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

Apesar da pandemia do coronavírus permanecer, nossas espe-
ranças nas vacinas continuam firmes e fortes! Temos que continuar nos prevenindo, usan-
do máscaras, lavando as mãos ou usando álcool em gel 70% e mantendo o distanciamento 
social. Mesmo depois de vacinados, deveremos continuar tomando todos esses cuidados.
Os primeiros sinais de recuperação da economia chegam aos poucos, e, com isso, nossos 
ânimos por dias melhores crescem e fortalecem. 
Estamos passando por um ano desafiador, é hora de erguer os mais debilitados, caminhar 
juntos, passando otimismo e enchendo de esperança nossos familiares, amigos e parceiros 
associados.
Fazemos parte de uma categoria forte, guerreira e determinada. Vamos vencer essa bata-
lha. Só depende de cada um de nós!
Nessa edição, destacamos o empenho da Sinaceg na preservação do meio ambiente. Tam-
bém mostramos as principais alterações da nova lei de trânsito, as mudanças na nossa 
diretoria e os cuidados que devemos ter em situação de neblina nas estradas e rodovias.
Boa leitura, saúde e paz para todos!

Boa leitura, e saúde a todos!

José Ronaldo Marques da Silva (Boizinho)

A Mercedes-Benz formou nova turma 
de aprendizes do projeto Estrelas do 
Amanhã. Os alunos superam as dificul-
dades impostas pela pandemia e con-
cluíram o curso em 2021. Já são mais 
de 200 jovens formados em sete anos 
dessa iniciativa, desenvolvida em parce-
ria com o Senai. O programa faz parte 
da estratégia de responsabilidade social 
da montadora. Este ano, a formatura foi 

Estrelas do Amanhã
realizada pela primeira vez no formato onli-
ne para preservar a saúde e a segurança dos 
alunos, seus familiares, professores, parceiros 
e colaboradores da empresa. Durante a for-
matura online, também foram anunciados os 
quatro ganhadores de uma bolsa de estudos 
com duração de um ano no curso de inglês 
da Interlíngua, escola parceira da Mercedes-
-Benz. Os vencedores apresentaram o melhor 
desempenho durante o ano de estudo.
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O futuro é elétrico
O primeiro caminhão elétrico desen-
volvido 100% no Brasil saiu da linha 
de montagem no dia 14 de junho. Foi 
um e-Delivery 11 toneladas 4x2, que 
vai compor a frota Volkswagen Cami-
nhões e Ônibus. Com isso, a fabricante 
se torna a primeira do País a montar 
veículos com tecnologia zero emissões 
em larga escala. 
O presidente e CEO da VW Caminhões 
e Ônibus, Roberto Cortes, afirma que 
foi criado um processo sob medida 

Investimento

No total, a montadora investiu cerca 
de R$ 150 milhões no desenvolvimen-
to e complexo produtivo do e-Deli-
very. Foi construída uma área nova, 
dedicada exclusivamente à eletrifica-
ção: o e-Shop. O centro mundial de 
pesquisa e desenvolvimento também 
passa a abrigar a maior infraestrutura 
de carregadores de alta potência do 
Brasil, com diferentes modelos, para 
dar apoio à toda inovação. Todos os 
colaboradores da empresa receberam 
uma capacitação específica para atua-
rem nesse novo cenário.
No e-Shop, os veículos recebem as ba-
terias e são energizados pela primeira 
vez para serem ligados. Esse processo 
segue os mais rígidos protocolos de se-
gurança. Antes de chegar lá, os mode-
los e-Delivery nascem na mesma linha 
de montagem dos veículos diesel. 
A fabricação do e-Delivery se bene-
ficia de todos os ganhos da indústria 
4.0 agregados pela VW Caminhões e 
Ônibus em seu processo. Assim como 
outros modelos fabricados em Resen-
de, cada veículo recebe um chip para 
programação dos robôs. 

e-Delivery 11 
toneladas 4x2 

é o primeiro 
caminhão elétrico 

desenvolvido 
100% no Brasil

para assegurar uma grande estrutura 
elétrica de forma eficiente. “Vamos 
produzir os veículos aproveitando 
ao máximo os recursos já existen-
tes, com um alto nível de sinergia, 
ao mesmo tempo que garantimos a 
inovação que o cliente espera e que 
o produto exige. Todo esse avanço é 
acompanhando por um amplo traba-
lho de preparação da cadeia com os 
envolvidos para viabilizar a mobilida-
de elétrica no país”, diz.

Roberto 
Cortes 
afirma 
que foi 
criado um 
processo 
sob medida 
para 
assegurar 
a produção 
dos 
e-Delivery 
de forma 
eficiente
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Mudança na diretoria
Com o falecimento do vice-presiden-
te Aliberto Alves, que lamentamos 
profundamente, foram feitas algumas 
mudanças na diretoria do Sinaceg 
(Sindicato Nacional dos Cegonheiros). 

sinaceg

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

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

Pressidente:

José Ronaldo Marques da Silva (Boizinho)

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

Da esquerda para direita 
Aroldo, Alexandre, Douglas, 
Boizinho, Marcio, Mauricio, 
e Zé do Poste.

Douglas Santos Silva assume o cargo 
de vice-presidente; Aroldo Neves de 
Lima passa a exercer o cargo de se-
cretário geral; e Zé do Poste, o de pri-
meiro secretário. 

Aliberto Alves nos deixou no dia 2 de 
abril, em consequência da Covid-19.  
Aliberto, que já atuou como presiden-
te do sindicato em várias gestões, ha-
via assumido a vice-presidência em 11 
de janeiro de 2021.
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meio ambiente

www.codema.com.br /codemascania /codemascania

São Bernardo do Campo - SP - Av. Nicola Demarchi, Nº 601 

No Dia Mundial do Meio Ambiente 
temos muito a comemorar 

Em 5 de junho comemoramos o Dia Mundial do Meio Am-
biente e o Sindicato Nacional dos Cegonheiros (SINACEG), 
tem grandes motivos para celebrar!
A preocupação do SINACEG com o meio ambiente come-
çou em 2008, com a implantação do Programa de Podas de 
Árvores, com o objetivo de garantir a segurança nas estra-
das, possibilitando que os motoristas circulem com segu-
rança e conforto nas rodovias e estradas brasileiras.
Nesses 13 anos do programa já foram percorridos quase 
90 mil quilômetros pelo Brasil, de ponta a ponta. Durante 
esse período, a entidade cumpriu sua missão de cuidar 
das estradas e rodovias, garantindo a segurança e o con-
forto da população, além de preservar o meio ambiente.
A iniciativa do SINACEG vem ganhando credibilidade e 
respeito a cada ano. Prova disso é o reconhecimento do 
nosso trabalho, graças à dedicação da diretoria que di-
reciona seus esforços em busca de uma qualidade vida 
melhor. 
Pelo quarto ano, o SINACEG conquista o Prêmio Cosmo-
politano de Responsabilidade Ambiental. É uma homena-
gem às empresas e às personalidades que investem em 
programas de responsabilidades social e ambiental. 
O programa é de essencial importância para garantir a se-
gurança dos usuários nas estradas e rodovias brasileiras, 
além de colaborar com o poder público, facilitando o dia a 
dia da população evitando acidentes.
Um dos fatores que contribuiu para essa conquista é que 
o programa colabora com o poder público e ajuda na pre-
venção de acidentes. 
Atualmente, quatro equipes percorrem todo o País, de nor-
te a sul, cuidando das estradas e rodovias brasileiras:
A equipe 01 está na BR 010 (Belém Brasília), trecho entre 
Açailândia e divisa com Belém do Pará. A equipe 02 – BR 356 
(trecho entre Muriaé / MG e Itaperuna/ RJ).  Equipe 03 – BR 
282 (trecho entre Chapecó e Xaxim / SC), e Equipe 04 – (Tre-
cho Urbano centro de Maceió/ AL).

Revista Cegonheiro6

Iniciativa do 
SINACEG ajuda 

a cuidar das 
estradas e 

rodovias

Programa de podas 
já percorreu quase 
90 mil quilômetros 
pelo Brasil
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segurança

Redobre a atenção em 
situação de neblina

O período de maio a agosto é marcado, 
nas regiões Sul e Sudeste, pela maior 
presença de neblina nas estradas. E essa 
condição adversa pode aumentar o risco 
de acidentes nas rodovias.
Nas estradas, os trechos e horários sujei-
tos à neblina podem e devem ser evitados, 
com o correto planejamento da viagem. 
Algumas concessionárias de rodovias co-
locam em prática medidas para diminuir 
esse risco, como mensagens de alerta 
exibidas em painéis e organização de com-
boios com veículo policial ou da concessio-
nária à frente, guiando os demais.
Confira alguns cuidados devem ser to-
mados pelos condutores:

Revista Cegonheiro8

Redobrar a atenção

Estar atento significa ficar permanente-
mente alerta, em busca de todas as in-
formações necessárias para efetuar uma 
direção segura. Qualquer displicência ou 
distração pode ser a causa de acidentes, 
ainda mais numa situação de pouca vi-
sibilidade.

Reduzir a velocidade

É importante manter um ritmo constante, 
sem acelerações ou reduções bruscas.

Faróis

Em situações com neblina é imprescindí-
vel o uso do farol baixo, mesmo durante 
o dia. O condutor não deve usar luz alta, 
pois ela piora a visibilidade, pela grande 
dispersão de luz emitida sob neblina.

Se precisar parar

O condutor nunca deve parar no meio da 
pista, por pior que esteja a situação, pois 
colisões traseiras são muito comuns na 
presença dessa condição adversa. Parar 
somente em locais seguros, como postos 
de combustível ou atendimento da con-
cessionária.

Sinalização

Se a visibilidade estiver totalmente com-
prometida, use a pintura de faixa da pista 
como referência do trajeto a seguir.

Durante o inverno, 
o motorista pode 
ser surpreendido 

pela neblina: saiba 
o que fazer para 

transitar com 
pouca visibilidade
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Sinais sonoros

O condutor deve ficar atento a sinais so-
noros externos que possam indicar uma 
situação atípica à frente como buzinas, 
sirenes e som de colisão. É ideal deixar 
a janela aberta, ainda que parcialmente, 
para poder ouvir melhor.

Vidros do carro

Os vidros, principalmente o para-brisas, 
devem estar bem limpos. Manter o vidro 
aberto ou ligar a ventilação dentro do 
carro ajuda a não embaçar os vidros.

Pisca-alerta

O pisca-alerta não deve ser usado com o 
veículo em movimento, exceto em situa-
ções de emergência.

Operação Comboio

No Sistema Anchieta-Imigrantes, onde a 
ocorrência desse fenômeno é mais fre-
quente, a concessionária Ecovias e a Po-
lícia Militar Rodoviária realizam a Opera-
ção Comboio, ação na qual os carros que 
seguem sentido litoral são represados 
nas praças de pedágio (km 31 da Anchie-
ta e km 32 da Imigrantes) sempre que 
a visibilidade dos motoristas fica abaixo 
de 100 metros. Os veículos saem escol-
tados por viaturas da Polícia Rodoviária 
e da concessionária a uma velocidade 
máxima de 40 km/h como medida de 
segurança.

Pontos críticos
 
Trechos de serra e baixadas (vales) es-
tão mais sujeitos à ocorrência de ne-
blina. Os períodos de maior incidência 

são o começo da manhã e a madruga-
da. A ARTESP e as concessionárias lis-
taram os pontos onde é mais comum 
haver neblina nesta época do ano nas 
rodovias sob concessão. Porém, o mo-
torista deve estar atento em todas as 
viagens, uma vez que o fenômeno tam-
bém é observado em outros trechos 
rodoviários.

Sistemas de Atendimento ao Usuário
 
Em caso de necessidade de parada ou 
em situação de emergência, seja por 
ocasião de neblina intensa ou por al-
gum outro motivo – como descanso, 
para obter informação ou ajuda -, os 
motoristas que utilizam a malha estadu-
al concedida contam com os Sistemas 
de Atendimento ao Usuário (SAUs). Ao 

todo, são 146 postos nas rodovias pau-
listas que operam 24 horas por dia, to-
dos os dias do ano, e têm o objetivo de 
auxiliar o usuário em emergências mé-
dicas ou mecânicas, além de oferecer 
pontos de parada.
Os atendimentos emergenciais são exe-
cutados pelas concessionárias e estão 
previstos nos editais de concessão. Es-
ses serviços são inteiramente gratuitos 
e operam por meio de unidades móveis, 
baseados ao longo do sistema viário 
em pontos fixos estrategicamente esco-
lhidos. Os SAUs contam com primeiros 
socorros e atendimento médico a aci-
dentados, com eventual remoção das ví-
timas a hospitais, atendimento mecânico 
e elétrico e serviço de guincho, com de-
sobstrução da pista e eventual remoção 
do veículo.

Se for possível dirigir 
com segurança numa 
estrada com neblina, 
é imprescindível o 
uso do farol baixo, 
mesmo durante o dia

Quando a visibilidade está totalmente comprometida, o condutor  
deve usar a pintura de faixa da pista como referência do trajeto 
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Sua concessionária DAF 
no ABC Paulista

Via Trucks São Bernardo do Campo

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 viatrucks.daf

VIA TRUCKS10 Revista Cegonheiro10

variedades

2020, quando o município obteve saldo 
líquido de 668 postos de trabalho for-
mais. Naquela época, foram concretiza-
das 27.001 admissões e 26.333 desliga-
mentos.
“Acompanhamos dia a dia os impactos 
da pandemia em São Bernardo e não é 
diferente na economia. Estamos atentos 
e atuando de forma permanente para o 
fomento do mercado de trabalho, seja 
com a desburocratização ou com incen-
tivos fiscais. A geração de renda para a 
nossa população é uma meta contínua 
da administração”, observa o prefeito de 
São Bernardo, Orlando Morando.

Vereador visita o SINACEG
comemorada anualmente na cidade de 
São Bernardo do Campo e, dessa forma, 
homenagear a categoria.  
A proposta foi muito bem-vinda pela 
diretoria do sindicato. “A categoria 
merece que essa data seja oficializada. 
Afinal, há mais de 50 anos, trabalhamos 

para o desenvolvimento econômico e 
social do Brasil, com muita dedicação 
e respeito. Criamos empregos e gera-
mos recursos para centenas de famí-
lias espalhas por todo o País. Consi-
dero uma justa homenagem”, disse o 
presidente José Ronaldo Marques da 
Silva (Boizinho). O delegado Dr. Fiuza, e o chefe de polí-

cia, Luiz Azevedo, visitaram a sede do 
Sindicato Nacional dos Cegonheiros 
(SINACEG). Eles foram recebidos pelo 
presidente do sindicato, José Ronaldo 
Marques da Silva (Boizinho); pelo vice-
-presidente, Douglas Santos Silva; e pelo 
diretor executivo Zé do Poste. Dr. Fiuza 
e Luiz Azevedo consideraram a visita de 
grande importância para estreitar o rela-
cionamento e trocar conhecimentos.  

Boizinho recebe 
visitas importantes

Mais empregos

Da esquerda para direita: 
Douglas, Mauricio 
Cardozo, Boizinho, 
Antonio Magro e 
Alexandre Canassa

O vereador de São Bernardo do Campo, 
Maurício Cardozo, visitou o SINACEG 
(Sindicato Nacional dos Cegonheiros). 
Na ocasião, ele apresentou detalhes do 
projeto que irá apresentar na Câmara 
Municipal para a criação do “Dia do Ce-
gonheiro”. A proposta é que a data seja 

Os novos mictórios garantem mais higiene e limpeza

Há sete anos, Sandro de Oliveira Sou-
za, conhecido como Chulé, partiu e não 
voltou mais para o convívio do lar! En-
tristecida com a partida do filho, Rose-
nilda reconhece os riscos da profissão 
e, todos os dias, ora pela segurança dos 
que seguem a profissão de cegonheiro. 
“Quando eles carregam o caminhão, não 
transportam apenas carros. Levam uma 
vida cheia de alegria, amor, incertezas, 
solidão nas estradas e a esperança do 
reencontro com familiares e amigos que 
os esperam para comemorar a vida”, diz 
Rosenilda, com saudades do filho que 
nunca mais retornou.

Mãe
de cegonheiro

Chulé 
deixou 
muita 

saudade

Da esquerda para direita: Douglas, Dr. Fiuza, 
Boizinho, Luiz Azevedo e Zé do Poste

São Bernardo liderou a geração de pos-
tos de trabalho formais no primeiro tri-
mestre do ano na região do Grande ABC. 
Mesmo sob os efeitos da grave crise eco-
nômica imposta pela pandemia causada 
pelo coronavírus, o município registrou 
saldo positivo em 3.701 vagas com car-
teira assinada no acumulado dos três 
primeiros meses de 2021. 
De acordo com o Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados), São 
Bernardo registrou 28.982 admissões e 
25.281 desligamentos no primeiro tri-
mestre. Os números superam os resul-
tados observados mesmo período de 

Município 
registrou 

abertura de 
3.701 vagas 
no mercado 
de trabalho 

formal no 
primeiro 

trimestre
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Sua concessionária DAF 
no ABC Paulista

Via Trucks São Bernardo do Campo

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 viatrucks.daf

VIA TRUCKS

Da esquerda para direita: Douglas, Dr. Fiuza, 
Boizinho, Luiz Azevedo e Zé do Poste
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transauto.com.br
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Nossos caminhões são submetidos a testes de emissões 
regulares, conforme NBR 13037.

A Transauto desenvolveu o  programa MelhorAR, que acaba de 
completar 5 anos garantindo nível adequado de emissões de 
fumaças poluentes da nossa frota. 

Transauto, compromisso com a sustentabilidade em todas as 
etapas do transporte. MelhorAR

Tecnologia
Embarcada

Teste
Periódico

Gestão
Ambiental

Controle
das emissões

Quem recebe o selo MelhorAR garante a 
prestação de serviços para a Transauto e 
contribui positivamente para a melhoria da 
qualidade do ar que respiramos.
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Projeto Alma Boehmia 
nasce de uma roda de samba

gente

Revista Cegonheiro

e profissionais de várias áreas foi cres-
cendo, até surgir a ideia de fazer a par-
te social do projeto: ajudar as pessoas 
carentes, fornecendo alimentação. Para 
isso, era necessário um espaço maior e 
fechado para que o grupo pudesse arre-
cadar alimentos para distribuir a famílias 
carentes, entidades religiosas, e ONG’s.
O projeto completou oito anos nesse 
mês de junho de 2021, e, até antes da 
pandemia, quando surgiu a necessida-
de de um espaço maior, fechou uma 
parceria com o Clube Vassoler de Santo 
André/SP, o ideal para manter o serviço 
social que vinha desenvolvendo.
 O grupo “Alma Boehmia”, com os encon-
tros cancelados devido ao coronavírus, 
torce para o fim dessa pandemia, não só 
para a “curtição” do lazer, mas para voltar 
a ajudar tantas famílias carentes necessi-
tadas de alimentos e de uma vida melhor. 

Janete única diretora mulher da 
Cooperceg. Cresceu viajando com 
seu pai e sua família.14

Tudo começou com a intenção de puro 
lazer: cantar, sambar, beber e simples-
mente se divertir! Mas não foi bem as-
sim! Uma reunião de amigos e familiares 
que começou no ano de 2013, com Myl-
ser e Flávio Piri, além de vários outros 
músicos e amigos que por lá passavam, 
ganhou outro caminho. 
Foi precisamente na comemoração de 
aniversário do motorista cegonheiro Myl-
ser Reis dos Santos, que o encontro conti-
nuou acontecendo mensalmente até um 
ano atrás, antes do início da pandemia.
O pontapé inicial do Projeto Alma Boeh-
mia foi dado graças à ajuda do empre-
sário Miguel Arcanjo Generoso, com a 
doação das primeiras camisetas, que 
serviram como divulgação e sustentação 
de todo projeto.   
O grupo formado por motoristas Cego-
nheiros, amigos, músicos voluntários 

Mysler e Jaimão: parceria de longa data
Entrega dos brinquedos na  

comunidade Pantanal, Curitiba Carlinhos e Ronaldinho

Mysler, Hemerson, Parça, Renato e Marcão
Comunidade Alma Boehmia projeto Curitiba e  

responsáveis pela festa de entrega dos brinquedos

Trabalho em equipe: Mysler, Pepsi e Baianinho

Camila pinta o rosto da criança

Muita animação em todos os encontros 

Gi...organização nos eventos Alma Boehmia
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Muita animação em todos os encontros 

Lanches, doces, refrim  
churrasco...tudo patricnado Parceria...Ademor

Criançada se diverte na cama elástica 

Baixinhos pintando o sete ...

Homem de Ferro na Festa do Dia das Crianças

Gi...organização nos eventos Alma Boehmia

Chila, Fernandinho, Joãozinho e Mara
Capela São Vicente de Paula...Mysler,  

Célia, Pepsi, Gi e Baianinho

Entrega do brinquedos, bolos e doces

Crianças se divertiram  
com o Homem de Ferro
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mercado

A produção de autoveículos em maio 
foi de 192,8 mil unidades, apenas 1% 
superior à de abril, de acordo com o úl-
timo levantamento da Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (ANFAVEA). Desde janeiro, 
o nível de produção oscila entre 190 
mil e 200 mil unidades, o que revela 
uma espécie de “teto técnico” provo-
cado pela crise global de fornecimento 
de semicondutores. 
“Esse problema, que deve se prolon-
gar até os primeiros meses de 2022, é 
o responsável pelas paralisações tem-
porárias de parte de nossas fábricas, 
algumas por períodos curtos, outras 
mais longos”, explica o presidente Luiz 
Carlos Moraes. O executivo ressal-
ta que um único veículo pode ter até 
600 semicondutores em seus sistemas 
eletrônicos de motorização, câmbio, 
segurança, conforto e entretenimento, 
entre outros. 
Enquanto a produção patina, o licencia-
mento de 188,7 mil unidades em maio 
registrou alta de 7,7% sobre o mês an-

terior. O destaque foi o segmento de ca-
minhões, com a produção de 11,5 mil 
unidades, o que corresponde ao me-
lhor resultado do segmento desde de-
zembro de 2014. As exportações tam-
bém registraram crescimento: foram 
embarcados 37 mil veículos, volume 
9,1% maior na comparação com abril. 
No acumulado dos cinco primeiros me-
ses, os licenciamentos de autoveículos 
chegaram a 891,7 unidades, e as expor-
tações totalizaram 166,6 mil veículos.

Política industrial e  
visão de futuro da nação

Na opinião de Luiz Carlos Moraes, a 
crise dos semicondutores, com produ-
ção quase toda concentrada na Ásia, é 
reveladora de um desafio que precisa 
ser enfrentado pelo Brasil como uma 
nação com visão de futuro. “Estados 
Unidos e países da Europa captaram 
o sinal de alerta e já estão desenvol-

Revista Cegonheiro16

vendo políticas industriais no sentido 
de produzir localmente esses compo-
nentes eletrônicos, que são a base de 
toda a revolução tecnológica do 5G, 
internet das coisas, automação e ou-
tras já em curso”, afirma o Presidente 
da ANFAVEA. 
“O setor automotivo e outras indús-
trias dependem cada vez mais desses 
insumos para dar um passo além em 
termos tecnológicos, atraindo para 
o país investimentos em Pesquisa e 
Desenvolvimento, e na esteira disso 
gerando conhecimento técnico, aca-
dêmico e empregos de altíssima qua-
lidade. Já estamos atrasados, o que 
exige urgência e grande visão de fu-
turo por parte dos nossos dirigentes”, 
conclui Moraes.

Caminhões: melhor 
resultado desde 

dezembro de 2014

Produção estável desde o início do ano 
esbarra na falta de semicondutores 
para voltar a patamares pré-pandemia

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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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

casa do cegonheiro

Humanizar a relação com o cliente e 
manter o alto padrão do serviço são 
os pilares de trabalho da Comercial 
De Nigris Demarchi, conhecida como 
Casa do Cegonheiro e considerada 
uma referência, principalmente para 
os motoristas da região do ABCD (San-
to André, São Bernardo do Campo, São 
Caetano e Diadema).
 Localizada no bairro Demarchi, em São 
Bernardo do Campo, a Oficina Dedica-
da da De Nigris desde 2007 tem inves-
tido fortemente em seu atendimento e 
parte técnica para garantir um serviço 
mais eficiente. “Conhecemos as ne-
cessidades do cliente e a importância 
de se manter o caminhão o mínimo 
possível de tempo na oficina”, destaca 
Tiago Silva, coordenador-técnico da 
De Nigris. “Eles ganham em agilidade 
e eficiência, e nós, na produtividade e 
fidelização dos clientes”, complementa 
Renato Aquino, chefe da oficina.
 A Casa conta com 18 funcionários, 
entre mecânicos, atendentes e ven-
dedores, e recebe entre 20 e 30 ca-

minhões diariamente, oferecendo um 
atendimento humanizado e assertivo 
que proporciona ao cliente confiança 
e segurança. A oficina possui um esto-
que completo de peças e oferece so-
corro 24 horas sete dias por semana, 
em qualquer lugar do Brasil. Na parte 
comercial, oferece produtos corretos, 
veículos programados, financiamento 
de caminhões, intermediação e facili-
tação para o cliente vender seu cami-
nhão usado. 

Satisfação

A excelência da Casa do Cegonheiro se 
reflete em clientes satisfeitos, como 
Ney Souza, gerente de frota da Trans 
Marimbondo. “A rapidez é uma das 
maiores vantagens da oficina. Já che-
guei a ficar com caminhão parado três 
dias para troca de embreagem, mas 
agora com apenas quatro ou cinco 
horas de trabalho podemos seguir via-
gem. Isso é muito importante porque 
temos de estar rodando, caso contrá-
rio é prejuízo na certa”, pontua.

Profissionalismo e dedicação 
em um só lugar Cliente da De Nigris há 12 anos, ele 

ressalta o bom atendimento e a faci-
lidade para encontrar peças genuínas 
Mercedes-Benz no local. “Fazemos a 
manutenção geral dos nossos cerca 
de 90 caminhões com eles. Quando 
ocorre algo na estrada ligamos e eles 
sabem qual peça está avariada e já 
trazem para efetuar a troca. O Ciano 
(José, mecânico socorrista) identifica 
o problema e já apresenta a solução.”
Marcos Galdino, diretor do Grupo 
Galdino Transportes, é cliente da De 
Nigris há mais de 20 anos. “Temos 12 
caminhões e deixamos nossos veículos 
sempre com as manutenções em dia. 
O pessoal é muito atencioso e tudo 
funciona de maneira a beneficiar nos-
so trabalho”, elogia.
Galdino respeita as tabelas de quilome-
tragem de manutenção da frota, e con-
ta com a presteza da oficina para que o 
caminhão fique parado o menor tempo 
possível. “Eles entendem a importância 
dessa agilidade, já que a qualquer mo-
mento surge uma viagem e tudo preci-
sa estar em ordem”, finaliza. 

Carmo, Diretor 
Comercial De Nigris
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Rua dos Feltrins, 1.401. São Bernardo do Campo – SP.
Contato pelos telefones: (11) 3882-4216 / (11) 3882-4218.
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serviço

Agora é oficial. A contratação para exe-
cução e construção do BRT ABC (Sistema 
de Transporte Rápido por Ônibus, na 
sigla em inglês) foi confirmada para o 
município de São Bernardo do Campo. O 
anúncio foi feito no dia 29 de abril, du-
rante reunião comandada pelo prefeito, 
Orlando Morando, na companhia do se-
cretário dos Transportes Metropolitanos 
do Estado, Alexandre Baldy, e da deputa-
da estadual, Carla Morando. 
As obras do modal, que ligará São Ber-
nardo à capital paulista, passando por 
Santo André e São Caetano, deverão 
começar em julho. O sistema terá 15 
quilômetros de extensão e 19 estações. 
Mais de R$ 1 bilhão serão empenhados 
em todo o projeto – neste valor, foram 
inclusos a construção do sistema viário, 
as desapropriações e os terminais. Tudo 
será custeado pela iniciativa privada. A 
expectativa é a de que a operação do sis-
tema ocorra até dezembro de 2022.

Mais de 115 mil passageiros 
por dia vão utilizar o BRT ABC

transporte

“Um grande sonho para nós de São Ber-
nardo e de todo o ABC se concretizou 
hoje. Em poucos dias nós teremos o início 
das obras do BRT. Um projeto importantís-
simo para a mobilidade urbana de toda a 
região, que facilitará a vida de quem mora 
no ABC e todos os dias precisa se deslocar 
até São Paulo”, destacou Morando.
Por dia, cerca de 115 mil passageiros de-
verão ser contemplados com o BRT ABC, 
um modal moderno e eficiente que já é 
utilizado em outros países e em cidades 
como Curitiba. No ABC, o sistema con-
tará com veículos 100% elétricos, faixa 
exclusiva e cobrança desembarcada, que 
dará mais agilidade no embarque de 
passageiros.
Segundo Baldy, com a assinatura do 
contrato para construção do modal, o 
estado de São Paulo passa a concretizar 
antigo sonho de moradores do Grande 
ABC que buscavam uma ligação ágil até 
a Capital. “São Bernardo e o ABC terão 

o mais moderno e vanguardista sistema 
de transporte sob pneu no Brasil. É qua-
se que nós termos aquele modelo que 
todo cidadão brasileiro sonha e que vê 
no mundo afora”, afirmou o secretário. 
“Aproveito a oportunidade para agra-
decer o prefeito Orlando Morando e a 
deputada Carla Morando que, desde o 
início, nos ajudaram neste projeto”.
No BRT ABC, os moradores de São Ber-
nardo poderão fazer integração com a 
Linha 2 – Verde do Metrô, permitindo 
uma nova opção de ligação com a Capi-
tal. Além disso, poderão realizar conexão 
com as linhas municipais da SPTrans e do 
Corredor ABD (EMTU). 
Para a deputada estadual, Carla Morando, 
que esteve à frente das negociações para 
que o projeto saísse do papel, a confirma-
ção do BRT é um marco para São Bernar-
do e todo o ABC. “Hoje é um dia de muita 
felicidade e alegria. Seguramente, o BRT 
trará mais rapidez e conforto para os usu-
ários do transporte coletivo”.

O prefeito 
Orlando Morando 

(camisa azul) na 
estação do BRT

BRT ABC deverá transportar cerca de 115 
mil pessoas/dia. De acordo com Orlando 

Morando, projeto garantirá melhor 
mobilidade urbana para a região
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A TEGMA há mais de 50 anos no mercado, se destaca         
como um dos maiores operadores logísticos do Brasil.             
Listada na B3, vem desenvolvendo um papel importante       
como prestador de soluções logísticas a seus clientes,           
pensando sempre em modernidade, avanços tecnológicos, 
soluções inteligentes, serviços especializados e diferenciados. 
Contamos com uma gama completa de serviços, com foco      
em logística de veículos e logística integrada, capaz de atender 
de forma estratégica e personalizada as necessidades de cada 
cliente.

NOSSAS SOLUÇÕES
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
 
.      Armazenagem de veículos
.      Gestão de pátios
.      Centros de serviços automotivos
.      PDI e Sistema de Gestão                              
       (Pre Delivery Inspection)
.      Preparação de veículos
.      Tropicalização
.      Transporte de veículos zero quilômetro
.      Coleta, transferência e distribuição de   
       veículos
.      Exportação e importação entre os principais  
       países do Mercosul, como Argentina,    
       Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia

SERVIÇOS DE LOGÍSTICA 
INTEGRADA
 
.      Gestão de fluxos Inbound e  
       Outbound
.      Gestão de embalagens
.      3PL / 4 PL
.      Logística integrada
.      Intralogística
.      Fulfillment, armazenagem,  
       manuseios, transporte
.      Operação In-House
.      Operação Taylor Made
.      Projetos especiais

www.tegma.com.br

Siga a Tegma nas redes sociais:

Soluções de
Logística Conectada

motorista

uma década de trabalho traz muito 
orgulho. Ele afirma que seu desejo 
é fazer parte da empresa por muito 
mais tempo. “Quero colaborar no 
que for preciso para manter esse 
ótimo ambiente de trabalho”, diz.
Com 48 anos de atuação no mer-
cado, a Transportadora Rocen tem 
sede em Caxias do Sul/RS. Para co-
mandar a empresa, Nelson conta 
com a ajuda da esposa de Nelson, 
Teresinha Rocen, e dos filhos An-
derson e Maicon, ambos formados 
em engenharia.

Homenagem pelos 
10 anos de trabalho
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O reconhecimento é sempre de grande importância para o trabalhador

“A família coordena a empresa 
com muito carinho e respeito, 
já me sinto fazendo parte dela” 
sentimento do Marco Aurélio

Marco Aurélio Furlan foi homena-
geado pela Transportadora Rocen 
pelos 10 anos de trabalho presta-
do. “Esta homenagem representa 
o reconhecimento aos profissio-
nais que se esforçam para o desen-
volvimento da empresa”, disse Nel-
son Rocen, presidente da empresa.
Marco atua na frota 21128, linha 
Tegma ASL Sul. Para ele, completar 
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trânsito

As mudanças em vigor no Código de Trân-
sito Brasileiro – CTB, pela Lei 14.071/20 
trazem um novo olhar para o condutor 
que utiliza com frequência o ciclo rodo-
viário. Além da documentação e uso de 
sistemas de segurança do veículo, as no-
vas regras passam a interferir também no 
comportamento de quem dirige. 
Os motociclistas, por exemplo, precisam 
ficar atentos às alterações quanto ao 
uso das viseiras. Utilizar capacete sem 
a viseira implicará em multa e retenção 

do veículo até a regularização. O uso do 
farol, mesmo durante o dia, permanece 
obrigatório. Em caso de descumprimen-
to, nas duas situações, o motociclista será 
autuado em infração de natureza média, 
com multa de R$ 130,16 e quatro pontos 
na carteira de habilitação. Houve também 
mudanças no transporte de crianças nes-
te tipo de veículo. Anteriormente, a idade 
mínima permitida era de sete anos. Ago-
ra, só podem andar na garupa crianças a 
partir de dez anos. 

O transporte de crianças também sofreu 
alterações para os veículos de passeio. A ca-
deirinha passa a ser obrigatória para crian-
ças com até dez anos ou com estatura de 
até 1,45 metro. A viagem sempre deve ser 
feita no banco de trás, na cadeirinha presa 
ao cinto de segurança.
Para caminhoneiros, o exame toxicológico 
permanece obrigatório, com validade de 
dois anos e meio. A não renovação pode 
implicar na suspensão do direito de dirigir 
por três meses e pagamento de multa no 
valor de R$ 1.467,35. 
Com a inclusão do parágrafo único ao arti-
go 133, na nova lei, o porte do Certificado 
de Licenciamento Anual será dispensado 
quando, no momento da fiscalização, for 
possível ter acesso ao devido sistema in-
formatizado para verificar se o veículo 
está licenciado.
Com a nova lei, a apresentação da CNH – 
Carteira Nacional de Habilitação física nas 
fiscalizações deixa de ser obrigatório. Isso, 
no entanto, só vale se a autoridade de 
trânsito tiver condições de fazer a consul-
ta eletrônica, no momento da fiscalização. 
Caso contrário, o condutor deve ter a sua 
carteira em mãos.

Vamos repassar as principais alterações da 
nova Lei de Trânsito 
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Porte da CNH 
pode ser 

dispensada, 
caso a 

fiscalização 
consiga, no 

momento da 
fiscalização, 
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a consulta 
eletrônica

Fique de olho nas mudanças 
que já entraram em vigor
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Restrições de tráfego
para carretas  
cegonha em: 

Com o intuído 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:

2021

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

CARNAVAL

12/02/2021 Sexta-feira 16:00 às 22:00

13/02/2021 Sábado 06:00 às 12:00

16/02/2021 Terça-feira 16:00 às 22:00

17/02/2021 Quarta-feira 06:00 às 12:00

SEMANA SANTA

01/04/2021 Quinta-feira 16:00 às 22:00

02/04/2021 Sexta-feira 06:00 às 12:00

04/04/2021 Domingo 16:00 às 22:00

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

12/11/2021 Sexta-feira 16:00 às 22:00

13/11/2021 Sábado 06:00 às 12:00

15/11/2021 Segunda-feira 16:00 às 22:00

FIM DE ANO

24/ 12/2021 Sexta-feira 14:00 às 22:00

25/12/2021 Sábado 06:00 às 12:00

26/12/2021 Domingo 16:00 às 22:00

31/12/2021 Sexta-feira 14:00 às 22:00

01/01/2022 Sábado 06:00 às 12:00

02/01/2022 Domingo 16:00 às 22:00

Apenas os estados do Amazonas, Acre e Roraima ficam de fora das restrições.  
O estado do Rio Grande do Sul também não terá restrições de tráfego para caminhões no feriado de carnaval.

Restrição aplicável apenas aos estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte

FESTEJOS JUNINOS
23/06/2021 Quarta-feira 16:00 às 22:00

24/06/21021 Quinta-feira 12:00 às 20:00

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.

Restrições
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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

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.

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

? DOCUMENTOS

ATENÇÃO MOTORISTAS
LICENCIAMENTO SÃO PAULO 2021

CAMINHÕES

Final de Placa Mês de Licenciamento

 1 e 2 Setembro

 3, 4 e 5 Outubro

 6, 7 e 8 Novembro

 9 e 0 Dezembro

CARRETAS - AUTOMÓVEIS - MOTOS

Final de Placa Mês de Licenciamento

 1 Abril
 2 Maio
 3 Junho
 4 Julho
 5 e 6 Agosto
 7 Setembro
 8 Outubro
 9 Novembro
 0 Dezembro
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Carreta Dambros Robocop 2008 com pneus e cin-
tas valor 70 mil - tratar com Roberto da Transzero 
(11) 99192-1817

Três Eixos – 2009 Transzero – Tratar com Vilson Gue-
rerro (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 Ei-
xos, 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. Con-
tato: (11) 98383-9494 – Mauro

Carreta – Nego Robocop 2011 branca com pneus e 
cintas. R$ 107 mil. Contato Rodrigo (11) 9 6141-1061.

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 cabi-
ne e chassi, direção elétrica,bafômetro, cabine bas-
culavel elétrica, rodas de alu- mínio, faróis de Xenon 
original, todos sensores de segurança, kit luxo origi-
nal, banco de couro original, sistema de ventilação 
nos bancos, 730.000 km – Valor: R$ 370.000,00 - Te-
lefone: 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

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 (Pre-
ferência 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, 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 Mi-
chelin novos, rodas de alumínio, conversor de ba-
teria 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 – Ex-
ceto carreta – Valor: R$ 140.000,00. Contato: (11) 
95796-9774 – Eduardo Falcão

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

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

Caminhão Iveco Stralis 380 toco 2008/2009 branco. 
R$ 89 mil. Contato Rodrigo (11) 9 6141-1061.

Volvo FH 460 ano 14/15 verde Globetrotter 6x2, 
único dono, cabine selada, completo, com A/C digital, 
vidros, travas e retrovisores  elétricos e com desem-
baçador, som original volvo com comando no volante, 
tapeçaria original em bom estado, banco do passagei-
ro a ar, beliche, maleiro, suspenção a ar na tração e no 
truck com controle dentro da cabine, painel em per-
feito estado, freios ABS, 2 tanques alumínios, climati-
zador original volvo, caminhão bom de pneus. Contato 
– Ricardo Viana – 11 – 97463-4004 – 11 98397-3404

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)

Saveiro Trend 2009, prata, equipado com direção 
hidráulica, alarme, rodas de magnésio, trava e vi-
dros elétricos. Preço: R$ 23 mil. Tratar com Francis-
co (11) 99454-9337 e 2861-0196

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

Focus á gás legalizado documento 2021 ok, ano 
2006, preto, completo, teto solar, kit gás geração 5. 
Valor - R$ 21.000,00 / Troco por Pick Up. 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 - tipo com 62m2 e cobertura com 
125m2 com uma ou duas vagas de garagem. À par-
tir de R$ 315.000,00. Rua João Morassi, 45, Jardim 
Andrea Demarchi, Sbc, SP CEP 09820-430Contato – 
Paloma – tel 11-94758-1882

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

Chácara, Bragança Paulista. Montada com 4 Dorm. 
Piscina e pomar diversificado, rua asfaltada.Vendo 
ou troco por apto em SBCampo. Dona Isabel lachili-
nha 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 Aviação, 
condomínio novo com lazer completo, apto. com 
150m2, 3 dormitórios, 1 suíte, cozinha planejada, 
todo mobiliado, com ar condicionado, todo avaran-
dado com churrasqueira, saída para os 3 dormitó-
rios e sala, 2 vagas de garagem, apenas 50 metros 
da praia. Tratar (011) 98394-8400

Apartamento – Planalto, 65m², 3 dormitórios, uma 
vaga de garagem, varanda, andar alto, área de lazer 
completa, condomínio (R$360) com gás encanado. 
Valor - R$ 360.000,00. Tratar com Paulo (11) 9 – 
9480-8508.

Chácara – Rio de Janeiro , 2mil m² município Tan-
gua próximo à região dos lagos, 2 casas c/ laje, fru-
teiras, suíte, poço artesiano. Valor - R$ 480.000,00. 
Tratar com Paulo (11) 9 – 9480-8508.

Carretas

Automóveis / Moto

Imóveis

Caminhões

classificados
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