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Palavra do Presidente

Enquanto aguardamos a vacina, não podemos negligenciar os devidos cuidados que 
devemos seguir como lavar as mãos com água e sabão, usar máscaras, álcool em 
gel/70% e nunca nos esquecermos de manter o distanciamento social.

A volta gradativa do comércio é motivo para reforçar os cuidados e garantir a segu-
rança e a saúde de todos nós e dos nossos familiares e amigos que nos cercam. A pre-
venção continua sendo uma das atitudes mais seguras nesse momento de pandemia.

Com otimismo e determinação, o SINACEG (Sindicato Nacional dos Cegonheiros) con-
tinua presente no dia a dia de seus associados e colaboradores contribuindo e orien-
tando na esperança de dias melhores.

Nesta edição destacamos a matéria em homenagem ao nosso ex-presidente Pedro Sti-
valli falecido recentemente. Suas gestões cheias de grandes conquistas transformaram 
uma Associação em um Sindicato forte.

Destacamos também os mais de 50 anos de estrada do motorista Valter Nadal que 
sempre trabalhou com muito amor e dedicação, fazendo amigos por onde passava.

Outra matéria importante é sobre o perigo nas estradas e os cuidados que devemos 
tomar ao conduzir o veículo em situações e condições perigosas que contribuem para 
o aumento do risco em condição adversa de tempo, como por exemplo, neblina ou 
serração.

Boa leitura a todos!

Caros Leitores,
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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:

A Mercedes-Benz comemorou no último mês de julho o Dia de Proteção às 
Florestas. E comemorou a data com um número expressivo - a redução de 10,4 

milhões de folhas de papel para impressão no consumo desde 2018 em todas as 
suas fábricas no Brasil, o que equivale a 146 árvores que deixaram de ser cortadas.



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.

www.codema.com.br /codemascania /codemascania

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

Coronel Carlos Alberto 

dos Santos, Ex-secretário 

de Segurança Urbana de 

São Bernardo do Campo e 

Ex-comandante da Polícia 

Rodoviária de São paulo visitou 

a sede do SINACEG (Sindicato 

Nacional dos Cegonheiros). 

Ex-secretário de 
Segurança Urbana 
de SBC recebido 
pela diretoria do 
SINACEG

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

Regionais:

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

Sede Central:

www.sinaceg.com.br

SINDICATO NACIONAL 
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

Casa de Apoio dos Cegonheiros

Da esquerda para direita Aroldo, Zé do Poste, Lambari, Douglas, 
Jaime, Coronel Carlos Alberto, Boizinho, Júnior, Jorge e José Luis.

Durante a visita, Jaime Ferreira dos 
Santos - (presidente do SINACEG), José 
Ronaldo Marques da Silva – Boizinho 
- (vice-presidente) e parte da diretoria 
presente expuseram os trabalhos do 
sindicato prestados aos cegonheiros, 
durante os mais de cinquenta anos de 
transporte de veículos em lugares ex-
tremos de longa distância, que trans-
formam os sonhos dos brasileiros em 
realidade, o de ter um carro zero qui-
lômetro. “Não é à toa que recebeu o 
nome de Cegonha”, disse Jaime.
O coronel Carlos Alberto considerou 

a visita de grande importância, não só 
pelo relacionamento, mas também por 
conhecer de perto a importância dos 
serviços prestados do SINACEG à popula-
ção. Além de transportar veículos, existe 
ainda a preocupação com a parte social, 
nessa pandemia o sindicato distribuiu 6 
mil máscaras, 5 mil frascos de álcool (lí-
quido e gel) e mais de 3,6 mil cestas bá-
sicas para os motoristas dos associados, 
itens doados por: SINACEG, Autoport, 
Tegma, Transauto, Transmarimbondo, 
Sada, Cooperceg, Credceg e FEICEG (Fe-
deração Interestadual dos Cegonheiros).
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Mulher

A Lei 11.340/06 conhecida popularmen-
te como Lei Maria da Penha, em home-
nagem a Maria da Penha Fernandes (que 
sobreviveu às tentativas de homicídio 
realizadas por seu ex-marido, lutou pe-
los direitos das mulheres e pela punição 
de seus agressores), completa 14 anos 
de vigência, desde sua sanção em 7 de 
agosto de 2006.
Desde 2015, a legislação mudou no Bra-
sil e passou a prever penas mais graves 
para aqueles homicídios que estejam 
ligados à discriminação da mulher. “Ge-
ralmente, o feminicídio envolve violência 
doméstica e familiar ou clara discrimina-
ção à condição de mulher. São crimes de 
ódio motivados pela condição de gêne-
ro, geralmente impulsionados pelo ciú-
me, pelo motivo passional. A pena varia 
de 12 a 30 anos de prisão”, explica o cri-
minalista Leonardo Pantaleão.
Em meio à pandemia, as denúncias ao 
disque 180 subiram 40% em relação ao 
mesmo mês de 2019, de acordo com os 
dados do Ministério da Mulher, da Famí-
lia e dos Direitos Humanos (MMDH).
No Estado de São Paulo, a possibilidade 
de acionar a polícia pela internet, duran-
te a pandemia de covid-19, turbinou o 
número de boletins eletrônicos de ocor-
rência de violência doméstica: 5,5 mil, 
no período de abril a junho. A possibili-
dade inédita de registro eletronicamente 

Lei Maria da Penha 
completa 14 anos

de violência doméstica teve início em 3 
de abril no estado, dez dias após o início 
da quarentena.
Segundo Leonardo Pantaleão, especialis-
ta em Direito e Processo Penal, pessoas 
próximas, como parentes ou vizinhos 
que reconheçam situações de violência 
vividas por uma mulher, podem recorrer 
às autoridades:
 “Às vezes uma mulher não tem coragem 
de comunicar seu intenso sofrimento, 
mas isso não impede que alguém que o 
perceba possa comunicar a alguma au-
toridade policial, por exemplo, e a partir 
daí tomam-se todas as medidas cabí-
veis”, aponta.

Aplicativos ajudam a denunciar

Diversos estados do país criaram aplica-
tivos, por meio de suas secretarias de 
segurança pública, para ajudar as mulhe-
res a denunciarem abusos. No Estado de 
São Paulo, o “SOS” Mulher permite que 
as vítimas de violência doméstica peçam 
ajuda apertando apenas um botão no 
celular. Ao acionar a ajuda, o aplicativo 
localiza a viatura policial mais próxima, 
que se dirige até o local da ocorrência. 
A ferramenta é gratuita e funciona em 
sistemas Android e iOS.
O “Alerta Mulher” - no Amazonas, permi-
te que a vítima se cadastre no app após 

registro do Boletim de Ocorrência (BO) 
em alguma delegacia. Após a denúncia, 
a mulher é encaminhada ao Serviço de 
Apoio Emergencial à Mulher (Sapem), 
responsável por orientar a vítima sobre 
como utilizar o aplicativo.
Em Minas Gerais, o app “MG Mulher” 
está disponível para download nos sis-
temas Android e IOS e foi desenvolvido 
pela Polícia Civil de Minas Gerais com 
apoio da Secretaria de Estado de Justiça 
e Segurança Pública (Sejusp). Na plata-
forma, a vítima encontra os endereços e 
telefones mais próximos da sua localiza-
ção e que podem auxiliá-la em caso de 
emergência, são delegacias da Polícia Ci-
vil, unidades da Polícia Militar e Centros 
de Prevenção à Criminalidade, por exem-
plo. Todos os endereços são mostrados 
com a indicação de proximidade de onde 
a mulher está.

PERFIL DA FONTE:

Leonardo Pantaleão é advogado, profes-
sor e escritor,  Mestrado em Direito das 
Relações Sociais pela Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo (PUC), Douto-
rado na Universidad Del Museo Social Ar-
gentino, em Buenos Aires e Pós-graduado 
em Direito Penal Econômico Internacional 
pelo Instituto de Direito Penal Econômico e 
Europeu (IDPEE) da Universidade de Coim-
bra, em Portugal, professor da Universi-
dade Paulista. Autor de obras jurídicas, 
palestrante com ênfase em Direito Penal e 
Direito Processual.

O criminalista 
Leonardo Pantaleão 

ressalta que a 
violência contra 

a mulher ainda é 
uma questão que 

envolve uma cultura 
de diminuição do 

gênero, de sua 
condição e seus 

direitos.
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Mais de 50 anos de estrada, parece muito tempo, mas para Valter Nadal 

passou o tempo muito rápido o que justifica, segundo ele - “é que o 

trabalho sempre foi feito com muito amor e dedicação em tudo o que eu 

fazia”, disse Valter.

Mais de 50 anos de estrada
Motorista

Família reunida 
para foto
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Conhecido pelo apelido de “esterco”, Val-
ter Nadal sempre valorizou as amizades 
que fazia por onde passava nas estradas 
brasileira.  Como citou o cantor Rober-
to Carlos em uma de suas canções: “eu 
quero ter um milhão de amigos” - creio 
que quase cheguei lá kkkk!, comentou.
Natural de Regente Feijó, cidade vizinha 
a Presidente Prudente, no interior de São 
Paulo, Valter veio para a cidade de São 
Paulo em 1959, onde começou a traba-
lhar como balconista em uma farmácia. 
Passou por alguns empregos como aju-
dante, entregador, faxineiro, entre outros.
Começou como motorista fazendo o 
percurso São Paulo - Santos com seu ca-
minhão próprio, um 1113 da Mercedes-
-Benz. “Em 1983 seu caminhão foi rou-
bado, e em 1984 o amigo Valter Pitol me 
levou até a Brazul e me apresentou. Lá fiz 
um teste para motorista, a fim de traba-
lhar como motorista cegonheiro”, falou. 
“Minha primeira viagem foi para o estado 
do Paraná, trabalhando como motorista 
para o sr. Polaco. Em seguida, em 1987 
comecei a trabalhar com o sr. Guilherme, 
sócio do Virgílio e sogro do Hamilton. O 
sr. Guilherme faleceu, então passei a tra-
balhar para a dona Maria José, sogra do 
Hamilton, onde trabalho até hoje, já faz 
16 anos”, acrescentou.
Casado com a sra. Márcia Rossi Nadal há 
37, tem um filho chamado Diego, forma-
do em Educação Física e que hoje está 
com 31 anos de idade. 
“Foram muitas viagens longas e curtas 
pelo Brasil a fora, a mais distante chega-
va a mais de mil quilômetros de distân-
cia, como Belém. Viajava por estradas 
de terra complicadas, esburacadas, com 

atoleiros e com muitos desafios. Chega-
va a passar 30 dias fora de casa, impossi-
bilitado de comemorar com a família ani-
versários e até Natal e Ano Novo. Tive só 
um pequeno acidente e uma ocorrência 
de assalto em todo esse tempo” disse.
Valter vive hoje no litoral paulista, na ci-
dade de Praia Grande, onde mora com a 
esposa Márcia e o filho Diego. Nesse pe-
ríodo de pandemia, se cuida muito, lava 
as mãos sempre, usa máscara, quando 
chega em casa da rua, antes de entrar, 
tira toda a roupa e os sapatos e toma ba-
nho como prevenção para minha saúde 
e a de minha família. 
Para os motoristas que estão começando 
deixou a seguinte mensagem: “dirijam 
com responsabilidade, respeitem todos, 
colegas, patrões e, principalmente, as 
velocidades nas rodovias para evitar aci-
dente e proteger a todos”, concluiu.

Foram muitas viagens longas e curtas pelo  Brasil a fora, a mais distante chegava a mais de mil quilômetros de distância, como Belém. Viajava por estradas de terra complicadas, esburacadas, com atoleiros e com muitos desafios. Chegava a passar 30 dias fora de casa, impossibilitado de comemorar com a família aniversários e até Natal e Ano Novo. Tive só um pequeno acidente e uma ocorrência de assalto em todo esse tempo

“

”

Pronto para a próxima viagem 
(antes da pandemia)

Valter Nadal com o amigo Clóvis conhecido como “Neguinho” Valter com o filho Diego
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O primeiro mês do segundo semestre 
apresentou números mais positivos 
para o setor automotivo, na compa-
ração com o tombo dos três meses 
anteriores. De acordo com balanço di-
vulgado pela Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), a produção em julho che-
gou a 170,3 mil unidades, alta de 73% 
sobre junho, mas ainda 36,2% inferior 
ao mesmo mês do ano passado. Apesar 
da elevação, foi o pior julho desde 2003 
para o setor.
Os emplacamentos de autoveículos 
(174,5 mil) cresceram 31,4% sobre ju-
nho, mas caíram 28,4% em relação a 
julho de 2019, pior volume desde 2006. 

Indústria 
automobilística
apresenta sinais de recuperação em julho

Mercado

Nas mesmas comparações, as exporta-
ções subiram 49,7% e recuaram 30,8%. 
No resultado acumulado do ano, a queda 
mais dramática é na produção (48,3%), a 
mais baixa deste século, seguida pelas 
exportações (43,7%) e por licenciamen-
to (36,6%).
“Além de um número maior de dias 
úteis, julho foi um mês no qual as mon-
tadoras e concessionárias fizeram um 
grande esforço para recompor o caixa 
prejudicado pela longa quarentena. 
Mas o ritmo de vendas diário foi ape-
nas 20% superior ao de junho, o que 
demanda cautela na análise de como 
será a recuperação no segundo semes-
tre. Ainda temos uma pandemia que 

não deu trégua, com casos crescentes 
de Covid-19 em estados importantes do 
país. É como se estivéssemos numa es-
trada sinuosa e com forte neblina, com 
grande dificuldade de enxergar o hori-
zonte com clareza”, avalia Luiz Carlos 
Moraes, Presidente da Anfavea.
Como vem ocorrendo desde o início 
da pandemia no Brasil, os segmentos 
de caminhões e máquinas conseguem 
manter ritmo de vendas e produção 
acima dos veículos leves, o que não 
impede perdas na comparação com o 
ano anterior. O único indicador positivo 
no acumulado do ano é o de vendas de 
máquinas agrícolas e rodoviárias, 1,3% 
superiores às de 2019.

O seguimento de caminhões manteve o ritmo 
de vendas e produção acima dos veículos leves

O mês de julho 
reagiu positivamente
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Homenagem

Em todas as suas gestões, Stivalli sempre fez 
grandes conquistas e nunca deixou de estar à 
frente de grandes decisões da categoria.
Em 1992 Pedro Stivalli foi eleito pela terceira 

vez, com 78% dos votos e enfrentando gran-
des dificuldades devido à situação econômi-
ca brasileira.
Natural de Mogi Mirim, Pedro Stivelli che-
gou a São Paulo com 8 anos de idade. Ini-
ciou sua vida profissional como mestre de 

fiação da tecelagem Tognato e depois 
entrou para o comércio de areia e pe-
dra. Foi entregando areia e pedra na 
Translor em 1968, que recebeu um con-

vite para tornar-se cegonheiro.
É com sentimento de luto que caminhamos ul-
timamente no SINACEG, gratos por tudo que 
realizou pelo Sindicato, nos resta levar nossos 
sentimentos à sua família e amigos, transmi-
tindo as alegrias do passado, que são muitas, 
ficamos com a sensação de dever cumprido 
com responsabilidade e respeito. 

Pedro Stivalli
    transformou uma  

Associação em um  
    Sindicato forte

Pedro Stivalli entrou para 
a história do sindicato

No início de julho, uma notícia cobriu de 
tristeza os associados do SINACEG (Sindicato 
Nacional dos Cegonheiros), o falecimento 
do primeiro presidente do Sindicato dos 
Cegonheiros - Pedro Stivalli.



Boizinho recepcionando o Pedro Stivalli em junho de 2011

Ulisses Guimarães entrega às mãos do  
Pedro Stivalli a tão esperada carta sindical  

em novembro de 1986 Inauguração da Sede atual

Jantar no restaurante São Judas comemorando a entrega da carta sindical

Pedro Stivalli, Aron Galante (ex-prefeito de São 
Bernardo) e Ulisses Guimarães (representando o 
Ministro do Trabalho na época Almir Pazzianoto)



Trânsito

Ao conduzir um veículo, vamos nos de-
frontar com perigos iminentes no itine-
rário que fazemos, estamos à mercê das 
condições adversas do trânsito, entre-
tanto, o grande problema são as combi-
nações de um ou mais fatores que con-
tribuem para o aumento de risco, como 
por exemplo:  via, condutor, luz, calor, 
frio, trânsito, tempo.
Quem nunca passou por uma condição 
adversa de tempo como neblina ou cer-
ração? O problema poderá se agravar 
ainda mais com a possibilidade de quei-
madas e fumaça ao longo da via. O gran-
de problema é que não se sabe o que 
encontraremos dentro dela ou sobre o 
tamanho da sua extensão.
O Código de Trânsito Brasileiro Lei 
9.503/97, no Capítulo III – Das Normas 
Gerais de Circulação e Conduta, enfatiza: 
“o condutor deverá, a todo momento, 
ter domínio de seu veículo, dirigindo-o 
com atenção e cuidados indispensáveis 
à segurança do trânsito”.
Transitar sob fumaça densa, além da imi-
nência de possíveis acidentes, poderá 
causar irritação nos olhos, falta de visi-
bilidade e problemas de respiração no 
condutor, principalmente, nos motoci-
clistas que ficam expostos diretamente.
Sendo inevitável transitar nessas condi-
ções combinadas de neblina e fumaça, 
reduza a velocidade antes de entrar em 
uma nuvem, mantenha a luz baixa liga-
da, nunca pare dentro da cortina de fu-
maça, evite frear bruscamente e procure 
sair o quanto antes.

Perigo nas estradas, 
fique atento!

É imprescindível dirigir com os cuida-
dos indispensáveis para a segurança no 
trânsito, mantendo seu olhar proximal 
ao mesmo tempo longe e completo en-
quanto conduz. Isso inclui manter uma 
distância de segurança lateral e frontal 
dos demais veículos.
Ao presenciar um acidente de trânsi-
to, preste socorro à vítima, no entanto, 
primeiro a sua segurança. Pare em um 
local seguro, sinalize com o pisca-aler-
ta, triângulo, sinalizadores se possível, 
galhos de árvores para que não aconte-
çam novos acidentes.
A resolução do Contran nº 36/98 regula-
menta o dever do condutor em “acionar 
as luzes de advertência do veículo (pis-
ca-alerta) e colocar o triângulo de sinali-
zação, ou equipamento similar, a no mí-
nimo 30 metros da traseira do veículo”.
Deixar de sinalizar o local conforme re-
gulamentado, além de expor a riscos a 
integridade das pessoas, caracteriza in-
fração de trânsito.

Uma grande dica para quem não es-
tiver ajudando a prestar os primeiros 
socorros como, por exemplo, curiosos, 
fotógrafos e cineastas amadores da im-
prensa, é evitar caminhar sobre a pista, 
a menos que queira ser a próxima víti-
ma. A preocupação é real com os atro-
pelamentos e os acidentes, devemos 
considerar em primeira instância a se-
gurança, praticando diariamente o uso 
correto da direção defensiva.
Assim, ressalta-se cada vez mais a neces-
sidade de uma educação para o trânsito 
de forma real e presente em nosso coti-
diano, por meio da mídia, em nosso local 
de trabalho, no meio educacional, nas 
campanhas educativas permanentes por 
parte dos órgãos de Segurança Pública, 
ONGs e outros, no sentido de que o trân-
sito seguro se torne uma realidade cons-
tante em nosso pensar e agir, poupando 
a vida de muitos que desejam apenas 
chegar ao seu destino.

Todo cuidado é pouco em 
situações de neblina ou cerração

Fonte: Valdilson Aparecido Lopes e Gerson 
Luiz Buczenko professores do Curso Supe-
rior de Tecnologia em Gestão de Trânsito e 
Mobilidade Urbana do Centro Universitário 
Internacional Uninter.
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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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Relacionamento

O prefeito Orlando 

Morando visitou a sede 

do SINACEG (Sindicato 

Nacional dos Cegonheiros) e, 

posteriormente, anunciou o 

“Programa Asfalto Novo em 

frente à Sede do Sindicato”.

Prefeito Orlando Morando  
       visita SINACEG

O “Programa Asfalto Novo” tem o objeti-
vo de recuperar a malha viária da cidade, 
trazendo mais conforto e segurança para 
motoristas e pedestres.
Até o momento, a iniciativa recuperou 
mais de 400 vias no município, “o reca-
peamento também traz economia aos 
cofres públicos, já que a Prefeitura não 
precisará gastar com ações paliativas 
como o tapa-buraco”, afirmou o prefeito 
Orlando Morando.

Durante a visita, o chefe do Executivo, 
recebido pela diretoria do SINACEG, con-
siderou que o momento é de grande im-
portância, não só pelo relacionamento, 
mas também por tratar de perto, apesar 
da pandemia, os assuntos ligados à atual 
situação econômica do país e do muni-
cípio, assim como o dia a dia dos Cego-
nheiros nessa fase tão delicada pela qual 
passamos.

Prefeito 
Orlando 

Morando é 
recebido pela 

diretoria do 
SINASEG

Rua em obras
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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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Segurança

O envelhecimento provoca menos equi-
líbrio, menos força muscular, os reflexos 
sofrem alteração e, consequentemente, 
a possibilidade de acidentes domésticos 
aumenta. De acordo com a Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 
eles acontecem em sua maioria (70%) 
dentro do próprio lar. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
ainda afirma que 30% das pessoas com 
mais de 65 anos de idade caem pelo 
menos uma vez por ano. Depois dos 80 
anos, a porcentagem aumenta para 50%. 
É bom avaliar todos os cômodos da re-
sidência, identificando obstáculos no 
caminho, além de superfícies escorrega-
dias, ausência de corrimãos, iluminação 
inadequada, degraus altos ou estreitos, 
prateleiras muito baixas ou muito altas. 
O principal objetivo é prevenir acidentes 
domésticos como quedas, que causam 
riscos de fraturas e até perda na capaci-
dade funcional. Mediante a essa consta-
tação, aconselha-se fazer todas as adap-
tações dos ambientes, deixando assim o 
lar seguro.

Cuidados com acidentes 
domésticos na terceira idade 

De acordo com o Ministério da Saúde, 
os idosos representam 14,3% dos brasi-
leiros, ou seja, 29,3 milhões de pessoas. 
E, em 2030, esse número deve superar o 
de crianças e adolescentes de zero a 14 
anos. O processo de envelhecimento é 
rápido e traz impactos importantes para 
todos. Devemos priorizar toda atenção 
para dar a eles, a essa altura da vida, dias 
mais saudáveis.
Os idosos constituem a população mais 
acometida por doenças crônicas, que 
aumentam sua incidência conforme a 
idade. Segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), hipertensão arterial, 
diabetes, câncer e patologias cardiovas-
culares são responsáveis por mais de 
70% de todas as mortes no mundo – o 
equivalente a 41 milhões de óbitos. O le-
vantamento também aponta que 39,5% 
dos idosos têm alguma doença crônica e 
quase 30% possuem duas ou mais. 
Devido aos problemas constantes de 
saúde, um acidente doméstico pode ser 
fatal, por isso devemos priorizar o idosos 
com atenção especial, olhar diferencia-
do, mais humanizado e voltado às neces-
sidades deles.

Os acidentes acontecem na maioria das vezes dentro da própria residência.

30% das pessoas com 
mais de 65 anos de 

idade caem pelo menos 
uma vez por ano 
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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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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

24Revista Cegonheiro
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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 – conjun-
to)

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

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

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)

Chevrolet Montana – 2016/2017 47.000km Con-
tato – 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 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

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

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

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 garagem. À par-
tir de R$ 315.000,00. Rua João Morassi, 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 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 no RESIDENCIAL BULGARIA, Av. 
Getulio Vargas, 422 - Baeta Neves, 8o. andar, Torre 
A - com 03 Suítes com saca- das envidraçadas, Li-
ving, Lavabo Social, Sala de TV, Área Gourmet en-
vidraçada, Cozinha, Área de Serviço, totalizando 
205 m2, mais três garagens e um deposito. Con- 
domínio com uma piscina externa, uma piscina in-
terna 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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REDUZ O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CONTRA:

G E S T Ã O  D E  F R O T A S

CONTROLE TOTAL 
DE SUA FROTA.

Melhores soluções para sua operação!

OXI-SANITIZAÇÃO
GERADOR DE OZÔNIO

H I G I E N I Z A Ç Ã O  D E  A M B I E N T E S

Vírus/Bactérias Fungos Ácaros Mofo Maus odores

REGULARIZE 
SEU 

Realizamos o serviço de opacidade!

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

Av. Presidente Tancredo Neves,590 – Sacomã - SP

(11) 5060-5070

MIP.MEDIDORES

MIP MEDIDORES(11) 94703-8430 (11) 99393-1582

REALIZANDO QUALQUER 
SERVIÇO CONOSCO. 

GANHE UMA OXI-SANITIZAÇÃO





Cegonheiro 218.indd   28 19/06/2020   13:55:07


