influentes no preço do que o custo adicional de especificação.”

Já tem gasolina de alta
octanagem nos postos?

O que é octanagem?

Teoricamente, sim. Mas as novas especificações entraram em vigor no último dia
2 de agosto, e está em vigor um período
de tolerância até 2 de outubro para que
os distribuidores possam se adaptar. Os
postos ainda podem vender gasolina antiga até 1º de novembro de 2020.
De acordo com as novas regras da ANP
– Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – esse tipo de
gasolina só será obrigatório a partir de
2022. Porém, a Petrobras decidiu antecipar sua chegada ao mercado.
A petrolífera informou que a nova gasolina deve “dificultar fraudes na sua formulação e combater o uso de solventes
e naftas de baixa qualidade na adulteração do produto comercializado ao consumidor.” Além disso, a Petrobras diz
que a eficiência térmica da nova gasolina
permitirá uma redução no consumo dos
veículos em até 5%.

É a capacidade que o combustível tem,
em mistura com o ar, de resistir a altas
temperaturas na câmara de combustão
sem sofrer detonação, também conhecida como batida de pino, e que pode
destruir o motor. Quanto maior a octanagem, maior será a resistência à detonação. O manual de cada veículo especifica o tipo de gasolina mais adequada.
Gasolinas com octanagem maior poderão ser usada sem problemas.
Os tipos de gasolina
Comum: é a mais barata vendida nos postos e tem adição de 27% de álcool anidro.
Tem 87 octanas e será substituída pela
nova formulação, com 93 octanas.
Aditivada: trata-se da gasolina comum
com aditivos colocados para manter a
limpeza interna do motor.
Premium: recebe aditivos e tem octanagem maior. A Podium, da BR, por exemplo,
hoje tem 97 octanas, e passará para 102.

Variedades

Da esq. p/ dir. Hamilton, José Luis,
Valter Nadal, Júnior Galo, Zé do Poste,
Luciano Ramones e Luiz Mesquita

Valter Nadal
homenageado

Amizade não tem preço !

Encontro de amigos
No último dia 31 de agosto, José Ronaldo Marques da Silva (Boizinho)
reuniu parte da diretoria do SINACEG
(Sindicato Nacional dos Cegonheiros),
além de parceiros e amigos do sindicato, para prestigiar a reinauguração
do restaurante “Expresso Terminal
63”, localizado na Av. Brigadeiro Faria
Lima 2521, no bairro Ferrazópolis, em
São Bernardo do Campo/SP. “Na correria do dia a dia geralmente o tempo
que sobra para encontros como esse
é mais no horário de almoço, não podemos perder essas oportunidades”,
disse Boizinho.

A recepção
ficou por conta
do Iramar
Revista Cegonheiro
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Valter Nadal, conhecido como “Esterco”, esteve no último dia 26 de agosto
na sala de chamadas da transportadora Brazul, onde recebeu placas de homenagens do Grupo SADA e da transportadora Transguima pelos serviços
prestados por mais de 20 anos. Estiveram presentes representantes da Auto
Sueco/Volvo, De Nigris/Mercedes-Benz e parte da diretoria do SINACEG
(Sindicato Nacional dos Cegonheiros).

José Artur Pfeifer representando
a Transguima faz a entrega de
mais uma placa de agradecimento

Alan e Paulo representando o
Grupo SADA entregam placa de
agradecimento ao Valter Nadal
Todo cuidado é pouco em
situações de neblina ou cerração
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Restrições
de Tráfego
Novo Actros

Prêmio

para carretas cegonhas em:

Com o intuito de promover a fluidez de trânsito em feriados e dias festivos, a Polícia edita anualmente um calendário
nacionalfoi
de restrição
a veículoscaminhão
de grande porte,
Novo Actros
eleito melhor
do ano
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:

da Mercedes-Benz é eleito
melhor caminhão do ano
Restrição de Trânsito em todas as Unidades da Federação
OPERAÇÃO

CARNAVAL

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

e protegem vidas,
como o Assistente AtiPoucos meses após o seu lançamento no
opinião especializada de Quinta-feira
renomados
09/04/2020
16:00 às 22:00
vo de Frenagem (ABA 5 – único do mermercado brasileiro, o extrapesado Novo
profissionais, leitores e participantes de
SEMANA SANTA
10/04/2020
Sexta-feira
06:00 às 12:00
cado, que identifica veículos, pedestres e
Actros foi eleito o melhor caminhão do
eventos da Automotive Business”, afir12/04/2020
Domingo
16:00 às 22:00
objetos à sua frente
e freia sozinho caso
ano na edição de 2020 do “Prêmio REI –
ma Leoncini. “Isso aumenta ainda mais
30/04/2020
Quinta-feira
16:00
22:00
o motorista não tome aàsação
necessária),
Reconhecimento à Excelência e Inovao significado dessa conquista, que comDIA
DO
TRABALHO
01/05/2020
Sexta-feira
06:00
às
12:00
Ponto Cego, Fadiga e o Programa
Eletrôção”, tradicional iniciativa da Automotive
partilho com todos os nossos colaboranico de Estabilidade
Além disso, o
Business, mídia especializada no setor
dores, concessionários, clientes
e parcei03/05/2020
Domingo
16:00 ESP.
às 22:00
caminhão também
é às
equipado
automotivo.
ros de negócio. Com certeza, Sexta-feira
essa é mais
04/09/2020
16:00
22:00 com os
já
conhecidos
Controle
de
Proximidade e
Além INDEPENDÊNCIA
disso, a Mercedes-Benz também
uma
prova
de
que
‘As
estradas
falam.
A
05/09/2020
Sábado
06:00 às 12:00
Assistente de Faixa de Rolagem.
foi reconhecida como “Empresa do Ano”,
Mercedes-Benz ouve. E entende os so07/09/2020
Segunda-feira
16:00 às 22:00
destacando-se pela inovação e revolução
taques’”.
09/10/2020
Sexta-feira
às 22:00
Mercedes-Benz16:00
é a “Empresa
do Ano”
tecnológica presentes nas suas linhas de
10/10/2020
Sábado
06:00
às 12:00
NOSSA
SENHORA
APARECIDA
produção, veículos e serviços, que cada
Novo Actros, o caminhão inteligente
12/10/2020
Segunda-feira A Mercedes-Benz
16:00
22:00
não às
para
de inovar. Em
vez mais entregam soluções eficientes e
2018,
a
Companhia
inaugurou
rentáveis para os seus clientes.
O
Novo
Actros
começou
a
ser
entre30/10/2020
Sexta-feira
16:00 às 22:00 a primeira linha de caminhões
conceito 4.0
De acordoFINADOS
com Roberto Leoncini, vigue aos clientes no mês passado
com
31/10/2020
Sábado
06:00 àsno
12:00
ce-presidente de Vendas e Marketing
grandes
inovações,
como
o
MirrorCam,
do
País
e
lançou
seu
Campo
de Provas,
02/11/2020
Segunda-feira
16:00 às 22:00
o maior do Hemisfério Sul para veículos
Caminhões e Ônibus, esse reconhecisistema que substitui os retrovisores
24/12/2020
Quinta-feira
16:00 às 22:00
comerciais. Em 2019, em segunda fase
mento mostra que a empresa está no
convencionais por câmeras digitais e faz
25/12/2020
Sexta-feira
14:00 às 22:00
da Indústria 4.0,
a empresa iniciou as
caminhoFIM
certo
agregar excelência e
desse Mercedes-Benz o primeiro camiDEao
ANO
31/12/2020
Quinta-feira
16:00nova
às 22:00
operações em uma
linha de cabiinovação aos seus produtos e serviços.
nhão sem retrovisor externo do Brasil.
nas e lançou o14:00
Novo às
Actros,
“É com muita satisfação e orgulho que
A nova linha de extrapesados
traz para
01/01/2021
Sexta-feira
22:00caminhão
ganhamos o expressivo reconhecimeno País inéditas tecnologias de segurança
mais inteligente, conectado, eficiente e
Apenas os estados do Acre e Roraima ficam de fora das restrições. Os estados da
_________________________________________________________________________________________________
seguro do País.
Dando continuidade
to do Prêmio
REI, que
leva em conta a e Rio
ativa que
são de série,
evitam acidentes
Bahia,
Paraíba,
Pernambuco
Grande
do Norte
terão restrição
também
nas da-aos
tas dos festejos juninos, nos dia 23 e 24 de junho de 2020. investimentos no Brasil, a empresa está
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. implementando aporte de R$ 2,4 bilhões
Restrição Aplicável Apenas Aos Estados Da Bahia, Paraíba, Pernambuco
entre 2018 e 2022.
______________________________________________________________________________________________________
e Rio Grande Do Norte
FESTEJOS JUNINOS
FESTEJOS JUNINOS

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

• Prêmio reconhece, em diversas cate12:00 às 20:00
gorias,
as empresas e16:00
produtos
que
Terça-feira
às 22:00
Quarta-feira
12:00 às 20:00
mais
se destacam em excelência
e inovação;
• Novo Actros é o caminhão mais inteligente, conectado, eficiente e seguro
do País, além de ser o primeiro digital
do mercado.

Novo Actros é o caminhão
mais inteligente, conectado,
eficiente e seguro do País
Revista Cegonheiro
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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
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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
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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

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
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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

Fiat Strada Adventure – CE – 2016 – único dono
– prata - KM 28000 – Gercino Transzero Tel.: 11
98526-0502 – 99977-6410.
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

Volvo FH, 2005, prata. Tratar com Sergio: (11)
7864-6955 e ID – 80*62169. Aceita troca

Fox Trend 1.6, 2012/2013, prata, com 10 mil
quilômetros rodados e todos opcionais, exceto
ar-condicionado. Único dono e ótimo esta- do.
Preço: R$ 26 mil. Tratar com Alan Oliveira (11)
98660-5851

VW Constelation 19320, 2006/2006, branco,
pneus novos, ótimo estado, revisões em dia. Tratar com Mário: (11) 7871-1282 e 7730-8474

Saveiro Pepper– ano 2019/2019 - 22.075Km –
Valor R$ 60.000,00. Contato: (11) 98390-1752 –
(11) 7813-1303 – Marcio Vidahi

MB 608 Dguincho, 1980. Preço: R$ 30 mil. Tratar
com Gilberto (TN): (11) 99134-8945, 7833-2201
e ID 84*23068

Imóveis

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

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

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

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

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
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

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

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

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

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

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

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

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

