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54 anos dedicados ao 
transporte de sonhos, 
e contando...
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Caros Leitores,

Vocês estão com a sensação de que o tempo está passando rápido? Já 
estamos em abril, na quarta edição da revista Cegonheiro, e parece que 
foi ontem que desejei Boas Festas!

Estamos no ritmo acelerado e fazendo muita coisa. O sindicato tem 
realizado vários encontros de relacionamento para discutir melhorias 
para a categoria. Em março, estive com o Nelho Bezerra, deputado 
federal pelo Estado do Ceará, e com o Alan Lopes, chefe de gabinete do 
Ministro de Estado da Infraestrutura.

No mercado, aconteceram diversos lançamentos, como o Jeep Compass 
4xe híbrido plug-in. Seus motores asseguram potência combinada de 240 
cv e, na forma 100% elétrica, pode rodar quase 50 quilômetros.

As ações de responsabilidade social continuam crescendo. A Mercedes-
Benz, por meio do projeto #UnindoForças, cedeu um caminhão Axor, 
com carroçaria especialmente produzida para consultórios odontológico 
e oftalmológico, para a Amigos do Bem.

Nesta edição, preparamos uma homenagem para o Valdinei Leão da Silva, 
nosso companheiro de estrada, uma das vítimas da Covid. Motorista 
de grande habilidade e responsabilidade, deixou muitas lembranças e 
saudades.

Repleta de boas lembranças também está a trajetória do amigo Erisvaldo 
Ferreira Lopes. Antes de se tornar cegonheiro, trabalhou na roça, vendeu 
cachorro-quente, transportou leite e combustível. Com 83 anos, tem 
muita história para contar.

Boa leitura!

José Ronaldo Marques da Silva 
(Boizinho)
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Regionais
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Rua Tubarão, 112 - Bairro: Borda do 
Campo
Cep: 83075-060 – São José dos
Pinhais/Paraná
Fone: (41) 3385.8245
E-mail:  sindceg@gmail.com
Posto Autorizado:  ANTT e AET

Gravataí - Rio Grande do Sul
Av. Eli Correa, 6.651 - RS 030
Bairro: Passo da Cavera
Cep: 94010-972 – Gravataí /RS
Fone: (51) 3431.7889
E-mail: gravatai@sinaceg.com.br
Diretor: Antenor Garibaldi
Casa de Apoio dos Cegonheiros

SINDICATO NACIONAL 
        DOS CEGONHEIROS

Sede Central:
São Bernardo do Campo - São Paulo

Rua Luiz Barbalho, 07/11

Bairro: Demarchi

Cep: 09820-030

São Bernardo do Campo/SP

Fone: (11) 4346.5500

E-mail:

diretoria@sinaceg.com.br

Presidente:

José Ronaldo Marques da Silva (Boizinho)

São José dos Campos – São Paulo
Rua Ernesto Júlio Nazaret, 201 Vila 
Tesouro
CCep: 12221-770 – São José dos 
Campos/SP
Fone: (12) 3906.0807
E-mail:  gustavo@sinaceg.com.br 
Diretor: Gustavo Henrique Silva do 
Campo

Piracicaba – São Paulo
Rod SP 304, Km 147 – Sala 02 
Distrito de Tupi
Cep: 13422  -230 – Piracicaba/SP
Fone: (19) 3438-7738
E-mail: piracicaba@sinaceg.com.br     
andre@sinaceg.com.br
Diretor: André Martins Alves

www.sinaceg.com.br
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Encontros em 
Fortaleza e 
Brasília

Em prol do desenvolvimento do transporte. José Ronaldo Marques 
da Silva, Boizinho, e Márcio Galdino, respectivamente, presidente e 
diretor do Sinaceg, são recebidos por Alan Lopes, chefe de gabinete 
do ministro de Estado da Infraestrutura, em Brasília (DF). O objetivo 
da visita foi solicitar agenda com o ministro Marcelo Sampaio, 
que assumiu a pasta no lugar de Tarcísio Freitas, exonerado para 
concorrer à eleição ao governo de São Paulo. O sindicato está à 
disposição do Ministério para contribuir com o desenvolvimento do 
transporte no Brasil, em especial no modal rodoviário de carga.

Fortalecendo relações. José Ronaldo Marques da Silva, 
Boizinho, presidente do Sinaceg, visita Nelho Bezerra, 
deputado federal pelo Estado do Ceará. O encontro, 
promovido pelo amigo Samuel Lima Carvalho (à esquerda), 
aconteceu em Fortaleza. A conversa foi sobre melhorias nas 
condições de trabalho dos cegonheiros na Região Nordeste.  
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Rua dos Feltrins, 1.401. São Bernardo do Campo – SP.
Contato pelos telefones: (11) 3882-4216 / (11) 3882-4218.

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

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

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

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

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

para os desafios do seu caminho.
Proteção e segurança
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homenagem

Gente do bem e 
para o bem
Existem pessoas que passam por esta vida para servir, para 
fazer o bem ao próximo, que estão sempre gratas. Valdinei Leão 
da Silva foi uma desses seres iluminados. Motorista de grande 
habilidade e responsabilidade, por onde passava fazia amigos. 

Durante 18 anos, trabalhou com o Ari Pereira, da Transportadora 
Nova Canaã, do ABC paulista. “Era um rapaz sério, trabalhador, 
convivia bem com todos na empresa e no setor. Motoristas, 
mecânicos, clientes, todos gostavam dele e o respeitavam 
muito.”

E fazia mais do que amigos pelo caminho. Valdinei dirigia com 
maestria qualquer tipo de caminhão, e transportava carros 
para o Brasil inteiro, com destaque para o Nordeste. “Era um 
excelente profissional, que viajava deixando a mulher e três 

filhos em casa, em São Bernardo do Campo. As dificuldades nas 
estradas e os problemas do dia a dia eram superados com alegria 
de estar fazendo tudo por sua família”, conta Ari, emocionado.

Com 58 anos de idade e muitos quilômetros rodados, Valdinei 
resolveu fazer a última viagem. Depois de enfrentar buracos, 
estradas em péssimas condições, ladrões e a burocracia do setor, 
não conseguiu superar o vírus da Covid. “Era um funcionário que 
nunca trazia problemas. Respeitava tudo e todos, e deixou um 
enorme vazio entre nós.”

Valdinei partiu, mas os filhos ficaram bem encaminhados, com 
a mesma retidão que o pai viveu. “Com certeza, nunca será 
esquecido!”

Valdinei deixa lições e lembranças

Sempre muito 

prestativo e alegre

Com os filhos, Marcos e Arthur Nesta foto, a filha Daiane, criançaForam muitos anos de estrada

Paixão pelo que fazia
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gente

História de 
perseverança e muito trabalho

Como a trajetória de muitos nordestinos 
que migraram para São Paulo, a do 
Erisvaldo Ferreira Lopes também é cheia 
de percalços, muito trabalho, dedicação à 
família e gratidão. O primeiro transporte 
de “sonhos” foi nos anos 1970, num 
caminhão Alfa Romeo 1967, pela Brazul. 
Era uma carga de Fusca, para Joinville (SC). 

Parou de dirigir os brutos em 1995, mas 
segue prestador de serviços no segmento, 
com seus caminhões e motoristas. “A 
Letícia é meu braço direito, está à frente 
da empresa. O Lúcio trabalha na parte 
administrativa”, conta Erisvaldo, referindo-
se aos filhos mais novos.

Até chegar aos dias atuais, com seus 
83 anos, muita história para contar. 
Erisvaldo nasceu em Conceição do Coité, 
na Bahia. Eram 13 filhos em uma família 
de lavradores. Com os irmãos, começou 
trabalhando na roça, ao lado dos pais. 

Com 17 anos, veio para o Rio de Janeiro 
de carona com o amigo caminhoneiro, na 
intenção de se juntar ao irmão que servia 
na Aeronáutica. Não conseguiu entrar nem 
para dormir. Com o pouco dinheiro que 
tinha, se hospedou em uma pensão, no 
bairro de Bom Sucesso. 

E foi lá que teve seu primeiro contato com 
o “gato”, nome dado aos empreiteiros de 
mão de obra rural. “Ele me chamou para 
trabalhar na plantação de café, no Paraná. 
Não pensei duas vezes. Foi a primeira de 
várias fazendas. A última foi em Ourinhos, 
interior de São Paulo.”

No segmento de transportes, podemos 
dizer que começou na empresa de ônibus 
Pássaro Azul, onde, literalmente, bateu 
no portão e pediu emprego de ajudante. 
Nessa época, entre 1957/58, dormia 
dentro dos veículos que lavava. “Aprendi 
a dirigir manobrando no pátio”, conta, 
mas lembra que, como motorista, deve ter 
ficado uns oito meses.

Novamente sem emprego, rumou 
de Ourinhos para Ribeirão Preto. Lá, 
conversando com um vendedor de 
cachorro-quente que queria ampliar os 
negócios, assumiu um carrinho. “Meu 
ponto era na porta da faculdade. 
Era um sucesso.”

De Ribeirão Preto, foi para Marília. 
“Foi meu primeiro trabalho como 
caminhoneiro. Transportava leite 
das fazendas para a fábrica de 
pasteurização. Até o dia em que 
o caminhão quebrou na estrada, 
o leite estragou e fui mandado 
embora.”

Do interior de São Paulo para a 
Capital, no bairro da Mooca, zona 
leste, onde começou a história 
do primeiro caminhão próprio. 
Um Alfa Romeo FNM verde, com 
tanque, que pagou com serviço, 
transportando petróleo de 
Cubatão para Campinas. Muitas 
subidas de serra depois, resolveu 
vender o tanque e ficar com o 
cavalo, fazendo bicos no bairro do 
Ipiranga, zona sul.

Entre um carreto e outro, viu o anúncio 
da Brazul no jornal. E, assim, muito 
resumidamente, porque o espaço é 
pouco, voltamos ao início desta matéria: 
o Erisvaldo torna-se um cegonheiro. Um 
transportador de sonhos. Hoje, pai de 
cinco filhos, avô de cinco netos e muita, 
muita história para contar e para viver.

Erisvaldo parou de dirigir em 1995, 
quando Lúcio, o filho mais novo, nasceu

Letícia e Lúcio trabalham com o pai na 
transportadora
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História de 
perseverança e muito trabalho

Na comemoração dos 83 
anos, com filhos, a esposa 
Rosa e o neto, Lorenzo

Com os filhos Lúcio, Júnior, 

Letícia, Jaqueline e Juliana

Com os filhos, no 

lançamento de um  

Scania, em 2018

Primeiro caminhão: um 

Alfa Romeo FNM

Erisvaldo tem um dos 300 

modelos da Edição Especial 

Heróis da Estrada, em 

homenagem aos 63 anos 

da Scania no Brasil

A primeira carga de "sonhos" que 
transportou foi de Fusca

Vendedor de cachorro-quente 
em Ribeirão Preto (SP): um dos 

muitos trabalhos antes de se tornar 
caminhoneiro

Erisvaldo sempre foi presente no Sinaceg
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Depois de um vácuo legislativo sobre quando e como seria a 
próxima etapa do Proconve (Programa de Controle de Emissões 
Veiculares) para pesados, eis que o P8 passa a valer a partir 
deste ano para os novos projetos e, em 2023, para todos 
os veículos. O P8 alinha a regulamentação brasileira para 
caminhões e ônibus com a da União Europeia, determinando os 
limites máximos de emissão para gases de escapamento, ruído 
e partículas. Os catalisadores da Umicore já estão aptos para 
atender à nova legislação.

A tecnologia da empresa, em uso em outros mercados, foi 
transferida para as unidades no Brasil. Os novos sistemas P8 
possuem acréscimo de volume catalítico e no número de peças, 
uma vez que são tratados, ao mesmo tempo, diferentes gases 

e partículas. Os processos produtivos também receberam 
melhorias, para viabilizar o desenvolvimento de tecnologias 
mais avançadas.

Segundo Miguel Zoca, gerente sênior de Aplicação do 
Produto da Umicore, o P8 é uma excelente iniciativa da 
indústria automotiva e dos órgãos governamentais, pois os 
gases poluentes provenientes dos motores a combustão são 
altamente prejudiciais à saúde, causando doenças pulmonares 
e diversas outras. “A redução na emissão desses poluentes irá 
melhorar a qualidade do ar e, consequentemente, nossa saúde. 
Além do apelo ambiental, a implementação do P8 torna o Brasil 
mais competitivo internacionalmente, oferecendo produtos do 
mesmo nível de países europeus e asiáticos.”

tecnologia

Catalisadores prontos 
para atender ao P8

Catalisador de Redução Seletiva (SCR): desenvolvido para 
a Euro 5, é um dos sistemas mais avançados na conversão 
de gases nocivos em vapores inofensivos à saúde. Reduz as 
emissões de óxido de nitrogênio (NOx) em até 95%.

Catalisador de Oxidação Diesel (DOC): tem a função de absorver e de 
converter os hidrocarbonetos (HC) não queimados na combustão e o 
monóxido de carbono (CO) em gás carbônico e água, e de transformar o 
monóxido de nitrogênio (NO) em dióxido de nitrogênio (NO2).

Filtro Catalítico de Partículas para Motores Diesel (cDPF): 
atualmente utilizado apenas em veículos movidos a diesel no 
Brasil, reduz a emissão de material particulado em mais de 90%. 

Revista Cegonheiro10



Revista Cegonheiro 11



Revista Cegonheiro12 Revista Cegonheiro

Jeep Compass 4ex
híbrido plug-in
chega ao Brasil

lançamento

Revista Cegonheiro12

Diretamente da Itália, desembarca no país o SUV Compass 4xe híbrido 
plug-in, que marca a nova fase eletrificada da Jeep no mercado 
nacional. O modelo possui motores que permitem potência combinada 
de 240 cv, com aceleração de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos, consumo 
urbano de 25,4 km/l e possibilidade de rodar quase 50 quilômetros de 
forma 100% elétrica, com recarga em menos de duas horas.
O Compass 4xe é equipado com o motor T270 turbo, movido a gasolina, 
e câmbio automático de seis marchas, auxiliado por um motor elétrico, 
que também cumpre a função de gerador. Esse conjunto gera tração 
no eixo dianteiro e produz eletricidade para as baterias.
No eixo traseiro fica o segundo motor elétrico, capaz de gerar 60 cv e 
250 Nm de torque, permitindo que o veículo mantenha a tração nas 
quatro rodas, ao mesmo tempo em que dispensa o cardã. 
Com o sistema híbrido plug-in, o Compass 4xe aproveita ao máximo 
outro recurso dos motores elétricos: a frenagem regenerativa. Ao pisar 

no freio de forma suave, o gerenciamento eletrônico usa os próprios 
motores elétricos para gerar eletricidade. 
É possível repor a energia da bateria usando o carregador doméstico 
portátil incluso no modelo e conectado a uma tomada de 110V/220V 
de três pinos. Nessa condição, o Compass 4xe é recarregado entre 
quatro e 20 horas, conforme a tensão escolhida. 
Também existe a opção de um carregador de parede, que dispensa 
instalação trifásica e tem potência de 7,4 kW, com recarga completa 
em 100 minutos, no modo mais rápido, ou em nove horas, no mais 
lento. 
O Compass 4xe está disponível nas cores prata Glacier, preto, branco 
Alpine e azul Shade. A cor azul também está presente em torno dos 
logotipos “Jeep” e “Compass” no capô, portas dianteiras e porta-
malas, e na última letra do “4xe”, na traseira, para reforçar a presença 
da tecnologia híbrida plug-in no modelo. 

Carregamento completo da bateria pode ser feito em 
100 minutos

Jeep Compass 4ex enfrenta qualquer tipo de terreno

Conjunto de motores fornece potência combinada de 240 cv

Novos comandos ao redor do motorista, quadro de 
instrumentos full digital de 10,25” e sistema multimídia



Revista Cegonheiro 13

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai165045401013_AF21X27,5cm_cegonheiro_oficina.pdf   1   20/04/2022   08:27



Revista Cegonheiro14

Março com    muitas podas
meio ambiente

Equipe 1 fez podas na BR 226, no trecho entre 
Grajaú e Vila do Sabonete (trecho dos índios), 

no Maranhão
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Em 
março, 

o “Programa 
Nacional de Podas 

de Árvores” do Sinaceg, 
coordenado pelo Paulo Cícero 

da Silva, manteve o ritmo forte. As 
equipes trabalharam nos estados do Mara-

nhão, Minas Gerais, Santa Catarina e Pernambuco. 
Também foram  realizadas podas em São Bernardo do 

Campo (SP), no bairro Cooperativa e na avenida Senador 
Vergueiro, em Rudge Ramos, e na BR 040, no trecho da Serra 

de Petrópolis (RJ). Esta, executada pela empresa Planeta Verde, 
terceirizada do sindicato.

Confira a rota das equipes.

A Equipe 1, sob responsabilidade do encarregado Edilon Gonçalves, trabalhou na 
BR 226, no trecho entre Grajaú e Vila do Sabonete (trecho dos índios), no Maranhão.

A Equipe 2, com o encarregado Valdir Aparecido, fez podas na  BR 381, no trecho 
entre João Monlevade e Sabará, em Minas Gerais. 

A Equipe 3, sob coordenação do Wellington Francisco, trabalhou na BR 282, no 
trecho entre Catanduvas e Joaçaba, em Santa Catarina. 

A Equipe 4, com o encarregado Betuel Alves, fez podas na BR 101 e no 
Porto Suape, em Pernambuco. 



Março com    muitas podas
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Equipe 2 trabalhou na BR 381, no trecho entre João Monlevade e Sabará, em Minas Gerais

Equipe 4, na BR 101 e no Porto Suape, em Pernambuco

Equipe 3 executou podas 
na BR 282, no trecho entre 
Catanduvas e Joaçaba, em 

Santa Catarina
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Uma equipe do 
Sinaceg segue 

trabalhando em 
Santa Catarina

EXPO 
a

DE

TRANSPORTES

ABCDDO

22

A SUA PRÓXIMA PARADA 
JÁ TEM LOCAL E DATA MARCADA

22, 23, e 24 de Setembro
Pavilhão Vera Cruz/ São Bernardo do Campo - SP

REALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

ENTRADA E ESTACIONAMENTO GRATUITOS 

RESERVE SEU ESPAÇO  |  (11) 98899-2466 /  (11) 4103-0204
revistacegonheiro@sinaceg.com.br
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Personalização pode 
custar caro

O mercado está cheio de acessórios para caminhões. Contudo, é preciso atenção na 
hora de personalizar o bruto. Alguns são proibidos, e a instalação pode gerar  multas e, 

inclusive, a retenção do veículo até a regularização. E o mais importante, acidentes.
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Capa de porca americana provoca 
risco aos motoqueiros e maiores 

danos em caso de acidente
legislação

 Capa de porca americana: os órgãos de trânsito en-
tenderam que, por ser pontiaguda, apresenta risco aos mo-
toqueiros e maiores danos em caso de acidente. 

 
 
 Lanternas foguinho: proibidas pela Resolução 667 
do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Não se deve 
substituir as lâmpadas dos sistemas de iluminação ou sinali-
zação de veículos.

 Películas nos vidros: a transparência mínima deve 
ser de 75% no para-brisa e de 70% nas portas. As películas 
metalizadas ou refletivas são proibidas em qualquer hipó-
tese, sendo válido também para os adesivos que possuem 
grandes proporções e que afetam a visibilidade. 

 Escapamento direto: conforme o artigo 230 do CTB 
(Código de Trânsito Brasileiro), é proibido conduzir qualquer 
veículo automotor com descarga livre ou silenciador de mo-
tor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante.

 
 Painéis luminosos: comuns em ônibus de trans-
porte coletivo, não podem ser utilizados em caminhões. Só 
pode ser instalado na parte superior do veículo e, mesmo 
assim, para informações sobre o serviço prestado.

 
 Molas traseiras arqueadas: além de dificultar a car-
ga e descarga, a altura exagerada pode provocar acidentes.

Resolução 479 do Contran impõe limites aos caminhões arqueados
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/maaeprimetransporteswww.maaeprimetransportes.com@maae_prime

WhatsApp Comercial: +55 (11) 94004-9950 ou (11) 98521-1826   |   Fixo: +55 (11) 3744-0921

Rua Aureliano Guimarães, 150 - Sala 904

Temos disponível caminhão plataforma ABERTA ou FECHADA
comercial@maaeprimetransportes.com

 +55 (11) 94004-9950 ou (11) 98521-1826  Fale com a MATTE Prime

- Somos homologados pelo Exército Brasileiro e afiliados à Abrablin.

- Além dessa garanna, seu veículo ou frota vai rastreado em tempo real.

- Temos uma equipe preparada para prestar o melhor serviço aos nossos clientes.

- Temos como parceira uma das maiores seguradoras do mundo, a                      Seguros.

Garannmos SEGURANÇA no transporte do seu veículo!

A Maae Prime desenvolve serviço no ramo de transporte de veículos leves para 
concessionárias e clientes, com total dedicação, responsabilidade e segurança.  
Nossa missão é fornecer um atendimento de ALTA QUALIDADE!

Precisa de um transporte PREMIUM, ÁGIL e SEGURO?



Projeto #UnindoForças 
tem nova parceria
A entidade Amigos do Bem é a nova 
parceira do #UnindoForças, da Merce-
des-Benz do Brasil. Com um ano de ati-
vidades, o projeto busca o engajamen-
to de várias organizações e empresas 
para levar consultas médicas, assis-
tência social e vacinas a comunidades 
carentes de localidades distantes de 
várias regiões do Brasil.

A Mercedes-Benz passa a apoiar o tra-
balho da Amigos do Bem, asseguran-
do mobilidade para que as equipes de 
atendimento cheguem mais perto das 
comunidades e encurtem caminhos 
para as pessoas assistidas. Para isso, a 
montadora cedeu um caminhão Axor, 
com carroçaria especialmente produ-
zida com dois consultórios: um odon-

tológico e outro oftalmológico.

“Também assumimos as despesas 
com a manutenção e o seguro do ca-
minhão. Assim, nossas carretas da saú-
de seguem indo cada vez mais para o 
interior do Brasil, ajudando a melhorar 
a qualidade de vida de muita gente”, 
diz Mauricio Mazza, CIO da Mercedes-
-Benz América Latina e um dos apoia-
dores do #UnindoForças.

Sobre a instituição -  A Amigos do Bem 
foi criada em 1993, a partir da mobili-
zação de um grupo de amigos de São 
Paulo, liderados por Alcione Albanesi, 
comovidos pela situação de miséria no 
sertão nordestino. Ao longo dos quase 
30 anos, cerca de 1 milhão de pesso-

as foram atendidas pela entidade, que 
transforma vidas por meio de projetos 
de educação, trabalho e renda, acesso 
à saúde, água e moradia.

“Os voluntários da área da saúde da 
Amigos do Bem viajam o ano inteiro 
para a região nordestina. Além de re-
alizar atendimentos médicos e odon-
tológicos, visitam os povoados mais 
afastados, para acompanhar de perto 
as famílias cadastradas. Tem tudo a ver 
com os ideais, ações e iniciativas do 
nosso projeto”, reforça Kathrin Pfeffer, 
CFO da Mercedes-Benz América Latina 
e madrinha do #UnindoForças.

responsabilidade social
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Carroçaria especialmente produzida 
com consultórios odontológico e 
oftalmológico

Mercedes-Benz Axor vai garantir que as 
equipes da Amigos do Bem cheguem 

mais perto das comunidades
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UMA POTÊNCIA
EM TRANSPORTES
E LOGÍSTICA.

MAIS DE 130 MIL VEÍCULOS MOVIMENTADOS POR MÊS E UMA FROTA
COM MAIS DE 800 EQUIPAMENTOS RODANDO NO BRASIL E MERCOSUL.
Na Autoport somos especialistas em transporte de automóveis e logística em todos os segmentos. Já são mais 
de 25 anos como referência em diversas atividades, como operações portuárias, transporte de veículos 
e de peças, gestão de pátios, armazenagem, logística de movimentação interna em montadoras, além 
de atendimento a locadoras e frotistas. Com tecnologia, inovação, segurança e uma frota peso-pesado, a gente 
entrega excelência todos os dias.

CENTRAL DE ATENDIMENTO:

comercial@autoport.com.br 
(011) 4336-2509  |  (011) 4357-8973 

AUTOPORT.COM.BR
Acesse o código e saiba mais.
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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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segurança

Consumo de álcool 
aumenta durante  
a pandemia

Alysson Coimbra, médico 
e diretor científico da 

Ammetra

24 Revista Cegonheiro

As sequelas que a Covid-19 vai deixar devem du-
rar bem mais do que a própria pandemia, que se 
encaminha para o fim. Uma delas é o aumento 
no consumo de álcool, que tem reflexo direto no 
trânsito. Reflexo que já é possível mensurar. Du-
rante o Carnaval, a PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) registrou alta de 225% nas autuações pela 
Lei Seca. Como resultado, o número de mortes 
cresceu 18% em relação a 2021. Além disso, a 
ocorrência de brigas e discussões no trânsi-
to vêm se tornando cada vez mais frequentes. 

Segundo Alysson Coimbra, especialista em Medicina 
do Tráfego, a pandemia aumentou, principalmente, 
os casos de ansiedade e outros transtornos, que 
elevaram o consumo de álcool. “Esse cenário preo-
cupa tanto pelo impacto na saúde física quanto pela 
mudança de comportamento no trânsito. Motoris-
tas que dirigem alcoolizados provocam mais aciden-
tes e mortes, e isso é um problema de todos nós”, 
afirma o médico, que é diretor científico da Amme-
tra (Associação Mineira de Medicina do Tráfego).

Dados do Sistema de Informações sobre Mor-
talidade do Ministério da Saúde comprovam a 
triste realidade. De 2019 a 2020, as mortes re-
lacionadas a transtornos mentais e comporta-
mentais devido ao uso de álcool aumentaram 
18,4%. Coimbra explica que o uso do álcool al-
tera diferentes funções cognitivas, emocionais 
e motoras, como percepção, comportamento, 
julgamento, atenção, memória e motricidade.
Os números da indústria também confir-
mam que o brasileiro está bebendo mais. 
Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística), a produção de bebida alco-
ólica cresceu 17,6% nos primeiros quatro meses 
de 2021, comparado ao mesmo período de 2020. 

Tudo isso tem reflexo direto no trânsito. “O tra-
balho dos médicos e psicólogos especialistas em 
tráfego, somado à fiscalização maciça, maior ri-
gor da lei e o uso de novas tecnologias, como os 
drogômetros, é essencial para que o aumento 
de mortes e sinistros graves registrados duran-
te o Carnaval não se repita”, destaca Coimbra.

Autuações pela Lei Seca aumentaram 
225% durante o Carnaval
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RESTRIÇÕES DE TRÁFEGO

para carretas  
cegonha em: 

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 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:

2022

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

CARNAVAL

25/02/2022 Sexta-feira 16:00 às 22:00

26/02/2022 Sábado 06:00 às 12:00

01/03/2022 Terça-feira 16:00 às 22:00

02/03/2022 Quarta-feira 06:00 às 12:00

SEMANA SANTA

14/04/2022 Quinta-feira 16:00 às 22:00

15/04/2022 Sexta-feira 06:00 às 12:00

17/04/2022 Domingo 16:00 às 22:00

FIM DE ANO

23/12/2022 Sexta-feira 14:00 às 22:00

24/12/2022 Sábado 06:00 às 12:00

25/12/2022 Domingo 16:00 às 22:00

30/12/2022 Sexta-feira 14:00 às 22:00

31/01/2023 Sábado 06:00 às 12:00

01/01/2023 Domingo 16:00 às 22:00

Nos Estados do Acre, Amazonas, Amapá e Roraima não haverá restrições de circulação.

RESTRIÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS ESTADOS DA BAHIA, PARAÍBA, PERNAMBUCO E RIO GRANDE DO NORTE

FESTEJOS JUNINOS

23/06/2022 Quinta-feira 16:00 às 22:00

24/06/2022 Sexta-feira 06:00 às 12:00

26/06/2022 Domingo 16:00 às 22:00

Caso a PRF flagre motoristas desrespeitando as restrições, será emitida multa de trânsito de natureza média, com 5 pontos na 
carteira, e R$ 130,16, sendo que o veículo ficará retido e só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.
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ONDE TIRAR AS LICENÇAS
São Bernardo do Campo-SP Pátio de estacionamento
Rua: Servidão Particular, 114 - Bairro Batistini

Licenças Estaduais  (11) 4347-8468

Piracicaba / São Paulo
Rodovia SP 304, km 147 – Sala 02 – Distrito de Tupi

Licenças Estaduais (19) 3438-7738

Camaçari / Bahia
Rua: Gurupi, 23 – Bairro Goiana

Licenças do Estado da Bahia (71) 3622-6700
Gravataí / Rio Grande do Sul
Av. Eli Correa, 6.651 – RS 030 – Bairro Passo da Cavera

Licenças do Estado do R.G. do Sul (51) 3431-4848

São José dos Pinhais / Paraná
Rua: Tubarão, 112 – sala 02 – Bairro: Borda do Campo

Licenças dos Estados de SC, MG, TO, PR, RS, GO e SP (41) 3385-8245

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

Licenças Estaduais (12) 3906-0807

LICENÇAS

? DOCUMENTOS
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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.

ATENÇÃO MOTORISTAS
LICENCIAMENTO SÃO PAULO 2022

São Paulo (Licença Estadual)

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Santa Catarina (Licença Estadual)

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Goiás (Licença Estadual)

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Rio de Janeiro (Licença Estadual)

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

Minas Gerais (Licença Estadual)

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

Rio  Grande do Sul (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta
- Foto da Plaqueta das carretas

Bahia (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Pernambuco (Licença Estadual)

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

- Contrato social da empresa (xerox 
autenticada)

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

- Comprovante de endereço – pessoa 
física (xerox autenticada)

Pará

- Documento Cavalo
- Documento Carreta

CARRO E CARRETA
Final de Placa Mês de Licenciamento

 1 e 2 Julho
 3 e 4 Agosto
 5 e 6 Setembro
 7 e 8 Outubro
 9 Novembro
 0 Dezembro

CAMINHÃO
Final de Placa Mês de Licenciamento

 1, 2, 3 e 4 Outubro
 5, 6 e 7 Novembro
 8, 9 e 0 Dezembro
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A TEGMA há mais de 50 anos no mercado, se destaca         
como um dos maiores operadores logísticos do Brasil.             
Listada na B3, vem desenvolvendo um papel importante       
como prestador de soluções logísticas a seus clientes,           
pensando sempre em modernidade, avanços tecnológicos, 
soluções inteligentes, serviços especializados e diferenciados. 
Contamos com uma gama completa de serviços, com foco      
em logística de veículos e logística integrada, capaz de atender 
de forma estratégica e personalizada as necessidades de cada 
cliente.

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

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

www.tegma.com.br

Siga a Tegma nas redes sociais:

Soluções de
Logística Conectada
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Banco de Alimentos 
de São Bernardo vai 
ampliar atendimento

Para aprimorar as ações voltadas à segu-
rança alimentar das famílias em situação 
de vulnerabilidade social, o prefeito Orlan-
do Morando autorizou o início das obras de 
reforma e ampliação do Banco de Alimen-
tos de São Bernardo. Com investimento de 
mais de R$ 217,1 mil, o espaço receberá 
diversas melhorias, inclusive a implantação 
de cozinha experimental, equipada para 
promover cursos de educação alimentar.

O Banco de Alimentos de São Bernardo 
cumpriu importante papel durante a pan-
demia, sendo responsável pela captação, 
separação e destinação de alimentos do-
ados ao município às famílias que vivem 
em situação de vulnerabilidade e são aten-
didas pelos Cras (Centro de Referência da 
Assistência Social), Creas (Centro de Refe-
rência Especializado de Assistência Social) 
e entidades conveniadas.

“É um serviço importantíssimo, e que 
agora recebe investimentos para ampliar 
o atendimento a quem mais precisa. So-
mente em 2021, foram 242 toneladas de 
alimentos arrecadados e distribuídos às 
23.658 famílias assistidas pela nossa rede 
de assistência social”, diz o prefeito.

O investimento é fruto de convênio fir-
mado entre o município e o Ministério do 
Desenvolvimento Social, por meio da Caixa 
Econômica Federal. “Nosso objetivo é am-
pliar e diversificar o atendimento realizado. 
Com a cozinha experimental, por exemplo, 
ofertaremos cursos de educação alimentar 
e aproveitamento integral dos alimentos”, 
destaca André Sicco, secretário de Assis-
tência Social de São Bernardo.

regional
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Prefeito Orlando Morando autoriza o início das 
obras do Banco de Alimentos de São Bernardo

Obras de reforma e ampliação serão  
concluídas em três meses
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Carreta três eixos, 2018, completa, rodas de 
alumínio. Tratar César 11 9 – 8494-0006. 

Carreta três eixos – ano 2012, verde transzero, 
robocop. Contato – Carlos – 11 9 – 9162-8052
Carreta três eixos – ano 2014, verde transzero, 
robocop. Contato – Carlos – 11 9 – 9162-8052
Carreta rodoceg – ano 2014, amarela brazul, ro-
bocop. Contato – Peter – 11 9-8426-8565
Carreta Dambros Robocop 2008 com pneus e 
cintas valor 70 mil - tratar com Roberto da Trans-
zero (11) 99192-1817
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 
Norte, reformada. 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
Carreta Dambroz  - ano 2012 – Contato –  
Salvador 11-9-6076-5898

Caminhão Volvo FH 500 6x2 – ano 2020, azul 
com geladeira, km 280.000, selado, revisões ok R$ 
620.000,00.
Contato – Sandro – 41 9-9944-7665 

Caminhão Scania – R420 – ano 2011, branco tru-
cado, km 1.176.00
Contato – Carlos – 11 9 – 9162-8053
Caminhão Scania – G450 – ano 2020, azul truca-
do, km 235.000
Contato – Carlos – 11 9 – 9162-8053
Volvo FH 500 globetrotter, ano 2020, prata, km 213 
mil, R$ 650 mil. Tratar Barbarelli Tel 11 9 8549-1571
Scania P360 – Ano 2012 – Km 960 mil R$170.000,00 
Contato: (11) 98472-0655 (Alex) - 98667- 1226 (Papito)
Caminhão Volvo – Completo, suspensão a ar 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 – 2011/2011, vermelho, toco, 900 mil 
km. Tratar com Gabriel (48) 99935-6575.
Mercedes Axor 2041 S 2012 – cinza. Tratar com 
Márcio: (11) 95651-4656
Scania 340 – A4x2 – prata. Tratar com Márcio: (11) 
95651-4656
Volvo FH, 2005, prata. Tratar com Sergio: (11) 
7864-6955 e ID – 80*62169. Aceita troca
VW Constelation 19320, 2006/2006, branco, 
pneus novos, ótimo estado, revisões em dia. Tratar 
com Mário: (11) 7871-1282 e 7730-8474
MB 608 Dguincho, 1980. Preço: R$ 30 mil. Tratar 
com Gilberto (TN): (11) 99134-8945, 7833-2201 e 
ID 84*23068
Iveco Stralis, 2009, modelo Power cegonheiro, tur-
bina e unidades novas, vermelho e pneus novos. 
Preço: R$ 210 mil. Tratar com Delmiro (TNorte): 
(11) 99935-7917
Axor 2035, branco, 2007/2008. Tratar com Silvana 
ou Félix (11) 97028-9782, 98436-3376, 11*6514 
ou 7734-5921
Scania T113 Topline, ano 1997, com seis pneus 
Michelin novos, rodas de alumínio, conversor de 
bateria e televisão. Segundo dono. Impecável! Tra-
tar 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
Scania P 360 – ano 2013 ( toco ) - Contato – Salva-
dor 11-9-6076-5898
Volvo FH 460 – ano 2014, branco, km 750.000, R$ 
320 mil. Contato – Cesar 11 – 98494-0006

Casa 3 dormitórios, 2 vagas, c/ móveis pla-
nejados, edícula no fundo, c/ deposito, casa 
toda reformada, Ferrazópolis SBC. Tratar  
Serzedelo 11-9 9293-5779.

Casa 4 dormitórios, 3 vagas, sala ampla, cozinha 
planeja, porcelanato, c/ deposito de emprega-
da, casa de esquina, jd Santo André. Tratar 11-9-
99480-8508.
 Casa térrea parque terra nova 1, 3 dormitórios, 
2 salas, 2 churrasqueira, 4 vagas  R$ 880.000,00.  
Tratar  11-9-99480-8508.

Casa 4 dormitórios, 3 vagas na garagem, bairro 
demarchi. R$ 580.000,00. Tratar com Paulo 11-9-
9480-8508.
Casa - vendo em Porto Real/RJ. 300m2 de terreno 
c/ 111m2 de área construída. 3 dorms., 2 suítes, 2 
vagas. Valor R$ 400mil – Contato: Hélio (24) 99971-
1855 – Cida (24) 99932-3505
Apartamentos 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
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 asfaltada.
Vendo ou troco por apto em SBCampo. Dona Isa-
bel 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. Con-
tato: Hitler +55 14 99154-9312
Apartamento reformado – Av. Miro Vetorazzo, 
114 (ao lado da Tegma). Contato: (11) 93249-4141 
– Washington
Apartamento 3 dorms. – 73m2, com sacada, andar 
térreo, cond. com lazer completo na av. Industrial 
prox. ao parque Celso Daniel em Santo André. R$ 
200 mil + transf. de dívida. Contato: (11) 99868-
4711 - Edy
Apartamento na Praia Grande - Praia da Avia-
ção, condomínio novo com lazer completo, apto. 
com 150m2, 3 dormitórios, 1 suíte, cozinha pla-
nejada, todo mobiliado, com ar condicionado, 
todo avarandado com churrasqueira, saída para 
os 3 dormitórios e sala, 2 vagas de garagem, ape-
nas 50 metros da praia. Tratar (011) 98394-8400

Carretas

Imóveis

Caminhões

classificados
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