
Revista Cegonheiro 1

revistarevista

228
edição

Exemplo de garra 
e determinação
A luta de um jovem para alcançar seus objetivos

ABRIL/2021
PUBLICAÇÃO MENSAL

ANO 19

[  DESTAQUE ]



Revista Cegonheiro2

palavra do presidente

A sensação é de como se eu tivesse nascido de novo!  Antes 
de mais nada, quero agradecer as orações de todos, independentemente de religião, até 
porque nosso Deus é um só. 
Nem todos tiveram a minha sorte, a do meu filho Júnior, e do nosso diretor Zé do Poste, 
que nos curamos. Lamento profundamente o falecimento do nosso amigo e vice-presiden-
te Aliberto Alves e de tantos outros associados, familiares e colaboradores que partiram 
vítimas dessa pandemia.  
Temos que seguir em frente, na luta por nossa categoria, e extremamente agradecidos por 
volta a conviver no meio dos nossos diretores, associados, amigos parceiros e colaboradores.
Peço encarecidamente a todos que não descuidem, e tomem todos os cuidados necessário 
nessa pandemia, como uso de máscaras, lavando as mãos, usando álcool 70%, e, sempre 
que possível, mantendo o distanciamento social.
Nas viagens, façam higienização nas cabines dos caminhões e até no interior dos seus car-
ros particulares. Tudo é válido para se prevenir desse vírus que assola, não só nosso País, 
mas todo o planeta.

Saúde a todos!
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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.

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

Um comboio de oito carretas com cami-
nhões extrapesados Actros, da Mercedes-
-Benz, participou de uma ação humanitária 
extremamente importante no início deste 
ano, levando ajuda à população do Amazo-
nas. A partir de um pedido da Air Liquide 
Brasil, a IC Transportes montou uma com-
plexa e desafiadora operação de logística e 
transporte com oito carretas que levaram 
160 mil metros cúbicos de oxigênio líquido 

para o tratamento de pacientes do corona-
vírus em Manaus.
Essa desafiadora operação de logística e 
transporte abrangeu mais de 4.000 km, 
desde Mauá até a capital do Amazonas, 
com maiores obstáculos no trecho final, nos 
quase 900 km da BR-319, entre Porto Velho 
(RO) e Manaus. A chegada à cidade envol-
veu ainda o transporte das carretas por bal-
sas, visando otimizar a entrega do oxigênio.

José Ronaldo Marques da Silva (Boizinho)

Actros da Mercedes-Benz  
ajuda a salvar vidas no Amazonas
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Quase 
70 km  
de podas
Quem passar pela rodovia Índio Tibiriçá (SP 148 e 
SP 031), no trecho entre o entroncamento da via 
Anchieta sentido casa de eventos “Estância Alto 
da Serra”, até o Km 69, sentido Suzano, já pode 
notar a diferença: foi realizado o serviço de po-
das num percurso de quase 70 km.
Os trabalhos, atendendo solicitação da empre-
sa de Transportes Brazul, foram realizados pelo 
SINACEG (Sindicato Nacional dos Cegonheiros), 
em parceria com a empresa terceirizada “Arbo-
rescer Ambiental”.
O serviço de Podas de Árvores é uma preocupa-
ção constante do SINACEG para garantir a segu-
rança nas estradas e o bem-estar das pessoas que 
utilizam esse percurso para o trabalho e lazer. 

meio ambiente

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

Interbrok e você.
Há mais de 40 anos, juntos nesta estrada.

O Grupo Interbrok possui ao todo 104 anos de história 
buscando sempre as melhores soluções para os seus clientes. 
É uma das empresas mais experientes e respeitadas no 
mercado de seguros.

Possui grande experiência no setor e conhece bem os perigos aos 
quais cegonheiros estão submetidos em suas viagens. Desta forma, 
trabalha para proteger você, seu patrimônio e o seu negócio de 
forma inteligente. Oferecendo acesso à preços imbatíveis e 
condições diferenciadas.

Há mais de 40 anos o Grupo Interbrok 
é o grande parceiro dos cegonheiros 
na importante missão de enfrentar os 
desafios da vida na estrada.

Transportar cargas tão importantes é uma grande responsabilidade. 
Exige foco, comprometimento e muita coragem.

para os desafios do seu caminho.
Proteção e segurança
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A nova linha CF da DAF Caminhões come-
ça a ser produzida no Brasil, totalmente 
renovada e com a opção de um rígido 
8x2, um novo segmento para a marca no 
país. O modelo, já consagrado no Brasil, 
ganha um design mais arrojado e moder-
no, novas tecnologias de segurança, diri-
gibilidade e conforto, além de vir equipa-
do com o novo motor PACCAR MX11, de 
10,8 litros, o que garante maior eficiência 
e economia de combustível de 15% se 
comparada à versão anterior. A linha fora 

Caminhões lança nova linha CF
de estrada, destinada ao agronegócio, 
conta com o motor PACCAR MX13, o mes-
mo que integra a recém-lançada linha XF.
O projeto foi desenvolvido em uma par-
ceria da equipe de engenharia da DAF, 
na Holanda, com o time de desenvol-
vimento de produto no Brasil. Este in-
tercâmbio de informações permitiu a 
criação de caminhões com as melhores 
tecnologias da marca na Europa, e total-
mente adequados à realidade de opera-
ção no Brasil.

“A chegada do novo CF é mais um mar-
co na nossa história no Brasil, renovan-
do totalmente o line up da DAF no país. 
Somado a isso, estamos ingressando em 
um novo segmento, de caminhões rígi-
dos, voltados a operações rodoviárias e 
distribuição, permitindo a expansão da 
nossa participação no mercado nacional. 
Em 2020, crescemos 38% no segmento 
acima de 40 toneladas, com 8,2% em 
comparação ao ano anterior e vamos 
manter a curva de crescimento da marca 
em 2021”, afirma Lance Walters, Presi-
dente da DAF Caminhões Brasil.
Em 2021, a DAF também expandirá sua 
Rede de Concessionárias, aumentando 
em 23% o número de pontos de aten-
dimento, de 44 para 54, reforçando a 
sua presença em todas as regiões do 
país. Isso implicará em um aumento da 
força de vendas e serviços ao cliente, o 
que representa uma cobertura de 100% 
do território nacional. Desta maneira, a 
DAF está mais próxima da operação dos 
seus clientes, o que possibilita criar par-
cerias mais sólidas e oferecer serviços 
premium na Rede DAF.
“Seguimos nosso planejamento de longo 
prazo no Brasil, fortalecendo a presença 
da DAF no país e nos renovando para 
atender às necessidades do mercado. 
Somos parte do Grupo PACCAR, o único 
fabricante de veículos no mundo com 82 
anos consecutivos de lucro, uma marca 
centenária e uma das mais sólidas em-
presas globais, o que nos dá segurança 
para ultrapassar momentos desafiado-
res, sempre com o olhar no crescimento 
futuro”, completa Lance Walters.

Revista Cegonheiro

caminhões

DAF
Um novo 

segmento da 
marca no Brasil

A chegada do 
novo CF é mais 

um marco da 
história da DAF 

no país
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www.codema.com.br /codemascania /codemascania

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

Na expectativa de uma recuperação, 
veio a triste notícia! O falecimento 
de nosso Vice-Presidente Aliberto 
Alves, ocorrido no último dia 2 de 
abril/21, em consequência da CO-
VID-19.
Aliberto Alves atuou como presiden-
te do Sindicato Nacional dos Cego-
nheiros em várias gestões e recen-
temente, em 11 de janeiro de 2021, 
tomou posse como vice-presidente.
Em todas as suas gestões, Aliberto 
sempre obteve grandes conquistas 
e nunca deixou de estar à frente de 
grandes decisões da categoria.

Estamos em Luto
É com sentimento de Luto que con-
vivemos e caminhamos ultimamente 
no SINACEG, e ao mesmo tempo gra-
tos por tudo que o Aliberto realizou 
por nossa categoria.
Nos resta agora levar nossos senti-
mentos a sua família, parentes, ami-
gos, e companheiros de trabalho, e a 
todos os associados que por tantos 
anos o acompanharam, caminhando 
juntos no dia a dia do sindicato.
Marcado por lutas, conquistas e 
negociações, que foram muitas, Ali-
berto deixou grande legado para o 
Sindicato Nacional dos Cegonheiros.  
Ficamos todos com a sensação de 
dever cumprido, com responsabili-
dade e respeito.

Aliberto Alves no discurso de posse, como Vice-
Presidente do SINACEG, em 11 de janeiro de 
2021,  no espaço de eventos  Estância Alto da 
Serra, em São Bernardo do Campo/SP

Aliberto e o ex-
presidente Lula
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Aliberto, Boizinho e o ex-Ministro do Trabalho Rogério Magri no dia da posse da nova diretoria do SINACEG

Aliberto, ex-
prefeito Luiz 

Marinho e 
Elias Fazan,  

ex-presidente 
da Cooperceg

Em primeiro 
plano, Ex-prefeito 
Maurício Soares e 

Aliberto Alves

Ex-senador Eduardo 
Suplicy, de terno e 
gravata, Aliberto e 
mais pessoas
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A tradicional pesquisa Great Place to 
Work (GPTW) iniciou o ano de 2021 
com a revelação de um novo ranking, o 
das Melhores Empresas para Trabalhar 
GPTW Indústria. Nesse seleto grupo está 
a marca Volvo, que recebeu destaque 
também no concorrido setor automo-
tivo. É mais uma importante chancela 
como uma das melhores empresas para 
trabalhar no País.
O ranking das Melhores Empresas para 
Trabalhar GPTW Indústria é a nova inicia-
tiva da consultoria global Great Place to 
Work, em parceria com a Confederação 
Nacional da Indústria – CNI. Além de fi-
gurar na lista, a Volvo conquistou mais 
um importante reconhecimento: a em-
presa é um dos destaques do setor auto-
motivo. O resultado foi revelado em um 
evento virtual no dia 9 de fevereiro.
Ao todo, foram avaliadas 244 empresas 
de todo o país e premiadas 40 de grande 
porte e 40 de médio porte. Os resulta-
dos compilados pelo GPTW são os de 
pesquisas realizadas entre julho de 2019 
e agosto de 2020. “É uma honra e um or-
gulho receber novamente esse reconhe-
cimento nacional, que é fruto do concei-
to que os próprios funcionários têm do 
local onde trabalham e das práticas de 
gestão de pessoas”, afirma o vice-presi-
dente de Recursos Humanos e Assuntos 
Corporativos da Volvo na América Latina, 
Carlos Ogliari.

variedades

Sempre preocupados em dar um bom 
atendimento para os associados e cola-
boradores, principalmente nessa pande-
mia durante a qual higiene é prioridade, 
o banheiro da sede do SINACEG no tér-
reo, ao lado do auditório, passou por 
uma reforma. Hoje o local oferece mais e 
melhores mictórios, facilitando o acesso 
para quem estiver acompanhando uma 
assembleia ou uma reunião no auditório. 
O espaço permite que você o utilize com 
segurança, dentro dos padrões de higie-
ne e limpeza exigidos pelas autoridades 
sanitárias. 

De volta para “casa”
Marques da Silva (Boizinho), seu filho Jú-
nior, do diretor Zé do Poste e de tantos 
outros associados, colaboradores e par-
ceiros que passaram, e a ainda passam, 
por essa cruel doença que causa tanto 
sofrimento para si próprios, seus familia-
res, parentes e amigos.
Temos que continuar enfrentando essa 
pandemia, mesmo vacinados, tomando 
todos os cuidados como uso de máscaras, 
lavando as mãos ou fazendo uso do álcool 
70% em gel, e, sempre que possível, man-
tendo o distanciamento social, permane-
cendo o máximo possível em casa.

Segundo dados recentes do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 
cerca de 40 milhões de crianças em todo 
o mundo estão sem acesso a cuidados 
essenciais, especialmente na primeira 
infância. Em 54 países de baixa e média 
renda, cerca de 40% das crianças com 
idade entre 3 e 5 anos não estão rece-
bendo o estímulo socioemocional neces-
sário para esse período. 
A falta de acesso, que vai desde a falta de 
uma alimentação adequada até ativida-
des que estimulem o protagonismo e o 
desenvolvimento, são fatores que contri-
buem para esses números. “É necessário 
um olhar cuidadoso sobre esse período, 
e que cada vez possamos pensar em so-
luções para garantir que as crianças te-
nham prioridade, e que juntos busque-
mos atividades e ações que promovam 
o bem-estar e a aprendizagem”, reforça 
Sheila Pomilho, diretora do Marista Es-
cola Social Irmão Justino, que atende 
crianças e adolescentes gratuitamente 
na Zona Leste de São Paulo. 
As brincadeiras são atividades impor-
tantes para o despertar da criança, o 
fortalecimento das suas escolhas, ações 
e vínculos. Os amigos, a escola e a convi-
vência social sempre contribuíram para 
realização dessa atividade. “O caminho 
processual de cada criança, assim como 
a interação com os familiares e com a 
escola, proporciona que as famílias con-
tinuem a incentivar o brincar livre como 
parte fundamental da primeira infância”, 
reforça Sheila. 

Brincar 
é uma atividade 
essencial para a 
criança

Reforma na sede  
do SINACEG

Boizinho, 
quinto da 
esquerda 
para 
direita

A vida é composta por momentos de 
alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. A 
pose para essa foi exclusivamente para 
comemorar uma vitória considerada um 
verdadeiro “milagre” e, por que não, res-
posta das orações!
Lamentamos profundamente as perdas 
de muitas vidas, de grandes amigos, pró-
ximos ou não, mesmo acreditando que 
foram recebidos de braços abertos pelo 
nosso Deus todo poderoso.
Ao mesmo tempo, somos agradecidos 
pela cura do presidente do Sindicato 
Nacional dos Cegonheiros, José Ronaldo 

As brincadeira são atividades 
de grande importância para o 
desenvolvimento das crianças
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Reforma deixa o local dentro 
dos melhores padrões de 

higiene e limpeza

Os novos mictórios garantem mais higiene e limpeza
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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
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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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“Última viagem”

homenagem

Revista Cegonheiro

Homem de fé

Cegonheiro por 42 anos, Adão Fer-
reira da Mota partiu para sua última 
viagem no dia 15 de janeiro, depois 
de lutar contra um câncer nos ossos 
por quase dois anos. No seu destino 
o esperavam sua mãe, a avó que o 
criou e muitos outros companheiros 
queridos de profissão e estrada que 
trilharam a mesma rota.
Foi na região de Guararapes que ele 
plantou a semente da nova família 
que cresceria em breve. Casou-se com 
Francisca Maria Ferreira da Mota, sua 
companheira por toda a vida. Migraram 
para a região do ABCD paulista, onde 
em 1970 Adão começou a trabalhar na 

Translor como cegonheiro. A profissão 
parecia ter sido feita para ele. Sua ha-
bilidade o levou a ser empregado por 
Irene Elizabeth, para ele a Dona Betti-
na, como motorista particular, função 
que ele executou para a fundadora da 
Translor com muito orgulho. 
Nas idas e vindas, muitas vezes fez 
amigos e se doou para eles o quan-
to pôde. Abrigou muitos rapazes que 
sonhavam com a vida na estrada em 
sua própria casa e os ensinou o ofício. 
Alguns motoristas que trabalharam 
na antiga Translor e, hoje, na Tegma, 
podem dizer que tiveram as portas da 
profissão abertas por Adão.Janete única diretora mulher da 

Cooperceg. Cresceu viajando com 
seu pai e sua família.14
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Juntos, Francisca e Adão tiveram quatro 
filhos: Cláudio, Claudinei, Clovis e Cátia. 
Dos quatro, os dois mais velhos não de-
moraram a seguir os caminhos do pai. 
Mais do que ensinar a dirigir, o patriarca 
mostrou para seu primogênito Cláudio 
tudo o que sabia sobre a profissão. E con-
tou com a ajuda dele para ensinar seu se-
gundo filho Claudinei.
Os três rodaram por milhares de quilôme-
tros, sob duras penas, para construir o so-
nho de dar uma vida melhor à mãe e aos 
irmãos mais novos. E conseguiram. Sob as 
rédeas firmes de Adão, a família fundou 
a Eva Transportes, empresa prestadora de 
serviços à Tegma.
Além dos quatro, a vida preparou ainda 
outras surpresas. Adão teve outros três fi-
lhos: Sandra, Adão Junior e Luiz Henrique. 
A família cresceu em número e em amor.
“A maior lição que recebi de meu pai foi 
sua vontade lutar pela vida”, contam Cá-
tia e Clovis, filhos mais novos de Adão e 
dois dos responsáveis pelos cuidados com 
o pai já na fase final. Ao descobrir um cân-
cer ósseo em 2019, ele jamais desistiu. 
Adão se foi, mas deixou tanto para trás 
que sua vida continua em tudo aquilo que 
construiu. Como sua neta e jornalista, me 
emociono ao poder utilizar minha forma-
ção, também fruto do seu trabalho duro, 
para homenageá-lo em nome de toda a 
Família Mota. Escrevo sobre meu avô que 
viveu muito longe da perfeição, mas que 
como um homem real deixou um legado 
de amor pela vida, pelo trabalho duro e 
pela profissão que o proporcionou tudo. 
Escrevo sobre o homem que cumpriu a 
vida, compreendendo a marcha e tocan-
do em frente.

Adão com a esposa Francisca

A família era 
tudo para ele

Os filhos eram seu grande tesouro! Muita atenção em tudo que fazia

Dedicação 
total ao 
trabalho
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trânsito

Começaram a valer a partir do último 
dia 12 de abril, as novas regras do Có-
digo de Trânsito Brasileira, sancionadas 
em 13 de outubro de 2020 pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro. Uma das prin-
cipais alterações é que as carteiras de 
habilitação (CNHs) só precisarão ser re-
novadas a cada 10 anos para os moto-
ristas com menos de 50 anos de idade.

Quem tem de 50 a 70 anos de idade 
terá de renovar a CNH a cada cin-
co anos. E os mais velhos precisarão 
passar pelo Detran a cada três anos. 
Mas os exames toxicológicos, que 
eram obrigatórios a cada renovação do 
documento, agora terão de ser feitos 
num período de 2 anos e 6 meses para 
todos com até 70 anos de idade.

Os motoristas que não tiverem ne-
nhuma infração gravíssima perderão a 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
somente quando atingirem 40 pontos 
e não mais 20 pontos. Já os motoris-
tas profissionais, mesmo que tenham 
infração gravíssima, só perderão a CNH 
aos 40 pontos.
Os caminhoneiros terão de rodar com 
os exames toxicológico atualizados 
para o caso de serem barrados em fis-
calizações não sofrerem multas. A par-
tir de 30 dias de vencimento do último 
resultado, o profissional terá cometido 
falta gravíssima e pode ser multado 
em R$ 1.467, além de ficar proibido de 
dirigir por três meses.
Os condutores das categorias C, D e E 
deverão comprovar resultado negativo 
em exame toxicológico para a obten-
ção e a renovação da Carteira Nacional 
de Habilitação”, diz a lei 14.071.
Além da realização do exame, os con-
dutores das categorias com idade in-
ferior a 70 anos serão submetidos a 
novo exame a cada período de 2 anos 
e 6 meses, a partir da obtenção ou re-
novação da Carteira Nacional de Habi-
litação, independentemente da valida-
de dos demais exames.
Implantado em 2016, o exame toxi-
cológico é feito a partir de um fio de 
cabelo do motorista e é capaz de de-
terminar se o profissional fez uso subs-
tâncias tóxicas nos últimos 30 dias.

Nova Lei de Trânsito 
entrou em vigor
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Os caminheiros deverão rodar 
com os exames toxicológicos em 
dia para evitar multa

A Carteira de 
Habilitação só 

precisará ser 
renovada, a cada 

10 anos,  para 
quem tem até 50 

anos de idade
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Garra e 
determinação

gente

Revista Cegonheiro18

Vice-campeão brasileiro de Es-
calada Esportiva, Gustavo Hen-
rique dos Santos, filho do mo-
torista cegonheiro Mylser Reis 
dos Santos, nasceu com um 
problema de saúde conhecido 
como Agenesia de Tíbia. Logo, 
aos três anos de idade, teve que 
usar uma prótese para conse-
guir andar.
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Sempre ativo e cheio de energia, Gus-
tavo aprendeu a andar de bicicleta aos 
18 anos de idade e não parou por aí: fez 
várias trilhas e escalou algumas mon-
tanhas, uma delas foi a maior monta-
nha do sul do Brasil, Pico Paraná, além 
de praticar artes marciais, dentre elas, 
Muay Thai e Boxe.
“Muitas vezes andei e até ando com a 
prótese quebrada, apesar da dificulda-
de, e que muito incomoda, isso nunca 
foi motivo para parar ou desistir dos 
meus objetivos. Atualmente, devido a 
essa pandemia, a espera pela troca da 
prótese, que é feita pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde), nunca foi tão demo-
rada e sem expectativa. É uma fila de 
espera sem fim”, disse.
Devido a essa longa espera, e sem pers-
pectiva de adquirir uma nova prótese 
pelo SUS, Gustavo resolveu fazer uma 
campanha entre amigos para adquirir a 
prótese, e o SINACEG (Sindicato Nacio-
nal dos Cegonheiros), completou o que 
faltava para chegar aos 100% do valor 
necessário.
Diante dessa boa notícia, só resta, em 
nome do Gustavo e de seu pai, Mylser, 
agradecer a todos que colaboraram e 
que torcem pelo bem-estar dessa fa-
mília que tanto luta para conseguir os 
objetivos desse jovem cheio de garra e 
determinação. Agora, é só aguardar um 
novo título para gritar em alto e bom 
som “E CAMPEÃO!”.
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Gustavo já escalou a maior montanha do Sul do Brasil

Com a nova 
prótese esse 
“guerreiro” está 
cheio de planos
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saúde

Em mais uma ação estratégica de en-
frentamento à pandemia da Covid-19, 
a Prefeitura de São Bernardo concluiu 
no último dia 10 de abril, processo de 
reestruturação do Hospital Anchieta.
As mudanças na configuração do equi-
pamento, promovidas pela Secretaria 
de Saúde, possibilitou que a unidade 
hospitalar passe a contar com reforço 
de 11 Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI), permitindo o aumento na sua 

capacidade de atendimento para ca-
sos graves de pacientes com Covid-19. 
Referência no atendimento de pa-
cientes com Coronavírus, o Hospital 
Anchieta conta atualmente com 100 
leitos, sendo 19 de UTI e 81 de enfer-
maria. Com a reestruturação, o com-
plexo amplia sua capacidade de leitos 
de alta complexidade, passando a ter 
30 Unidades de Terapia Intensiva e 70 
de enfermaria.

Segundo o prefeito Orlando Morando, 
a modificação foi possível após a Admi-
nistração municipal reforçar o hospital 
com equipamentos de alta complexi-
dade, dentre eles respiradores, permi-
tindo transformar leitos de enfermaria 
em Unidades de Terapia Intensiva.
Com as mudanças, São Bernardo pas-
sou a contar com 196 Unidades de 
Terapia Intensiva e 341 de enfermaria, 
totalizando 537 vagas exclusivas, dis-
tribuídas por todo o Complexo Hospi-
talar (Hospital de Urgência, Hospital de 
Clínicas, Hospital Municipal Universitá-
rio, Hospital Pronto-Socorro Central e 
Hospital Anchieta). 
A reestruturação ocorre após a rede 
municipal de São Bernardo apresen-
tar queda na taxa de ocupação de lei-
tos de enfermaria. Durante o Período 
Emergencial, entre os dias 27 de mar-
ço a 4 de abril, o recuo observado foi 
de 16%.

Mais leitos de UTI em São Bernardo
para atendimento de pacientes com Covid-19

Prefeito Orlando 
Morando, terceiro 
da esquerda para 

direita

Hoje, a cidade de São 
Bernardo, passou a contar 
com 537 vagas exclusivas, 
distribuídas nos hospitais 
municipais da 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
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mercado

O primeiro trimestre do ano fechou com 
desempenho frustrante nas vendas de 
autoveículos. As 527,9 mil unidades 
licenciadas representaram queda de 
5,4% sobre o mesmo período de 2020. 
Mas o que mais preocupa é a retração 
de 23% em relação ao último trimestre 
do ano passado, freando a recuperação 
que vinha ocorrendo desde a metade 
do ano. Tradicionalmente, essa queda 
era de apenas 15%. A comparação en-
tre março deste ano e do ano passado 
traz um ilusório crescimento de 15,7%, 
lembrando que o mercado parou quase 
por completo na metade de março de 
2020 em função do início da pandemia 
do coronavírus. 
De acordo com o balanço divulgado pela 
Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (ANFAVEA), a pro-
dução no primeiro trimestre registrou 
597,8 mil unidades, 197 mil delas em 
março, melhor mês do ano. Foi um de-
sempenho 2% superior ao do primeiro 

trimestre de 2020, em grande parte im-
pulsionado pelos ótimos resultados de 
caminhões e comerciais leves. Apesar da 
paralisação de algumas fábricas na última 
semana do mês por falta de insumos ou 
feriados antecipados pelo agravamento 
da pandemia, várias montadoras conse-
guiram, num esforço logístico, completar 
unidades que estavam paradas nos pá-
tios com alguma peça faltando. 
O melhor resultado no acumulado do 
trimestre foi o das exportações, com 
95,8 mil unidades, volume 7,6% superior 
ao dos embarques do início de 2020. O 
estoque de veículos nas fábricas e nas 
concessionárias se mantém estável num 
patamar baixo, de 101,1 mil unidades. 
Também chama a atenção a relativa es-
tabilidade do nível de empregos diretos 
– 104,7 mil postos entre as montadoras 
de autoveículos. Em um ano de pande-
mia, houve cerca de 2,3 mil perdas de 
vagas, 2,1% da força de trabalho.
Para o próximo trimestre, a expectati-

va é de uma travessia penosa até uma 
aguardada melhora no segundo semes-
tre. “Temos três pontos de grande pre-
ocupação”, alerta Luiz Carlos Moraes, 
presidente da ANFAVEA. 
“Um deles é a situação alarmante da 
pandemia no país, que só deve se estabi-
lizar a médio prazo com a aceleração da 
vacinação. O segundo é o conjunto dos 
fundamentos econômicos, ameaçado 
não só pela pandemia, mas também pelo 
excesso de ruídos políticos. Finalmente, 
temos alguns gargalos na produção, so-
bretudo de componentes eletrônicos, 
um problema global sobre o qual não 
temos controle e que deve perdurar ao 
longo do ano”, enumera Moraes. Para o 
dirigente, o momento é de chamar a re-
ponsabilidade de todas as esferas de po-
der para um esforço de vacinação e para 
o controle das contas públicas, além do 
destravamento das pautas reformistas no 
Congresso Nacional, que podem ajudar a 
reduzir o Custo Brasil.

Produção no primeiro trimestre 
cresce 2% em relação ao mesmo 
período de 2020, mas vendas caem 5,4%
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saúde

Nessa época de pandemia em que vive-
mos, muito tem se falado da perda de 
olfato e paladar, dois sintomas recor-
rentes aos indivíduos que contraem a 
COVID-19. Boa parte dos casos trata-se 
de acometimento temporário, contudo, 
é importante ficar atento e, persistindo 
a anormalidade, procurar um otorrino-
laringologista.
Anosmia é a perda total do olfato, en-
quanto a Hiposmia é um comprometi-
mento parcial desse sentido. Já a Ageu-
sia é a perda/comprometimento do 
paladar e, na maioria dos casos, está 

relacionada com alguma anormalidade 
concomitante do olfato, pois, são senti-
dos que estão muito relacionados.
“Existe também a Parosmia, que é 
uma alteração/perversão do olfato, 
ou seja, quando a pessoa sente um 
cheiro diferente daquele que seria 
esperado para determinado produ-
to”, explica o Dr. André Fraga Moreira, 
médico otorrinolaringologista do Con-
sulta Aqui (Grupo HAS). “A Parosmia 
também pode aparecer no processo 
de recuperação da Anosmia”, comple-
ta o médico.

O tratamento dessas alterações depen-
de da causa do problema. O primeiro 
passo é identificar o motivo. A principal 
causa de alterações do olfato é a rinos-
sinusite crônica, contudo, com a epide-
mia de COVID-19 tem se notado uma 
enorme quantidade de casos. Isso por-
que o coronavírus pode afetar as células 
do epitélio olfatório, que se encontra no 
“teto” das fossas nasais. Também há ca-
sos em que o vírus acomete e compro-
mete os neurônios responsáveis pelo 
olfato e, consequentemente, também 
o paladar.
Na maioria das vezes, o paciente tem 
uma recuperação total em cerca de 
uma a duas semanas, porém, em alguns 
os sintomas podem permanecer por até 
seis meses.
Apesar de existirem medicações indica-
das, um dos principais tratamentos é o 
chamado “treinamento olfatório”, que 
consiste em sessões diárias em que a 
pessoa acometida se esforça para sentir 
o cheiro de elementos como cravo, ca-
nela em pau, baunilha, pasta de dente, 
tangerina, maracujá e outros.
“Em determinadas situações, essas 
anormalidades podem levar o paciente 
a crises de depressão, ansiedade e do-
enças relacionadas à falta de nutrientes, 
pois, perdem o prazer e a vontade de se 
alimentar”, finaliza o otorrinolaringolo-
gista do Consulta Aqui (Grupo HAS).  
 

Por que acontece  
a perda  
de olfato  
e paladar? 
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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, Pernambuco e Rio Grande do Sul

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

24/06/2021 Quarta-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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Restrições 
de Tráfego

para carretas cegonhas em: 2020
Com o intuito de promover a fl uidez 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. Confi ra abaixo os dias e os horários das restrições:

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 da-

tas dos festejos juninos, nos dia 23 e 24 de junho de 2020.

Restrição de Trânsito em todas as Unidades da Federação

OPERAÇÃO DATA DA 
RESTRIÇÃO DIA HORÁRIO DA RESTRIÇÃO

CARNAVAL

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

SEMANA SANTA

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

DIA DO TRABALHO

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

INDEPENDÊNCIA

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

NOSSA SENHORA APARECIDA

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

FINADOS

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

FIM DE ANO

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.

______________________________________________________________________________________________________

Restrição Aplicável Apenas Aos Estados Da Bahia, Paraíba, Pernambuco E Rio Grande Do Norte

FESTEJOS JUNINOS
23/06/2020 Terça-feira 16:00 às 22:00
24/06/2020 Quarta-feira 12:00 às 20:00

Restrição Aplicável Apenas Aos Estados Da Bahia, Paraíba, Pernambuco 

e Rio Grande Do Norte

FESTEJOS JUNINOS
23/06/2020 Terça-feira 16:00 às 22:00
24/06/2020 Quarta-feira 12:00 às 20:00
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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 
cintas valor 70 mil - tratar com Roberto da Trans-
zero (11) 99192-1817
Três Eixos – 2009 Transzero – Tratar com Vilson 
Guererro (11) 9-9958-5510. Preço R$ 80 mil. (Pre-
ferência 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
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$170.000,00 mil Contato: (11) 98472-0655 
(Alex) - 9 8667- 1226 (Papito)
Caminhão Volvo – Completo, suspensão a ar ca-
bine e chassi, direção elétrica,bafômetro, cabine 
basculavel elétrica, rodas de alu- mínio, faróis de 
Xenon original, todos sensores de segurança, kit 
luxo original, banco de couro original, sistema de 
ventilação nos bancos, 730.000 km – Valor: R$ 
370.000,00 - Telefone: 11 964770861 – Cleber
Caminhão Scania G 360 ano 2013 automático va-
lor 230 mil - tratar com Roberto da Transzero (11) 
99192-1817
Volvo FH 460 – 6x2 (ISHIFT) – 2014 – cor pra-
ta – 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.
Mercedes Axor 2041 S 2012 – cinza. Tratar com 
Márcio: (11) 9 5651-4656

Scania 340 – A4x2 – prata. Tratar com Márcio: 
(11) 9 5651-4656
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 (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. Tra-
tar 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 no-
vos. Preço: R$ 210 mil. Tratar com Delmiro (TNor-
te): (11) 99935-7917
Axor 2035, branco, 2007/2008. Tratar com Sil-
vana ou Félix (11) 97028-9782, 98436-3376, 
11*6514 ou 7734-5921
Scania T113 Topline, ano 1997, com seis pneus 
Michelin novos, rodas de alumínio, conversor de 
bateria e televisão. Segundo dono. Impecável! 
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  - Au-
tomático – 770.000 km – 4 x 2 Teto Baixo Branco - 
Exceto carreta. Contato: (11) 95989-7067 – Curis-
co  (11) 94747-0952 - Aroldo
Scania R440 2012/2013 – Cor prata, ótimo esta-
do de conservação – R$ 250.000,00 – Contato: 
(11) 98549-1571 – Barbarelli
Caminhão Iveco Stralis 380 toco 2008/2009 bran-
co. R$ 89 mil. Contato Rodrigo (11) 9 6141-1061.

Fiat Fioriono Ano. 2013 Ar condicionado, vi-
dro 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 Fran-
cisco (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

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 terre-
no c/ 111m2 de área construída. 3 dorms., 2 suí-
tes, 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 gara-
gem. À partir de R$ 315.000,00. Rua João Mo-
rassi, 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 dormitó-
rios, 1 suítes, cozinha planejada, todo mo- biliado, 
com ar condicionado, todo avarandado com chur-
rasqueira, saída para os 3 dormitórios e sala, duas 
vagas de garagem, apenas a 50 metros da praia. 
Contato: 11 98394-8400
Chácara, Bragança Paulista. Montada com 4 
Dorm. Piscina e pomar diversificado, rua asfalta-
da.Vendo ou troco por apto em SBCampo. Dona 
Isabel lachilinha Tegma. F. 97464 9565
Sítio – Marília/SP. Próximo BR 153 – Saída 
Marília/Ourinhos – Rio do Peixe, Marília / SP. 
4 dormitórios, 7 banheiros, 4 suítes. Valor: R$ 
2.600.000,00. Contato: 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 San-
to 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 ava-
randado com churrasqueira, saída para os 3 dor-
mitórios 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 Pau-
lo (11) 9 – 9480-8508.
Chácara – Rio de Janeiro , 2mil m² município 
Tangua próximo à região dos lagos, 2 casas c/ 
laje, fruteiras, suíte, poço artesiano. Valor - R$ 
480.000,00. Tratar com Paulo (11) 9 – 9480-8508.
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