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TEMPOS DE HOME OFFICE
A sobrecarga das mulheres  
na pandemia do coronavírus

DOAÇÃO DE SANGUE
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Palavra do Presidente

Ainda é cedo para previsões e prognósticos sobre o futuro da nossa economia e o fim 
da pandemia. O importante agora é tomarmos os cuidados necessários de prevenção 
pela qual ainda estamos passando, ou seja, usar máscaras, lavar as mãos, usar álcool 
em gel / 70% e manter o distanciamento social esteja onde estiver. 

Com otimismo e determinação, o SINACEG (Sindicato Nacional dos Cegonheiros) vem 
reforçando o compromisso com seus associados, colaboradores e parceiros distribuin-
do álcool gel /70% , máscaras e cestas básicas para os motoristas dos associados.

Chamo atenção para a campanha “Doe Sangue e Salve Vidas”, nada mais oportuno, 
como agora nesse momento, para salvar vidas de pessoas que se submetem a trata-
mentos e a intervenções médicas de grande porte e complexibilidade como transfu-
sões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias.

Nesta edição, destacamos a matéria sobre violência doméstica contra a mulher, pois 
aumentou durante essa epidemia. Estudos feitos recentemente constataram que 4% 
das brasileiras já sofreram violência doméstica nos últimos meses. Considerando 40 
milhões de mulheres vivendo em união, são 1,6 milhões de casos só na COVID-19.

Destacamos também os 12 anos da Lei Seca, a sobrecarga das mulheres nessa pan-
demia, os cuidados que devem ser tomados com a higienização de produtos e suas 
embalagens  - no caso dos produtos industrializados, e os procedimentos quando uti-
lizado o  delelivery.
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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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Trânsito

Um dos marcos legais de enfrentamen-
to e controle dos acidentes de trânsito 
no Brasil, a chamada Lei Seca, completa 
12 anos no momento em que a Câmara 
dos Deputados volta a revisar as regras 
estabelecidas pelo Código de Trânsi-
to Brasileiro (CTB). Reconhecida como 
uma das legislações mais rigorosas em 
vigor no mundo, a Lei 11.705/2008 foi 
responsável por poupar mais de 40 mil 
vidas entre 2008 e 2016, segundo estu-
do da Escola Nacional de Seguros. 
Dados do Sistema de Informações de 
Mortalidade (SIM) do Ministério da 
Saúde registram redução de 14% do 
número de mortes por acidentes de 

Lei Seca  
completa 12 anos  

trânsito associados ao consumo de ál-
cool no país: em 2008, quando a lei foi 
implantada, foram registrados 38.273 
óbitos; em 2017, o registro havia caído 
para 32.615 casos. “Os números não só 
mostram a força e a importância dessa 
legislação como também evidenciam 
uma mudança na conduta do motoris-
ta, uma nova mentalidade que ainda 
estamos construindo no Brasil”, avalia 
Flávio Adura, diretor científico da As-
sociação Brasileira de Medicina de Trá-
fego (Abramet).
A Lei Seca é considerada um dos mais im-
portantes instrumentos brasileiros para 
reduzir a violência nas ruas e estradas do 

País, ao estabelecer penas severas para 
os motoristas flagrados alcoolizados, 
modificando o limite aceito de alcoole-
mia do condutor de veículo automotor, 
de RIGOROSIDADE, de 0,6 gramas de 
álcool por litro de sangue (estabelecido 
pelo Código de Trânsito em vigor) para 
zero. 
A lei prevê que o motorista que exce-
der este novo limite fica sujeito ao pa-
gamento de multa, perda do direito de 
dirigir pelo prazo de um ano e apreen-
são do veículo. Além disso, se a taxa de 
alcoolemia for superior a 0,6 gramas de 
álcool por litro de sangue, estará sujeito 
à detenção de seis meses a três anos.

Mais de 40 mil vidas foram 
poupadas entre 2008 e 2016
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Mulher

Profissionais, mães, empreendedoras, 
responsáveis pelo lar são algumas das 
funções exercidas em dias comuns. Con-
ciliar casa, trabalho e filhos não é novi-
dade na rotina de milhares de mulheres, 
fato que, logicamente, exige muito es-
forço e estratégia. Contudo, o surgimen-
to do coronavírus e as recomendações 
de isolamento social impuseram viver 
todas essas realidades juntas, 24 horas, 
evidenciando ainda mais a sobrecarga e 
o acúmulo de tarefas que as mulheres 
precisam vencer diariamente.
Segundo dados de 2019 divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), mulheres dedicam em 
média 18,5 horas semanais aos afazeres 
domésticos e cuidados de pessoas, na 
comparação com 10,3 horas semanais 
dos homens. Ou seja, em tempos nor-
mais, as mulheres se dedicavam quase o 
dobro às atividades de casa e aos filhos. 
O coronavírus só tornou isso mais evi-

A jornada e a 
sobrecarga 
das mulheres em tempos de 
home office e coronavírus

dente, já que elas permanecem com to-
das essas funções que se somam ao fato 
de que as crianças agora estão em casa 
e é quase impossível contar com ajuda 
externa. Obviamente, além de tudo, há a 
vida profissional que precisa ser mantida 
e a exigência de que a qualidade das ati-
vidades permaneça igual.
Quem pode ficar em casa enfrenta uma 
alta pressão de continuar sua carreira 
como se não houvesse empecilhos e isso 
gera uma sobrecarga física e emocional 
que pode acarretar diversas patologias 
posteriores. Uma das mais visadas é a 
síndrome de Burnout, também conheci-
da como síndrome do esgotamento pro-
fissional. O distúrbio psíquico tem como 
característica estados de estresse ocasio-
nados por condições de trabalho, físicas, 
emocionais e psicológicas desgastantes. Se 
o cenário dito “normal” já é desvantajoso 
para pessoas do sexo feminino, na atual 
conjuntura isso se torna ainda mais crítico.

No Brasil, 18% dos ministros, 23% dos 
desembargadores, 48% dos advogados 
e 50% dos servidores são mulheres, se-
gundo a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). Ademais, de acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), 70% 
dos trabalhadores da área de saúde no 
mundo são mulheres, sendo que, no 
Brasil, a enfermagem é composta por 
um quadro 85% feminino. Dessas, quem 
não está se desdobrando para cuidar da 
família e da carreira por meio de tele-
conferências, teleaudiências e trabalho 
remoto, está atuando diretamente no 
combate à Covid-19.
Outro dado importante: cerca de 11 mi-
lhões de famílias no Brasil são coman-
dadas por mães solo, que muitas vezes 
não podem contar nem com familiares 
próximos para ajudar nas tarefas diárias.
Todas essas informações e percepções, 
além de outras como o aumento da vio-
lência doméstica, nos levam a pensar 
que as atitudes destoam dos discursos.  
Guerreiras, heroínas, batalhadoras e di-
versos outros adjetivos são válidos, mas 
não ditam a obrigatoriedade das mulhe-
res precisarem carregar uma carga muito 
maior do que de fato suportam. É valido 
enxergar força, mas covarde observar 
de longe as lutas pelas quais passaram 
e estão passando. As mulheres podem e 
devem receber o devido valor que me-
recem na sociedade e não se sentirem 
sobrecarregadas por serem responsáveis 
pela maioria das esferas em que atuam.

No Brasil  
11 milhões de 
famílias são 
comandadas 
por mães solo

*Márcia Glomb é advogada especialista em Direito do 
Trabalho, e atua no Glomb & Advogados Associados



Em tempos desafiadores, o destino escolhe os mais corajosos para 
enfrentar desafios e carregar esperança. Para reconhecer a sua bravura, 
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Um X vermelho de batom estampado na 
palma da mão orienta a fazer denúncias. 
Por meio de forma inusitada como essa, 
governo, empresas e organizações da so-
ciedade civil se mobilizam para ajudar a 
mulher a buscar socorro em caso de vio-
lência doméstica nesses tempos de pan-
demia do coronavírus. Isolada dentro 
de casa e, na maioria das vezes, tendo 
de conviver com o agressor, um número 
crescente de brasileiras está sendo víti-
ma de abuso doméstico na quarentena. 
O confinamento social faz com que ca-
sais passem mais tempo juntos, o que 
amplia os conflitos familiares. Dados da 
ONU demonstram que houve um au-
mento nas denúncias formais de abuso 
desde que a pandemia começou. 
Estudos feitos recentemente constata-
ram que 4% das brasileiras já sofreram 
violência doméstica nos últimos meses. 
Considerando 40 milhões de mulheres 
vivendo em união, são 1,6 milhões de ca-
sos só na pandemia. E o mais triste é que 
conforme o relatório do Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o 
lugar mais perigoso do mundo para uma 
mulher é a sua própria casa.
O estudo também Identificou que 61% 
dos casais estão passando mais tempo 
juntos agora do que antes da pandemia. 
E esse pode ser um dos fatores que faz 
com que a violência aumente. Além dis-
so, a incidência de violência entre os jo-
vens até 24 anos e pessoas na faixa dos 
40 anos é mais alta.
Outro fator são as brigas. Dentre todos 
os estados brasileiros, o número de bri-

Violência  
doméstica  
contra mulher 
aumenta com  
a pandemia

Comportamento

gas, conflitos e divergências aumentou 
27% entre os casais participantes. Os 
mais jovens e menos estabelecidos estão 
entre os que mais discutiram desde que 
a pandemia começou.
Roraima é o estado campeão de brigas e 
desentendimentos entre casais com 38% 
dos participantes. No Rio de Janeiro, 31% 
dos casais aumentaram o número de brigas 
e um dos reflexos é o percentual de violên-
cia doméstica no estado, que é de 4%. São 
Paulo também teve aumento de 27% nos 
desentendimentos e registra 4% de mulhe-
res que sofrem violência doméstica.
Em abril, quando o isolamento social im-
posto pela pandemia já durava mais de 
um mês, a quantidade de denúncias de 
violência contra a mulher recebidas no 
canal 180 deu um salto: cresceu quase 
40% em relação ao mesmo mês de 2019, 
conforme dados do Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos Humanos 
(MMDH). Em março, com a quarentena 
começando a partir da última semana do 
mês, o número de denúncias tinha avan-
çado quase 18% e, em fevereiro, 13,5% 
na mesma base de comparação. 
Apesar do maior volume de denúncias, o 
aumento da violência doméstica escapa 
das estatísticas dos órgãos de segurança 
pública. A razão é que, isolada do conví-
vio social, a vítima fica refém do agressor 
e impedida de fazer um boletim de ocor-
rência na delegacia. “A queda que houve 
nos boletins de ocorrência e processos 
no período de pandemia não correspon-
de à realidade das agressões”, alerta a 
promotora Valéria Scarance, coordena-

dora do Núcleo de Gênero do Ministério 
Público do Estado de São Paulo. 
O avanço de casos de violência domésti-
ca na pandemia não ocorre só no Brasil. 
Outros países que enfrentaram a CO-
VID-19 tiveram o mesmo problema. A 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
tem recomendado medidas para preve-
nir e combater a violência doméstica du-
rante a pandemia com investimentos de 
denúncia online, serviços de emergência 
em farmácias e supermercados, abrigos 
temporários para as vítimas, entre outros. 
Diante da dificuldade das vítimas de pe-
dir socorro, estão surgindo várias inicia-
tivas de canais silenciosos de denúncias. 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
iniciou a campanha “Sinal vermelho con-
tra a violência doméstica”. A iniciativa já 
existe em outros países e agora começa 
funcionar no Brasil. A mulher vítima de 
violência mostra a palma da mão marca-
da com um X vermelho feito de batom 
ou outro material ao atendente de uma 
farmácia cadastrada, que aciona a Polícia 
Militar para socorrê-la. 
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
destacou que o País também viu cres-
cer o número de denúncias registradas 
no Ligue 180, Central de Atendimento à 
Mulher em Situação de Violência junto 
ao Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH). O objetivo 
dessa linha criada em 2005 é receber 
denúncias de violência contra a mulher, 
além de fornecer orientação às mulhe-
res sobre seus direitos e sobre a rede de 
atendimento à mulher. 
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A Associação Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos Automotores (Anfavea) 
apresentou o balanço da indústria auto-
mobilística nos seis primeiros meses do 
ano. Com fortíssimo impacto da pande-
mia de Covid-19 nos últimos três meses, 
a produção acumulada de 729,5 mil veí-
culos representou uma queda de 50,5% 
na comparação com o primeiro semestre 
de 2019. Em junho, a produção de 98,7 
mil unidades foi 129,1% superior à de 
maio, mas 57,7% inferior à de junho do 
ano passado. Com esses dados e com 
base nas expectativas econômicas do 
país para o segundo semestre, a asso-
ciação projeta produção de 1.630 milhão 
de automóveis, comerciais leves, cami-
nhões e ônibus em 2020, volume 45% 
inferior ao de 2019. 

Produção de autoveículos cai 
pela metade no primeiro semestre

Mercado

“Trata-se de uma estimativa dramá-
tica, mas muito realista com base no 
prolongamento da pandemia no Brasil 
e na deterioração da atividade econô-
mica e da renda dos consumidores”, 
afirmou o Presidente da Anfavea, Luiz 
Carlos Moraes. A perspectiva de pro-
dução é lastreada num mercado inter-
no projetado de 1.675 milhão de uni-
dades vendidas no ano (queda de 40%) 
e uma exportação de 200 mil unidades 
(queda de 53%), além de levar em con-
ta a variação de estoques e as importa-
ções de veículos. 
Com o licenciamento de 132,8 mil uni-
dades em junho, o acumulado do se-
mestre foi de 808,8 mil autoveículos, 
recuo de 38,2% sobre o mesmo período 
de 2019. As exportações em junho fe-
charam em 19,4 mil unidades, totalizan-
do 119,5 mil no semestre, uma queda 
de 46,2%. 

Caminhões e máquinas caem menos 

O setor de caminhões também foi forte-
mente afetado pela pandemia, embora 
as quedas não tenham sido tão drásticas 
quanto as dos veículos leves. A produção 

no semestre (34,8 mil) foi 37,2% menor 
em relação ao mesmo período do ano 
passado. Os licenciamentos (37,9 mil) re-
cuaram 19,1%, enquanto as exportações 
(4,8 mil) encolheram 19,2%. 
Parte do alívio nas vendas de cami-
nhões deve ser creditada aos bons re-
sultados da safra agrícola, que também 
ajudou o setor de máquinas a não so-
frer tanto com os efeitos da pandemia. 
A produção acumulada no semestre 
(19,1 mil) foi 22,6% inferior à dos seis 
primeiros meses de 2019. Já as vendas 
de 19,6 mil máquinas caíram apenas 
1,3% no primeiro semestre, enquanto 
as exportações (4,2 mil) tiveram retra-
ção de 31%. 
“A situação geral da indústria automoti-
va nacional é de uma crise maior que as 
enfrentadas nos anos 80, 90 e essa mais 
recente de 2015/16. Ela veio num mo-
mento em que as empresas projetavam 
um crescimento anual de quase 10%. 
Um recuo dessa magnitude no ano terá 
impactos duradouros, infelizmente. Nos-
sa expectativa é que apenas em 2025 o 
setor retorne aos níveis de 2019, ou seja, 
com atraso de seis anos”, avaliou Luiz 
Carlos Moraes.

O setor de 
caminhões 

também foi 
fortemente 

afetado

Fortíssimo 
impacto da 
pandemia 
gerou uma 
queda de 
50,5% afetado





Prêmio

Mais uma vez a Mercedes-Benz é re-
conhecida por ter a melhor Central de 
Relacionamento com o Cliente no Brasil.  
A Empresa é novamente campeã do Prê-
mio Consumidor Moderno de Excelência 
em Serviços ao Cliente. Com 10 títulos 
em 10 anos de participação, a marca 
mantém-se invicta em “Caminhões”. E 
chegando a 17 vitórias em 21 anos de 
premiação, a Companhia venceu tam-
bém em “Automóveis de Luxo”.
Além de anunciar os vencedores de 
várias categorias, os organizadores do 
Prêmio Consumidor Moderno informa-
ram a lista de concorrentes do quesito 
“Reconhecimento”. A Mercedes-Benz é 
finalista como “Empresa do Ano” e Síl-
vio Renan, diretor de Peças e Serviços 
ao Cliente, como “Profissional do Ano”. 
“Na nossa fábrica e na Rede de Conces-
sionários, cada vez mais o cliente está 
na ordem do dia. É para ele que nos 
dedicamos o tempo todo, procurando 
conhecer e entender a fundo suas ne-
cessidades, exigências e preferências, e 
atendê-lo sempre com agilidade desde 
o primeiro contato, seja presencialmen-
te, por nossos diversos canais ou por 
meio de nossos profissionais em nossa 

Mercedes-Benz  
é premiada pela melhor central de 
relacionamento com o cliente do Brasil

premiada Central de Relacionamento. 
Só assim conseguimos entregar as solu-
ções que ele espera, visando conquistar 
sua fidelidade e relacionamento de lon-
ga data”, afirma Philipp Schiemer, pre-
sidente da Mercedes-Benz do Brasil & 
CEO América Latina. 
“Em um mercado tão amplo, diverso e 
competitivo como o brasileiro, é um or-
gulho receber essa importante premia-
ção pela 17ª vez”, destaca Holger Mar-
quardt, presidente da Mercedes-Benz 
Cars & Vans. “O consumidor está perce-
bendo uma marca cada vez mais rejuve-
nescida, sempre com novos e tecnológi-
cos produtos e uma rede preparada para 
atender as suas necessidades a qualquer 
momento. Estamos muito felizes por 
mais esse reconhecimento. Parabéns a 
todos os profissionais da nossa Central 
de Atendimento ao Cliente”.

Central de Relacionamento 
focada 100% no cliente

A Central de Relacionamento da Merce-
des-Benz foi criada em 1995, tornando 
a marca pioneira no segmento automo-
tivo. Desde então, a Empresa sempre 

investiu em recursos tecnológicos e no 
desenvolvimento de soluções para os 
clientes. O atendimento é feito por meio 
de telefone, e-mail, chat, WhatsApp 
e mais de 15 canais de mídias sociais. 
“Mesmo com as mais diversas formas 
de contato e o investimento forte que 
temos em tecnologia, sempre digo que 
o mais importante é o compromisso de 
toda a nossa equipe em dar atenção aos 
clientes e entregar-lhes soluções rápidas. 
Afinal, todos eles transportam pessoas e 
produtos diariamente por todo o Brasil”, 
afirma Silvio Renan, diretor de Peças e 
Serviços ao Cliente da Mercedes-Benz 
do Brasil.

Sobre o Prêmio  
Consumidor Moderno

O Prêmio Consumidor Moderno de Exce-
lência em Serviços ao Cliente está na sua 
21ª edição e é considerado a mais com-
pleta avaliação da qualidade dos serviços 
ao cliente no Brasil. Essa iniciativa é con-
duzida pelo Centro de Inteligência Padrão 
– CIP, unidade de negócios responsável 
pela produção de pesquisas e estudos 
diversos com foco no relacionamento 
entre empresas e clientes. O Prêmio tem 
a parceria da OnYou, uma das maiores 
empresas especializadas em auditoria de 
qualidade de atendimento do País.
Para chegar ao resultado, o Prêmio 
passa por um minucioso levantamento 
que compreende oito meses de estudo 
e análise de todo o processo integrado 
pelas empresas para proporcionar o me-
lhor atendimento e prestação de servi-
ços aos seus clientes. Por meio de uma 
metodologia do CIP, são avaliados tam-
bém os principais canais de contato e 
relacionamento das empresas com seus 
consumidores e sua performance no seu 
setor de atuação.

Premiada com 10 títulos  
em 10 anos de participação

Central de Relacionamento focada 100% no cliente
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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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Coronavírus

Hábitos de higiene são essenciais para 
prevenir a contaminação pelo novo co-
ronavírus, dentro ou fora de casa. Entre 
as medidas, cabem cuidados até mesmo 
com os alimentos comprados em super-
mercados e restaurantes.  A nutricionis-
ta do Hospital Edmundo Vasconcelos, 
Ariane Braz, ressalta que tudo deve ser 
higienizado antes de ser armazenado e 
explica como fazer isso de forma eficaz 
diante de diferentes situações. Saiba 
quais são as dicas:

• Como higienizar as embalagens dos 
produtos industrializados?

 O primeiro cuidado é, logo ao chegar do 
supermercado, deixar as compras con-
centradas em um local específico, onde 
será realizada a higienização. Para 
produtos embalados em plás-
tico, vidro ou latas, o ideal é 
lavar com água e sabão ou 
passar álcool gel. Outra 
opção é borrifar álcool 
70% em toda superfície.
Já para proteções feitas 
com papelão, a recomen-
dação é descartar a em-

Veja como higienizar 
alimentos e embalagens 

balagem original ou, quando isso não é 
possível, higienizá-la com auxílio de um 
pano descartável ou papel toalha ume-
decido com álcool 70%. Assim, evita-se 
não só o contato com a água mas tam-
bém qualquer prejuízo ao conteúdo.

• Devo higienizar legumes, verduras 
e frutas mesmo quando não é feito 
o consumo de partes deles, como a 
casca?

Sim, é importante que haja prudência 
para que não ocorra uma contaminação 
cruzada. No caso desses alimentos, é 
preciso lavá-los em água corrente para 
retirar toda impureza aparente e, poste-
riormente, em uma tigela, deixá-los por 

15 minutos em uma solução com um litro 
de água e uma colher de sopa de água 
sanitária. É possível usar também o hipo-
clorito de sódio - neste caso, o indicado é 
seguir as recomendações dadas pelo fa-
bricante, que devem constar na embala-
gem do produto. Após o tempo sugerido, 
passe os alimentos novamente na água 
corrente e deixe-os secar naturalmente.

• No caso de delivery, qual deve ser o 
procedimento?

 É importante que, no momento em que 
receber a comida, as embalagens sejam 
imediatamente descartadas e o conteúdo 
seja colocado em um recipiente limpo. 
Após esse processo, reaqueça todo o con-
teúdo em uma temperatura de 70º. Pon-
to importante: dada essa recomendação, 
é preferível evitar o consumo de comidas 
frias como salada e itens da culinária ja-
ponesa. Sem o processo de aquecimento 
na temperatura acima indicada, elas ofe-
recem risco maior de contaminação.

Os cuidados começam na chegada  
dos produtos do supermercado

Frutas, legumes e 
verduras é preciso 
lavá-los em água 
corrente para retirar 
toda impureza

HOSPITAL EDMUNDO VASCONCELOS - Localizado ao 
lado do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o Hospital 
Edmundo Vasconcelos atua em mais de 50 especialida-
des e conta com cerca de 1.000 médicos.
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Serviço

No dia 14 de junho comemoramos o Dia 
Mundial da Doação de Sangue. Esse ges-
to de solidariedade é, ainda, praticado 
por uma pequena parte dos brasileiros, 
parcela esta que é diminuída ainda mais 
por fatores diversos como inverno ou pe-
ríodo de férias. A pandemia de corona-
vírus deixou esse cenário mais agravado 
e diversos hemocentros estão operando 
com a capacidade bastante reduzida.
Segundo dados do Ministério da Saúde, 
apenas 1,6% dos brasileiros tem o hábi-
to de doar sangue de forma contínua. 
Índice, por exemplo, bem abaixo dos 
3% indicados pela Organização Mun-

Coleta de sangue é 
segura e salva vidas 

dial da Saúde (OMS). De acordo com a 
Associação Brasileira de Hematologia, 
Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), o 
afastamento social imposto pelo cenário 
atual trouxe consigo o receio da popula-
ção em manter as doações voluntárias, 
impactando de forma significativa nos 
procedimentos médicos.
“É compreensível que haja, neste mo-
mento, o medo de algumas pessoas 
em fazer doação. Porém, a solidarieda-
de precisa também do nosso esforço. 
Nos hemonúcleos, a coleta de sangue 
é realizada com agendamento e com a 
máxima segurança. Isso evita a aglome-

ração e, consequentemente, os riscos 
de contágio da COVID-19. Sabemos que 
nas emergências e nas cirurgias o sangue 
doado é fundamental para a salvar até 
quatro vidas”, explica o médico Francisco 
Simi, cirurgião vascular.
A Fundação Pró-Sangue, que gerencia 
os hemocentros no Estado de São Paulo, 
opera com 75% dos tipos de sangue em 
nível crítico. Os dados são atualizados 
diariamente de acordo com as doações 
realizadas.

Segurança

A doação de sangue é segura, não há 
riscos para quem doa e nem para quem 
recebe. A quantidade de sangue retirada 
também não afeta o organismo do doa-
dor. Além disso, todos os doadores pas-
sam por uma entrevista técnica para am-
pliar os níveis de segurança e o material 
coletado é, ainda, testado para diversas 
doenças.

Quem doa

O Ministério da Saúde estabelece, no 
geral, que pessoas entre 16 e 69 anos 
podem doar sangue. Para os menores de 
18 anos é necessário o consentimento 
dos responsáveis e, entre 60 e 69 anos, a 
pessoa só poderá doar se já o tiver feito 
antes dos 60 anos. O doador deve estar 
livre de doenças infecciosas.
Mais informações: 
http://www.prosangue.sp.gov.br/A doação de sangue é segura, não há riscos para quem doa e nem para quem recebe
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Criança

Aguçar a curiosidade, estimular a imagi-
nação, desenvolver a linguagem, promo-
ver o crescimento saudável. O hábito de 
ler para as crianças promove benefícios 
que vão além das experiências cogniti-
vas. As histórias também minimizam as-
pectos da solidão, despertam hormônios 
do prazer e do relaxamento e estreitam 
a relação familiar. 
Mas como criar um ambiente propício 
para a leitura e encantar as crianças por 
meio dos livros? 
A escritora e mediadora de leitura, Cléo 
Busatto, criou um roteiro com o passo a 
passo para pais, avós e outros cuidado-
res se tornarem verdadeiros contadores 
de histórias e, assim, despertarem nas 
crianças o gosto e o hábito da leitura. 
Confira!

1. Crie um ambiente leitor (se é que você 
ainda não tem um!). Sabe como é uma 
casa-leitora? Ela tem livros espalhados 
pelos ambientes, têm revistas, gibis, en-
fim, suportes que carregam o texto. 
2. Ok. Tablet, celulares, leitores de 
e-book, computadores também são su-
portes para o texto. Mas lembre-se, o 
livro é o único deles que não precisa de 
tomada para funcionar e não descarre-
ga.  Dá até para levá-lo à cabana de len-
çóis e se divertir. 
3.Para as tarefas escolares, a sugestão é 

Faça da leitura um ato 
de amor para seu filho!

criar uma rotina. Estabeleça um horário 
para tarefas, assim a criança vai saber 
que tem um compromisso com o estu-
do. Agora, ao se falar de leitura literária, 
relaxa, vale qualquer horário: ao acordar, 
no meio da manhã, como sobremesa de-
pois do almoço, no meio da tarde, antes 
de dormir. O tempo da literatura é elásti-
co e constante. 
Até aqui preparamos o ambiente com di-
cas pragmáticas relacionadas ao espaço. 
Agora vamos à prática. Você vai soltar a 
sua contadora de histórias e encantar as 
crianças. Quer ver? 
4. Antes de iniciar, esqueça sua profis-
são. Pense apenas no personagem que 
você busca – o contador de histórias e 
seu bornal de encantos! Visualize-se 
como este sujeito que detém o poder de 
lançar imagens no ar e provocar encan-
tamentos sobre o ouvinte. 
5. Leia muito. Se você não for um bom 
leitor, tampouco irá conseguir contar 
uma boa história, daquelas com ponto, 
vírgula, interrogação, exclamação, sus-
pense, encantamento e convencimento.  
6. Escolha literatura de qualidade. Leia 
em voz alta. Ouça a sua leitura. Perceba 
o que deve e pode ser alterado para que 
ela se torne mais fluida e envolvente. 
Lembre-se, a linguagem é um arranjo de 
sons, não de letras. 
7. Leia para você e para o outro. Faça 

da leitura para a sua criança um ato de 
amor. Leia, nem que sejam algumas pá-
ginas por dia.  
8. Leia uma história com alma, daquelas 
que trazem valores humanos. Eles sem-
pre são atuais. Com isto, você colabora 
para que a criança amadureça emo-
cionalmente. Leia livros que andam de 
mãos dadas com a fantasia. Ela nutre a 
criança e a prepara para se tornar um 
adulto mais íntegro e, consequentemen-
te, feliz. 
9. Descubra a hora certa para contar his-
tória. Perceba se há disponibilidade da 
criança para ouvi-lo. A comunicação só 
ocorre quando duas ou mais pessoas es-
tão predispostas a ela. E se você for um 
bom contador de histórias, ela vai pedir 
mais. 
10. A fala que convence tem suas espe-
cificidades, como o domínio do ritmo, a 
exatidão das intenções e a visualização 
interna das imagens apresentadas pelo 
texto.  
11. A última dica, mas não menos impor-
tante, é esta: conte com o coração. Isto 
significa doar o que você tem de melhor. 
Compartilhe com a criança suas experi-
ências de vida e seus afetos por meio do 
texto que você lê ou narra. Doe ao per-
sonagem a sua alegria, sua tristeza, sua 
coragem, seu temor, sua esperança. Hu-
manize os personagens.

A leitura tem o poder de 
educar as crianças para a vida 
e ensinar-lhes valores para 
torná-las mais empáticas, 
amorosas e solidárias.
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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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AJUDE. DOE.
amigosdobem.org

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

SE ESTÁ DIFÍCIL PARA NÓS,
IMAGINE PARA ELES!

Utlize o QR code
para fazer sua doação
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O Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros) tem à disposição dos seus associados e motoristas, o Departamento de Licenças, 
específi co para dar entrada na documentação para a retirada de Licenças Estaduais de acordo com as normas  exigidas pelo DER 

Autorização para o tráfego de veículos com carga especial

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) 3622-0529
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 Santa Catarina, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, R.G. do Sul, Goiás e São Paulo (41) 3385-8245
São José dos Campos / São Paulo Rua: Ernesto Júlio Nazaret,201 Vila Tesouro

 Licenças Estaduais (12) 3906-0807

Santa Catarina (Licença Estadual)

-Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Goiás (Licença Estadual)

-Documento Cavalo Mecânico e Carreta

São Paulo (Licença Estadual)

-Documento Cavalo Mecânico e Carreta

R. Grande do Sul (Licença Estadual)

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

Minas Gerais (Licença Estadual)

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

Rio de Janeiro (Licença Estadual)

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

LICENÇAS

ONDE TIRAR AS LICENÇAS

ATENÇÃO MOTORISTAS

Licenciamento São Paulo 2020

CAMINHÕES
Final de Placa Mês do 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 

Bahia (Licença Estadual)

-Documento do Cavalo Mecânico e Carreta

1 e 2 Setembro

 3, 4 e 5 Outubro

 6, 7, e 8 Novembro

 9 e 0 Dezembro

1 Abril

 2 Maio

 3 Junho

 4 Julho

 5 e 6 Agosto

 7 Setembro

 8 Outubro

 9 Novembro

 0 Dezembro 

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

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

tenticada)
- Comprovante de endereço – pessoa física (xerox autenticada)

Pernambuco (licença estadual)

Alagoas

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

Pará

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

Autorização para o tráfego de veículos com carga especial

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) 3622-0529
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 Santa Catarina, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, R.G. do Sul, Goiás e São Paulo (41) 3385-8245
São José dos Campos / São Paulo Rua: Ernesto Júlio Nazaret,201 Vila Tesouro

 Licenças Estaduais (12) 3906-0807

Santa Catarina (Licença Estadual)

-Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Goiás (Licença Estadual)

-Documento Cavalo Mecânico e Carreta

São Paulo (Licença Estadual)

-Documento Cavalo Mecânico e Carreta

R. Grande do Sul (Licença Estadual)

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

Minas Gerais (Licença Estadual)

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

Rio de Janeiro (Licença Estadual)

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

LICENÇAS

ONDE TIRAR AS LICENÇAS

ATENÇÃO MOTORISTAS

Licenciamento São Paulo 2020

CAMINHÕES
Final de Placa Mês do 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 

Bahia (Licença Estadual)

-Documento do Cavalo Mecânico e Carreta

1 e 2 Setembro

 3, 4 e 5 Outubro

 6, 7, e 8 Novembro

 9 e 0 Dezembro

1 Abril

 2 Maio

 3 Junho

 4 Julho

 5 e 6 Agosto

 7 Setembro

 8 Outubro

 9 Novembro

 0 Dezembro 

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

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

tenticada)
- Comprovante de endereço – pessoa física (xerox autenticada)

Pernambuco (licença estadual)

Alagoas

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

Pará

- Documento Cavalo
- Documento Carreta
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Assista aos vídeos do
SINACEG no nosso canal Sindicato Nacional dos Cegonheiros SINACEG

Acesse e compartilhe!

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. 
(Preferência venda com o cavalo mecânico – 
conjunto)

Carreta Engerauto, ano 2000, verde, alongada, 
com pneus e cintas. Preço: R$ 40 mil. Tratar com 
Nilton (11) 98644-5354 e 99263-2336

Carreta Dambroz, Robocop, 2004/2004, verde 
TNorte, reforma- da. Preço: R$ 55 mil. Tratar com 
Sérgio (21) 98017-8789 ou Nextel 919*3927.

Vendo duas carretas convencionais abertas 
Três Eixos, verde, com pneus e cintas: uma ano 
2002; a outra é ano 1995 e foi reformada na Ro-
doceg. 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

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 
valor 230 mil - tratar com Roberto da Transzero 
(11) 99192-1817

Volvo FH 460 – 6x2 (ISHIFT) – 2014 – cor pra-
ta – KM 620.000 – único dono – Linha Brazul – 
R$ 255.000 – 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 no- vos. Impecável! 
Tratar com Vilson Guererro (11) 99958-5510. 
Preço R$ 160.000,00 (Preferência venda com a 
carreta – conjunto)  - 4656/2

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

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

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

Iveco Stralis, 2009, modelo Power cegonheiro, 
turbina e unidades novas, vermelho e pneus 
novos. Preço: R$ 210 mil. Tratar com Delmiro 
(TNorte): (11) 99935-7917

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

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 Conta-
to: (11) 98472-0655 (Alex) - 9 8667-1226 (Papito)

Chevrolet Montana – 2016/2017 47.000km 
Contato – Zoio SJC – (012) 98131-7810 – (012) 
99661-4628 - Valor R$ 35.000,00

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

Saveiro Trend 2009, prata, equipado com dire-
ção hidráulica, alarme, rodas de magnésio, trava 
e vidros elétricos. Preço: R$ 23 mil. Tratar com 
Francisco (11) 99454-9337 e 2861-0196

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

Casa - vendo em Porto Real/RJ. 300m2 de ter-
reno 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 gara-
gem. À partir de R$ 315.000,00. Rua João Mo-
rassi, 45, Jardim Andrea Demarchi, Sbc, SP CEP 
09820-430Contato – Palo- ma – tel 11-94758-
1882

Apartamento - Praia da Aviação, Condomínio 
novo com lazer completo, 150 metros, 3 dor-
mitórios, 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 me-
tros 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 no RESIDENCIAL BULGARIA, Av. 
Getulio Vargas, 422 - Baeta Neves, 8o. andar, Tor-
re A - com 03 Suítes com saca- das envidraçadas, 
Living, Lavabo Social, Sala de TV, Área Gourmet 
envidraçada, Cozinha, Área de Serviço, totalizan-
do 205 m2, mais três garagens e um deposito. 
Con- domínio com uma piscina externa, uma 
piscina interna aquecida, brinquedoteca, sala 
de ginastica, amplo sal o de festas. Tratar com 
Hamilton – (11) 97326 4651.

Classificados

Carretas

Automóveis / Moto

Imóveis

Caminhões

www.sinaceg.com.br/classificados
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