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[ DESTAQUE ]

Novas leis de trânsito
As novas regras de trânsito entrarão em vigor em abril de 2021.

Palavra do Presidente

Caros Leitores,
Chegamos ao final de mais um ano. O ano de 2020 foi atípico, marcado por grandes dificuldades. A crise econômica e principalmente a da saúde desestabilizaram em todos os sentidos!
Ainda não estamos nos “trilhos”, mas caminhamos para isso. Na área da saúde já temos
sinal de solução com a previsão da chegada da vacina e na economia já podemos ver os
primeiros resultados de recuperação.
Nesta edição destacamos a matéria com a novas leis de trânsito que entrarão em vigor a
partir de abril de 2021.
Destacamos ainda a reportagem sobre a programação de poda de árvores que está sendo
realizada nas ruas e avenidas de São Paulo prevista para ser concluída no primeiro trimestre
de 2021.
Encerro aqui meu mandato de quatro anos, onde contei com apoio de todos e que graças a
Deus e todos vocês, conseguimos realizar planos e concluir projetos que eram de interesse de
toda a categoria cegonheiro. Passarei o cargo dia 11 de janeiro de 2021 e com certeza serei bem
representado.
Quero desejar a todos os colegas diretores, associados, funcionários e parceiros um 2021
“diferente” com muita saúde, paz e harmonia voltando como antes onde podíamos nos
abraçar e caminharmos bem mais próximos.
Nossos votos de muita saúde, prosperidade e paz, em todos os sentidos da vida juntamente
com familiares que são nosso “porto seguro”, são os sinceros e calorosos desejos de toda
diretoria do SINACEG.
Feliz 2021!!! Boa leitura!
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Estrela da Mercedes-Benz ilumina a Caravana de Natal
O caminhão da Mercedes-Benz Novo Actros
é o líder da tradicional Caravana Iluminada
do Papai e da Mamãe Noel, que percorrerá
48 cidades de seis estados até 23 de dezembro. Outros quatro modelos Actros, aloca-

dos pela Transportes Cavalinho, fazem parte
da caravana. Os roteiros, porém, serão surpresa e não serão divulgados a fim de evitar
aglomerações e zelar pela proteção das pessoas em tempo de pandemia.

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

Endereço
Rodovia Ligação Imigrantes/Anchieta, 114
CEP.: 09842-095 – São Bernardo do Campo-SP
Fone: (11) 4103-0204
www.sinaceg.com.br
revistacegonheiro@sindicatodoscegonheiros.com.
br eventosconexao@outlook.com
Revista Mensal dirigida aos Cegonheiros.
As opiniões dos artigos assinados e dos entrevistados são de seus autores e não necessariamente as mesmas da Revista Cegonheiro.
A elaboração de matérias redacionais não tem
nenhuma vinculação com a venda de espaços
publicitários. Os anúncios são de responsabilidade das empresas anunciantes.
Ano 18 - edição no 224 - dezembro 2020
Quer baixar o app da revista no
seu celular ou tablet? Use um
aplicativo capaz de ler QR Code
e fotografe o código ao lado.
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Via Trucks São Bernardo do Campo

Sua concessionária DAF
no ABC Paulista

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

www.viatrucks.com.br

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

VIA TRUCKS

viatrucks.daf
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sparksbrain.com

Nossos caminhões são submetidos a testes de emissões
regulares, conforme NBR 13037.
A Transauto desenvolveu o programa MelhorAR, que acaba de
completar 5 anos garantindo nível adequado de emissões de
fumaças poluentes da nossa frota.
Transauto, compromisso com a sustentabilidade em todas as
etapas do transporte.

Quem recebe o selo MelhorAR garante a
prestação de serviços para a Transauto e
contribui positivamente para a melhoria da
qualidade do ar que respiramos.

Revista Cegonheiro
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Gestão
Ambiental

Teste
Periódico

Tecnologia
Embarcada

Controle
das emissões

MelhorAR

transauto.com.br
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Caminhões

Volvo chega a

Evite o uso do celular ao volante

100 concessionárias no Brasil
A Volvo atingiu a marca de 100 concessionárias de caminhões e ônibus em
todo território brasileiro. São três novas
unidades inauguradas em novembro,
nas cidades de Barro Alto (Goiás), Balsas
(Maranhão) e Três Lagoas (Mato Grosso
do Sul). “É um momento histórico para a

Volvo, que sempre investiu numa rede de
concessionárias sólida, altamente capacitada e estrategicamente distribuída por
todo o País, para atender as necessidades
dos transportadores onde quer que eles
estejam”, declara Alcides Cavalcanti, diretor executivo de caminhões Volvo.

“Mesmo nos períodos mais difíceis, inclusive agora durante a pandemia, a
Volvo jamais deixou de investir e ampliar
sua rede de atendimento”, complementa
Felipe Battistella, gerente de marketing e
desenvolvimento de concessionárias da
marca. A Rede Volvo é formada por 13
grupos econômicos, que abrangem as
100 casas em todos os pontos do território nacional.
A Rivesa está inaugurando sua sétima
unidade no município sul-mato-grossense de Três Lagoas, no Leste do Estado.

Marca comemora a
inauguração das lojas em
Barro Alto (GO), Balsas (MA)
e Três Lagoas (MS)

SINDICATO NACIONAL
DOS
CEGONHEIROS

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

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

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

www.sinaceg.com.br
Revista Cegonheiro
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Comportamento

Quando os pais viram os filhos
Com a idade avançada, é essencial que a
família – ou quem for responsável – tenha um olhar mais atento aos idosos. A
partir daí, levanta-se o questionamento:
até quando eles podem viver sozinhos?
Apesar da resposta dessa pergunta não
ser exata, toda atenção é pouca, mesmo
que a distância.
“É normal achar que está tudo certo porque o idoso está lúcido, toma os remédios diariamente e passa por consultas”,
explica Marcella dos Santos, enfermeira
chefe do Grupo DG Sênior, especializada em gerontologia. “A inaptidão física é
mais simples de ser percebida e aceita do
que a diminuição da cognição. Por isso,
alguns sinais podem ajudar as famílias a
ter esse acompanhamento”, ressalta.
Os pontos abaixo mostram a importância
de buscar uma orientação médica a fim
de obter um tratamento adequado:
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1- Acidentes recentes: ao envelhecer, o
risco de quedas aumenta e é crucial
dar atenção a isso, mesmo que o idoso diga que não foi nada. “Eles costumam ter um preconceito com o uso
de bengala, mas é um apoio necessário para evitar quedas”, explica Santos.
2- Dificuldade durante as atividades cotidianas: a especialista ressalta que
se o idoso começa a agir de forma
diferente do que antes era habitual, o
alarme vermelho pode estar tocando.
“Dificuldade no autocuidado, alimentação inadequada, isolamento e apatia, dificuldade com as finanças, são
sinais que apontam algum problema”,
alerta.
3- Objetos quebrados e coisas queimadas: sinais que indicam esquecimento e falta de atenção devem ser
bem observados, como por exemplo,

bocas do fogão escuras, fundos de
panela queimados, itens quebrados
e acúmulo de papéis. A especialista
explica que as demências são doenças
neurodegenerativas que geram uma
decadência nas funções cognitivas,
afetando o comportamento, personalidade e memória.
4- Ganho ou perda de peso: para manter
o controle do peso do idoso, verifique
os alimentos presentes na geladeira.
Confira se não há nada vencido ou estragado, se os produtos são saudáveis
para a alimentação ou se não há uma
quantidade exacerbada de um determinado mantimento.

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

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

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

/codemascania

/codemascania
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Inauguração

DAF inaugura
concessionária
em São Bernardo do Campo-SP
A DAF Caminhões Brasil amplia sua Rede
de Concessionárias com uma nova revenda em São Bernardo do Campo,
na Grande São Paulo. A 500 metros do
acesso ao Rodoanel, a nova instalação é
fruto de um investimento de R$ 1,8 milhão, do Grupo Via Trucks, que já possui
concessionárias DAF em Guarulhos (SP)
e Contagem (MG).
O novo espaço da marca conta com 12
mil metros quadrados de área, com 14
boxes de atendimento, e um Box Express
para serviços rápidos de alinhamento,
balanceamento e troca de óleo e filtros.
A concessionária terá capacidade para
atender 30 caminhões por dia, podendo
triplicar este volume de acordo com a
demanda da região.
“A abertura desta concessionária é estratégica para o nosso plano de expansão, atendendo a uma região com grande fluxo de caminhões e demanda por
veículos pesados. Vamos fechar 2020
com 44 pontos de atendimento e cobertura de 98,5% do território nacional,

Além da venda de caminhões novos e seminovos DAF, a Via Trucks São Bernardo do
Campo oferecerá serviços de manutenção
ampliando ainda mais a nossa cobertura de vendas e pós-vendas, sustentando
o crescimento da marca DAF no Brasil”,
afirma Adcley Souza, Diretor de Desenvolvimento de Concessionária da DAF
Caminhões Brasil.
A unidade irá operar inicialmente com

25 colaboradores, com plano de chegar
a 100 funcionários em sua capacidade
máxima. Além da venda de caminhões
novos e seminovos DAF, a Via Trucks São
Bernardo do Campo oferecerá serviços
de manutenção para os veículos DAF e
de outras marcas, por meio da linha de
peças multimarcas TRP.

Investimento de R$ 1,8 milhão

Revista Cegonheiro

Revenda com acesso a
500 metros do Rodoanel
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Restrições
de Tráfego
para carretas cegonhas em:

2020

Com o intuito de promover a fluidez de trânsito em feriados e dias festivos, a Polícia edita anualmente um calendário nacional de restrição a veículos de grande porte,
limitando em determinados dias e horários o trânsito de combinações de veículos de carga e demais veículos portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET). Tais
restrições são válidas apenas em rodovias federais de pista simples. Confira abaixo os dias e os horários das restrições:
Restrição de Trânsito em todas as Unidades da Federação
OPERAÇÃO

CARNAVAL

SEMANA SANTA

DIA DO TRABALHO

INDEPENDÊNCIA

NOSSA SENHORA APARECIDA

FINADOS

FIM DE ANO

DATA DA
RESTRIÇÃO

DIA

HORÁRIO DA RESTRIÇÃO

21/02/2020

Sexta-feira

16:00 às 22:00

22/02/2020

Sábado

06:00 às 12:00

25/02/2020

Terça-feira

16:00 às 22:00

26/02/2020

Quarta-feira

06:00 às 12:00

09/04/2020

Quinta-feira

16:00 às 22:00

10/04/2020

Sexta-feira

06:00 às 12:00

12/04/2020

Domingo

16:00 às 22:00

30/04/2020

Quinta-feira

16:00 às 22:00

01/05/2020

Sexta-feira

06:00 às 12:00

03/05/2020

Domingo

16:00 às 22:00

04/09/2020

Sexta-feira

16:00 às 22:00

05/09/2020

Sábado

06:00 às 12:00

07/09/2020

Segunda-feira

16:00 às 22:00

09/10/2020

Sexta-feira

16:00 às 22:00

10/10/2020

Sábado

06:00 às 12:00

12/10/2020

Segunda-feira

16:00 às 22:00

30/10/2020

Sexta-feira

16:00 às 22:00

31/10/2020

Sábado

06:00 às 12:00

02/11/2020

Segunda-feira

16:00 às 22:00

24/12/2020

Quinta-feira

16:00 às 22:00

25/12/2020

Sexta-feira

14:00 às 22:00

31/12/2020

Quinta-feira

16:00 às 22:00

01/01/2021

Sexta-feira

14:00 às 22:00

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

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

23/06/2020
24/06/2020

Quarta-feira

Terça-feira
Quarta-feira

12:00 às 20:00

16:00 às 22:00

12:00 às 20:00

Meio Ambiente

SINACEG e prefeitura cuidando das

avenidas e ruas de São Paulo
Parece que estamos sendo repetitivos
divulgando matérias sobre podas de árvores na revista Cegonheiro em edições
seguidas! Não é nada disso, na realidade
é uma preocupação constante que o SINACEG tem com o meio ambiente e esse
compromisso tornou-se uma constante.
Desta vez, a Programação de Podas de
Árvores está cuidando de ruas e avenidas
de São Paulo com um percurso de aproximadamente 300 quilômetros – ida e volta
- com apoio da prefeitura de São Paulo,
POTENZA Engenharia/Spua, deputada
estadual Carla Morando e do Adelmo de
Oliveira Meira, assessor chefe de Gabinete. A programação está prevista para ser
concluída no primeiro trimestre de 2021.
A poda de árvores está sendo realizada
em diversos pontos no centro da cidade
de São Paulo, passando por ruas, avenidas, marginais e rodovia Raposo Tavares.
As podas estão sendo realizadas na Av.
Bandeirantes, Av. Washington Luiz, Av.
das Nações Unidas, Av. Santo Amaro, Av.
João Dias, Av. Joaquina Ramalho, Av. Vereador José Diniz, Av. Giovanni Gronchi,
Av. do Estado, rodovia Raposo Tavares
chegada à capital, Marginal Pinheiros,
alça de saída da Av. Bandeirantes para o
Jabaquara sentido marginal, alça de saída
da Av. Vereador José Diniz para Av. Bandeirantes, Av. Vereador José Diniz alça de
acesso para Av. Ibirapuera e árvore sobre
parte da Ponte de Vila Guilherme.

Revista Cegonheiro

14

O apoio da POTENZA
Engenharia Spua, deputada
Carla Morando e do Adelmo
Meira foram de grande
importância para realização
desse trabalho.

Da esquerda para direita Aníbal, Ricardo, Paulo, Márcio e Jéssica
O SINACEG iniciou os trabalhos de podas de árvores em 2008. De 2008 até
novembro de 2020 já foram concluídos
quase 90 mil quilômetros entre rodovias
estaduais, federais e centros urbanos,
sempre nos percursos de ida e volta.
A iniciativa vem ganhando reconhecimento da sociedade. Pelo quarto ano
consecutivo o SINACEG conquistou o
Prêmio Ambiental reconhecido às empresas e às personalidades que investem
em programas de responsabilidade social e ambiental.
Para ampliar ainda mais o compromisso
com o meio ambiente, o SINACEG im-

plantou o DESTINACEG, um plano de reciclagem das carretas inativas, com destinação correta e adequada das carretas
descartadas.
O DESTINACEG, além de reduzir o impacto ambiental na região do Grande ABCD,
vem reforçar a consciência ecológica e de
reciclagem nas estratégias da categoria.
Além da do Programa de Poda de Árvores e do DESTINACEG, o SINACEG tem
uma grande preocupação na conservação dos mananciais e córregos que passam nos limites do terreno do Pátio de
Apoio, onde ficam estacionadas as carretas dos associados.

Potenza Engenharia / Spua
presentes em todas as etapas
Comemorando o dia do meio ambiente, em 2018 foram replantadas quase
duas mil mudas nativas da Mata Atlântica, distribuídas em aproximadamente
10 mil metros quadrados, cerca de 10%
da área total do pátio, no bairro do Batisitni – São Bernardo do Campo, onde
fica o local de apoio e estacionamento
de carretas. Foram plantadas mudas das
espécies de Ipê rosa, Barbatimão, Babosa, Esquinos, Jatobá, Jequitibá branco,
Ipê roxo, Pau de ferro, Cabreúva, Aroeira, Pau formiga, Mirindiba, Sibipiruma,
Bauinea, entre outras.

Ruas e avenidas podados com muito cuidado!
Mais 300 quilômetros serão podados
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Legislação

Recadastramento da
ANTT foi prorrogado
O prazo, que seria a partir do dia 1º de
janeiro de 2021 até 31 de maio de 2021
para os proprietários de caminhões placas com finais de 1 a 0, e que deveriam
fazer o recadastramento obrigatório do
RNTRC (Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas), foi prorrogado por tempo indeterminado.
O Diário Oficial da União publicou no
último dia 7 de dezembro a Portaria Nº
447 de 4 de dezembro de 2020, Edição
233, Seção 1, Página 54.
“A Superintendente de Serviços de
Transportes Rodoviário e Multimodal
de Cargas – ANTT, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 42 da Resolução ANTT nº 4.799, de 27 de julho de
2015, e tendo em vista o que consta do
Processo nº 50500.128787/2020-62 e
na Nota Técnica SEI nº 5800/2020/SUROC/DIR. de 04 de dezembro de 2020,
resolve:
Art. 1º Prorrogar, por tempo indeterminado, a validade dos certificados do
Registro Nacional de Transportadores
Rodoviários de Cargas que venham a
vencer antes da conclusão dos trâmites inerentes à Audiência Pública nº
008/2020, aprovada pela Deliberação
ANTT nº 494, de 02 de dezembro de
2020.
Parágrafo único. A prorrogação de que
trata o “caput” (parte inicial do novo artigo da lei) produzirá efeitos até a conclusão do Processo de Participação e
Controle Social conduzido na Audiência
Pública nº 008/2020” - Rosimeire Lima
de Freitas (Superintendente de Serviços
de Transporte Rodoviário e Multimodal
de Cargas).
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Setor de Licenças do SINACEG. Equipe de atendimento.
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Trânsito

Novas Leis
de Trânsito
As novas regras de trânsito entrarão
em vigor em abril de 2021. Veja as
principais mudanças:
A partir de abril de 2021, o exame de
aptidão física e mental será renovável
a cada 10 anos para condutores com
idade inferior a 50 anos. A cada 5 anos
para condutores com idade igual ou
superior a 50 anos e inferior a 70 anos
e a cada 3 anos para condutores com
idade igual ou superior a 70 anos.
A nova lei prevê uma gradação de 20,
30 ou 40 pontos em 12 meses, para a
perda da CNH, conforme a ocorrência
de infrações gravíssimas ou não. O novo
texto também aumenta a validade da
carteira de motorista de 5 para 10 anos
para motoristas com até 49 anos.
Validade da CNH
O vencimento do exame de aptidão física e mental, que faz parte do processo de renovação da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH), passa a ser de 10
(dez) anos para condutores de até 50
anos de idade. O prazo de cinco anos
será mantido para os condutores de 50

Ficará mantido o prazo de validade dos documentos de
habilitação expedidos antes da data de entrada em vigor da Lei

a 70 anos. Acima de 70 anos, o prazo
será de três anos.
Ficará mantido o prazo de validade dos
documentos de habilitação expedidos
antes da data de entrada em vigor da Lei.
Suspensão da CNH
De acordo com a nova lei, o condutor
terá a CNH suspensa quando atingir,
no período de 12 meses:
– 20 (vinte) pontos, caso na referida
pontuação constem duas ou mais
infrações gravíssimas.
– 30 (trinta) pontos, caso na referida
pontuação conste uma infração gravíssima.
– 40 (quarenta) pontos, caso na referida pontuação não conste nenhuma
infração gravíssima.
Já para o condutor que Exerce Atividade Remunerada, a penalidade de
suspensão do direito de dirigir será
imposta quando o infrator atingir 40
(quarenta) pontos, independente da
gravidade das infrações.

Transporte de crianças
O texto traz ao CTB a obrigatoriedade
do uso dos equipamentos de retenção
por crianças. Além disso, determina
que os dispositivos sejam obrigatórios
para crianças de até 10 anos de idade
ou que atinjam 1 metro e 45 centímetros de altura. A nova lei mantém a
penalidade hoje prevista no CTB para
o descumprimento dessa obrigatoriedade, que é a multa correspondente à
infração gravíssima.
A idade mínima para que criança seja
transportada em motocicletas, motonetas ou ciclomotores foi ampliada
para 10 anos (hoje crianças maiores
de sete anos já podem ser transportadas). Nesse caso, a desobediência a
essa norma terá como penalidade a
suspensão do direito de dirigir.
Exame toxicológico
Está mantida a obrigatoriedade do
exame toxicológico de larga janela de
detecção para motoristas das categorias C, D e E. Além disso, o condutor,
com idade inferior a 70 anos, deverá
realizar um novo exame com periodicidade de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses,
sucessivamente, independentemente
da validade da CNH.
Também haverá uma infração específica
para o condutor que deixar de realizar
o exame toxicológico em até trinta dias
após o vencimento do prazo estabelecido. A infração será gravíssima, com multa agravada em cinco vezes e suspensão
do direito de dirigir por três meses, condicionado o levantamento da suspensão
ao resultado negativo em novo exame.
Nova Lei de Trânsito
aumenta o rigor.

Conversão de penas
A nova lei proíbe a conversão de pena
privativa de liberdade em pena restritiva
de direitos quando o motorista comete
homicídio culposo ou lesão corporal sob
efeito de álcool ou outro psicoativo.
Luz baixa durante o dia em rodovias
A obrigatoriedade da utilização de luz
baixa em rodovias, durante o dia, valerá apenas naquelas de pista simples.
A infração continua sendo média, com
multa de R$ 130,16.
Recall
De acordo com a nova lei, o veículo
somente será licenciado mediante
comprovação do atendimento às campanhas de Recall.
De acordo com o texto, não haverá mais
o prazo mínimo de espera de 15 dias no
caso de reprovação no exame teórico
ou prático na Primeira Habilitação.
AET
O texto final previa que a emissão de
Autorização Especial de Trânsito (AET)
para todo veículo ou combinação de
veículos utilizados no transporte de
carga, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos
pelo CONTRAN, seria concedida por
meio de requerimento que especifique as características do veículo ou da
combinação de veículos e da carga, o
percurso, a data e o horário do deslocamento inicial ou o período a ser
autorizado. “Embora se reconheça o

O texto prevê a obrigatoriedade do uso dos equipamentos de retenção por crianças
de até 10 anos de idade ou que atinjam 1 metro e 45 centímetros de altura.
mérito da proposta, a medida poderia
inviabilizar as atividades do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT). Esse dispositivo
contraria o interesse público ao promover um acréscimo de demanda desproporcional às atividades atualmente
desempenhadas pelo DNIT”, explicou.
Avaliação Psicológica
O Art.268 determinava a realização
de avaliação psicológica ao condutor
que colocasse em risco a segurança do
trânsito (inciso V). Segundo o veto, a
inclusão desse inciso no §1° do caput

Álcool e volante não combinam

contraria o interesse público por gerar
insegurança jurídica, ao encerrar norma restritiva de direito aberto e que admite interpretação, diante da ausência
de critérios objetivos que a sustentem.
“Ademais, o dispositivo trata a avaliação
psicológica como uma punição, o que
não se coaduna com as punições estabelecidas no CTB”, justificou.
Multa ao vendedor do veículo
Havia a previsão, na nova lei, de uma
multa aplicável ao antigo proprietário
(vendedor), caso este deixasse de encaminhar ao órgão executivo de trânsito do
Estado ou do Distrito Federal o comprovante de transferência de propriedade,
no prazo de 60 dias, depois de expirado
o prazo concedido ao comprador do veículo. Essa alteração também foi vetada.

Omissão de socorro é crime.

Prêmio
Fábrica de caminhões mais
inovadora do mercado.

Mercedes-Benz

reconhecida como a mais
inovadora do mercado
A Mercedes-Benz do Brasil ganhou o
reconhecimento como a fabricante de
caminhões mais inovadora do mercado brasileiro. De acordo com resultado
anunciado no Whow! Festival de Inovação, maior evento do setor, realizado em formato digital, a Companhia
ocupa também a melhor posição entre
as empresas do setor automotivo e o
2º lugar no Ranking geral Whow! das
100 empresas mais inovadoras do País,
considerando todas as categorias.
Em sua 3ª edição, o Prêmio Whow!
de Inovação, organizado pelo Centro
de Inteligência Padrão (CIP), busca
identificar e reconhecer empresas e
instituições que produzam inovação

consistente com repercussões efetivas
nos negócios.
Entre as inovações recentes trazidas
pela Mercedes-Benz ao mercado destacam-se o Novo Actros, o caminhão
mais inteligente, eficiente, conectado
e seguro do Brasil, o novo patamar de
serviços e conectividade, o avanço do
conceito Fábrica 4.0 nas plantas da Empresa e novas formas de relacionamento com clientes e também com startups
de diversos segmentos.
“Esta semana foi muito especial para
a nossa Empresa, que foi duplamente
premiada por conquistas no campo da
inovação. Além do Prêmio Whow!, dois
dias antes recebemos o Prêmio Auto-

Data de Inovação Tecnológica. Estamos
felizes em receber este importante reconhecimento pelo árduo trabalho de
nossa equipe para trazer inovações aos
nossos clientes”, afirma Karl Deppen,
presidente da Merceds-Benz do Brasil
& CEO América Latina. “Divido o mérito
das vitórias com nossos colaboradores,
parceiros fornecedores e de startups,
concessionários e também com os
clientes, para quem sempre buscamos
oferecer inovações e soluções para
cada uma de suas demandas”.

Novo Actros primeiro caminhão
digital do mercado.

Roberto Leoncini , vice-presidente de Vendas e Marketing
Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.
Revista Cegonheiro
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Toda linha de produção
precisou ser reinventada.
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Restrições
de Tráfego
para carretas cegonhas em:

2020

Com o intuito de promover a fluidez de trânsito em feriados e dias festivos, a Polícia edita anualmente um calendário nacional de restrição a veículos de grande porte,
limitando em determinados dias e horários o trânsito de combinações de veículos de carga e demais veículos portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET). Tais
restrições são válidas apenas em rodovias federais de pista simples. Confira abaixo os dias e os horários das restrições:
Restrição de Trânsito em todas as Unidades da Federação
OPERAÇÃO

CARNAVAL

SEMANA SANTA

DIA DO TRABALHO

INDEPENDÊNCIA

NOSSA SENHORA APARECIDA

FINADOS

FIM DE ANO

DATA DA
RESTRIÇÃO

DIA

HORÁRIO DA RESTRIÇÃO

21/02/2020

Sexta-feira

16:00 às 22:00

22/02/2020

Sábado

06:00 às 12:00

25/02/2020

Terça-feira

16:00 às 22:00

26/02/2020

Quarta-feira

06:00 às 12:00

09/04/2020

Quinta-feira

16:00 às 22:00

10/04/2020

Sexta-feira

06:00 às 12:00

12/04/2020

Domingo

16:00 às 22:00

30/04/2020

Quinta-feira

16:00 às 22:00

01/05/2020

Sexta-feira

06:00 às 12:00

03/05/2020

Domingo

16:00 às 22:00

04/09/2020

Sexta-feira

16:00 às 22:00

05/09/2020

Sábado

06:00 às 12:00

CM

07/09/2020

Segunda-feira

16:00 às 22:00

MY

09/10/2020

Sexta-feira

16:00 às 22:00

CY

10/10/2020

Sábado

06:00 às 12:00

12/10/2020

Segunda-feira

16:00 às 22:00

30/10/2020

Sexta-feira

16:00 às 22:00

31/10/2020

Sábado

06:00 às 12:00

02/11/2020

Segunda-feira

16:00 às 22:00

24/12/2020

Quinta-feira

16:00 às 22:00

25/12/2020

Sexta-feira

14:00 às 22:00

31/12/2020

Quinta-feira

16:00 às 22:00

01/01/2021

Sexta-feira

14:00 às 22:00

C

M

Y

CMY

K

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

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

23/06/2020
24/06/2020

Quarta-feira

Terça-feira
Quarta-feira

12:00 às 20:00

16:00 às 22:00
12:00 às 20:00

CEGONHEIRO, PROTEJA VOCÊ
E A SUA FAMÍLIA.

CORONAVÍRUS
COVID-19

VINCULAÇÃO: © DOKA COMUNICAÇÃO

EBOOK E SAIBA O
QUE VOCÊ PRECISA SABER E FAZER:

WWW.SINACEG.COM.BR
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LICENÇAS
Autorização para o tráfego de veículos com carga especial

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

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

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

São Paulo (Licença Estadual)

R. Grande do Sul (Licença Estadual)

-Documento Cavalo Mecânico e Carreta

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

Santa Catarina (Licença Estadual)

Bahia (Licença Estadual)

-Documento Cavalo Mecânico e Carreta

-Documento do Cavalo Mecânico e Carreta

Goiás (Licença Estadual)

Pernambuco (licença estadual)

-Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Rio de Janeiro (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta
- RG e CPF (proprietário da empresa)
- Contrato Social
- Requerimentos (no Sindicato)

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

ATENÇÃO MOTORISTAS

Licenciamento São Paulo 2020
Final de Placa

1e2
3, 4 e 5
6, 7, e 8
9e0
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CAMINHÕES
Mês do Licenciamento

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

- Cópia legível do documento do cavalo e carretas (todas as carretas
que for acoplar na licença)
- Contrato social da empresa (xerox autenticada)
- CNH do proprietário ou de um dos sócios da empresa (xerox autenticada)
- Comprovante de endereço – pessoa física (xerox autenticada)

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

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

1
2
3
4
5e6
7
8
9
0

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

25
25
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Classificados

www.sinaceg.com.br/classificados

Carretas

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

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

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

Três Eixos – 2009 Transzero – Tratar com Vilson
Guererro (11) 9-9958-5510. Preço R$ 80 mil. (Preferência venda com o cavalo mecânico – conjunto)
Carreta Engerauto, ano 2000, verde, alongada,
com pneus e cintas. Preço: R$ 40 mil. Tratar com
Nilton (11) 98644-5354 e 99263-2336
Carreta Dambroz, Robocop, 2004/2004, verde
TNorte, reforma- da. Preço: R$ 55 mil. Tratar com
Sérgio (21) 98017-8789 ou Nextel 919*3927.
Vendo duas carretas convencionais abertas Três
Eixos, verde, com pneus e cintas: uma ano 2002;
a outra é ano 1995 e foi reformada na Rodoceg.
Preço: R$ 40 mil cada uma. Tratar com Márcio –
(51) 7811-3363
Carreta Três Eixos, completa, para transportar 11
carros. Impecável. Preço: R$ 20.000. Tratar com
José Borracheiro, da Brazul – (11) 4941-4865
Vendo carreta semi-robocop 1995, Três Eixos.
Contato: (11) 98383-9494 – Mauro

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

Scania G 380, prata (Motor novo) ano 2009/2009,
com seis pneus novos. Impecável! Tratar com
Vilson Guererro (11) 99958-5510. Preço R$
160.000,00 (Preferência venda com a carreta –
conjunto). - 4656/2
Volvo FH, 2005, prata. Tratar com Sergio: (11)
7864-6955 e ID – 80*62169. Aceita troca
VW Constelation 19320, 2006/2006, branco,
pneus novos, ótimo estado, revisões em dia. Tratar com Mário: (11) 7871-1282 e 7730-8474
MB 608 Dguincho, 1980. Preço: R$ 30 mil. Tratar
com Gilberto (TN): (11) 99134-8945, 7833-2201
e ID 84*23068
Iveco Stralis, 2009, modelo Power cegonheiro,
turbina e unidades novas, vermelho e pneus novos. Preço: R$ 210 mil. Tratar com Delmiro (TNorte): (11) 99935-7917

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

Imóveis
Casa - vendo em Porto Real/RJ. 300m2 de terreno c/ 111m2 de área construída. 3 dorms., 2 suítes, 2 vagas. Valor R$ 400mil – Contato: Hélio (24)
99971-1855 – Cida (24) 99932-3505
Apartamentos - tipo com 62m2 e cobertura com
125m2 com uma ou duas vagas de garagem. À partir de R$ 315.000,00. Rua João Morassi, 45, Jardim
Andrea Demarchi, Sbc, SP CEP 09820-430Contato
– Palo- ma – tel 11-94758-1882

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

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

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

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

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

Sítio – Marília/SP. Próximo BR 153 – Saída
Marília/Ourinhos – Rio do Peixe, Marília / SP.
4 dormitórios, 7 banheiros, 4 suítes. Valor: R$
2.600.000,00. Contato: Hitler +55 14 99154-9312

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

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

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

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

Apartamento 3 dorms. – 73m2, com sacada,
andar térreo, cond. com lazer completo na av.
Industrial prox. ao parque Celso Daniel em Santo André. R$ 200 mil + transf. de dívida. Contato:
(11) 99868-4711 - Edy
Apartamento na Praia Grande - Praia da Aviação,
condomínio novo com lazer completo, apto. com
150m2, 3 dormitórios, 1 suíte, cozinha planejada,
todo mobiliado, com ar condicionado, todo avarandado com churrasqueira, saída para os 3 dormitórios e sala, 2 vagas de garagem, apenas 50
metros da praia. Tratar (011) 98394-8400

OXI-SANITIZAÇÃO
GERADOR DE OZÔNIO

REGULARIZE
SEU

GESTÃO DE FROTAS

HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES

CONTROLE TOTAL

REALIZANDO QUALQUER
SERVIÇO CONOSCO.

DE SUA FROTA.

GANHE UMA OXI-SANITIZAÇÃO

REDUZ O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CONTRA:

Realizamos o serviço de opacidade!

Vírus/Bactérias

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

Ácaros

Mofo

Maus odores

Melhores soluções para sua operação!

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

(11) 99393-1582

MIP.MEDIDORES
MIP MEDIDORES

