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Caros Leitores,
Chegamos à última edição da revista Cegonheiro 2021, recheada de
boas notícias. Começamos pela ação social da Igreja Batista Além do
Véu, de São Bernardo, realizada no pátio do sindicato. Foram distribuídas
mais de 400 cestas básicas às famílias da Comunidade Fazendinha e
proporcionada muita diversão à criançada. Esse é mais um exemplo de
que, juntos, podemos fazer muito mais.
Nosso “Programa Nacional de Podas”, iniciativa em prol do meio ambiente,
segue firme por todo o país. Em novembro, as equipes realizaram podas
nos estados de Alagoas, Maranhão, Minas Gerais e Santa Catarina.
A tradicional Caravana Iluminada da Coca-Cola FEMSA já está nas
estradas. Puxada por cinco Novo Actros da Mercedes-Benz, este ano, o
grande diferencial da Caravana é que será liderada por duas motoristas
profissionais, ambas do Paraná: Izabel Aparecida Alves de Souza, da
cidade de Mallet, e Marcela Pacheco Costa, de Curitiba.
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Benvindo Gonçalves
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Conselho Fiscal Efetivo
Luiz Carlos Pitondo
Luiz Eugênio Baldin Golgatto
Valter Gonçalves de Oliveira
Conselho Fiscal Suplente
Daniel Masili Gomes
José Jorge Ribeiro
Leandro Aristoteles Batista de Souza
Jornalista Responsável
Eduardo Camargo Sanches
Mtb 19.609
Editoração de Arte e Produção Gráfica

Nesta edição, vamos conhecer a trajetória do nosso amigo Zé Itabaiana.
Do Sergipe para São Paulo para as estradas.

Zethy Lopes

Aproveito a oportunidade para desejar a todos os associados e familiares
Feliz Natal e um novo ano repleto de muita saúde, para celebrarmos
todas as conquistas e realizações.
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Comercial De Nigris
recebe Selo de
Solidariedade
“Doar faz bem ao coração!”. Na Comercial
De Nigris a frase é prática. Ao longo deste ano, a empresa participou de inúmeras
ações sociais promovidas pelo Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo do
Campo, na Grande São Paulo. Por causa
desse compromisso, receberam o Selo de
Solidariedade 2021, durante evento realizado em 30 de novembro, no Sítio São Jorge, no bairro Demarchi.

Larissa Germano e Jéssica Santos representaram a
Comercial De Nigris no evento de entrega do Selo
de Solidariedade 2021

Dentre as ações, a Comercial De Nigris e
seus colaboradores participaram da ação
Cesta Básica, realizada em maio; da Campanha de Inverno, em julho; da “A Leitura
nos Une”, em comemoração ao Dia das
Crianças; e da Natal Panetone, em dezembro.

Reconhecimento pela participação nas ações sociais
promovidas pelo Fundo Social de Solidariedade de
São Bernardo do Campo

Para 2022, a intenção da empresa é participar e promover mais ações sociais, para
seguir fazendo a diferença.

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:

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
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

José Ronaldo Marques da Silva (Boizinho)
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Proteção e segurança

para os desaﬁos do seu caminho.
Transportar cargas tão importantes é uma grande responsabilidade.
Exige foco, comprometimento e muita coragem.

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.
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.
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.

Interbrok e você.

Há mais de 40 anos, juntos nesta estrada.
Rua dos Feltrins, 1.401. São Bernardo do Campo – SP.
Contato pelos telefones: (11) 3882-4216 / (11) 3882-4218.
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regional

Assinatura do termo de
colaboração ocorreu no
Palácio dos Bandeirantes

SBC terá segunda
unidade do Bom Prato
São Bernardo do Campo
felizes em implantar o
avança no atendimento
segundo Bom Prato, parà população em vulneceria importante com
rabilidade social. O prea Prefeitura”,ressalta
feito Orlando Morando
Célia Parnes, secretáassinou, junto ao Goria de Desenvolvimenverno do Estado, termo
to Social do Estado.
de colaboração para a
Para Carla Morando, o
implantação do segunBom Prato é um prodo Bom Prato. A nova
grama social muito imunidade será instalada
portantepara atender as
no bairro Assunção,
pessoas que estão em siem área onde funciona
tuação de vulnerabilidao Bom Prato de Camde. “Temos uma demanpanha. A inauguração
da grande e a segunda
está prevista para abril
Inauguração do segundo Bom Prato de SBC está prevista para abril de 2022
unidade vai contribuir
de 2022 e a estimativa
muito. Nosso mandato
mais precisam”, explica o prefeito.
é servir 1.500 refeições
está
atuante
para
ampliar as políticas
e 300 cafés da manhã por dia, ao preA adequação do imóvel que recebepúblicas,
em
especial
as da área de
ço de R$ 1 e R$ 0,50, respectivamente.
rá a unidade demandará investimenassistência social”, observa a deputada.
to total de R$ 2,5 milhões, sendo R$
“Durante a pandemia, criamos o Bom PraBom Prato Dia e Noite — Primeira
1,5 milhão oriundo dos cofres muto de Campanha, em terreno que estava
unidade a funcionar no modelo Dia e
nicipais e R$ 1 milhão via repasse
abandonado e foi incorporado ao municíNoite no Estado de São Paulo, o prido Governo do Estado. Para o cuspio. Foi uma decisão acertada, tendo em
meiro Bom Prato de São Bernardo
teio anual das refeições que serão
vista a demanda e ótima receptividade
foi inaugurado em janeiro de 2019.
servidas, a Administração e Estado
da população. Com o governador João
Desde então, serve, diariamente,
investirão, cada um, R$ 463,6 mil.
Doria e o vice-governador Rodrigo Garcia
2.300 refeições, sendo 300 cafés da
e o apoio da minha esposa e deputada
“O Governo do Estado está atento às
manhã, 1.500 almoços e 500 jantares.
estadual, Carla Morando, conseguimos
demandas sociais e trabalhando para
oficializar a segunda unidade e amampliar as ações que fazem a difepliar a segurança alimentar àqueles que
rença na vida da população. Estamos
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Quer COMPROMISSO, QUALIDADE e SEGURANÇA?
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!

Garannmos SEGURANÇA no transporte do seu veículo!
Temos como parceira uma das maiores seguradoras do mundo, a
Além dessa garanna, seu veículo ou frota vai rastreado em tempo real.

Seguros.

Fale com a

MATTE Prime
Estamos ao seu dispor!

Trabalhamos com caminhão plataforma aberta ou fechada
WhatsApp Comercial:
+55 (11) 94004-9950 ou

(11) 98521-1826

Que po de transporte
você precisa?
Somos homologados pelo Exército Brasileiro e aﬁliados à Abrablin.

#SOMOSPRIME
Rua Aureliano Guimarães, 150 - Sala 904
WhatsApp Comercial: +55 (11) 94004-9950 ou (11) 98521-1826 | Fixo: +55 (11) 3744-0921
@maae_prime

www.maaeprimetransportes.com
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Zé Itabaiana: “Agradeço a Deus pelo
meu trabalho”.

gente

Quatro décadas
dedicadas ao
transporte de
veículos

Com Marcia,
companheira há 43 anos

Ele nasceu em Itabaiana, no Sergipe, mas veio para São Paulo com 12
anos. Só com essa informação, já é
possível saber que vamos falar do
Zé Itabaiana. Afinal, poucos o conhecem como José de Santana, da
transportadora Santana e Santana,
com mais de 42 anos dedicados ao
transporte de veículos.
A oportunidade para realizar o sonho
de ser motorista de caminhão surgiu
entre a semana do Natal e Ano-Novo de 1979. Oficialmente, começou
a trabalhar na Transauto em 4 de
janeiro de 1980, ao lado do irmão,
Manoel Santana. “Em sociedade,
compramos um Mercedez Benz ano
1967 modelo 1111 que, naquela época, tinha capacidade para transportar
seis veículos. Nossa primeira viagem
foi para Bauru, no interior de São Paulo”, conta o Zé Itabaiana, de fala mansa

8

Revista Cegonheiro

caminhões sempre tinham um probleminha”, lembra, destacando os
avanços tecnológicos, a segurança e
o conforto dos veículos atuais.
Se por um lado está feliz com essa
evolução, por outro, sente falta do
companheirismo e da amizade que
existia entre os caminhoneiros. “Um
ajudava o outro, tanto nos problemas
da estrada como pessoais. Nos fins
de semana, o churrasco com as famílias era sagrado.”
Zé Itabaiana com Renato,
seu filho caçula
e conversa agradável.
O seu último trabalho antes de se tornar cegonheiro foi mecânico de automóvel. O que significa que, além de
motorista, ele fazia a manutenção do
caminhão. “Ao contrário de hoje, os

Realmente, os tempos são outros. A
trajetória do Zé Itabaiana também
mudou muito. O MB 1167 verde e as
viagens deram lugar ao dono de transportadora. Há 18 anos, como diz, ele
cuida do negócio, com a ajuda da filha,
Jandira. Por cuidar do negócio, entenda-se, serviços mecânicos, gerenciamento e, quando necessário, motorista cegonheiro. “Mas o que mais gosto

de fazer é ensinar o pessoal que está começando,
transmitir tudo o que sei”, fala, cheio de orgulho.
Orgulho que, provavelmente, influenciou toda a
família. Além da Jandira, que trabalha na administração da transportadora, os filhos Renato, Teodomiro e Marco são caminhoneiros e o neto é mecânico. Não podemos esquecer da Marcia, com quem
está há 43 anos. “É a psicóloga da empresa. A gente
reclama, ela consola”, comenta, em meio a risos.
O próprio Zé Itabaiana herdou a paixão do primo, o finado Santaninha. “Fui uma espécie de estagiário dele. Dirigia, ajudava em tudo. Aprendi com ele e me aprimorei na
estrada, no dia a dia.”

Em janeiro, Zé Itabaiana completa
42 anos no segmento cegonheiro

Quando não está trabalhando, Zé Itabaiana gosta de pescar, tomar umas cervejinhas e cuidar das vaquinhas que
tem no sítio. Nas férias, viaja. Mas, agora, de avião.

Zé Itabaiana
com a filha
Jandira

Zé Itabaiana com
o filho Teo

São mais de quatro décadas trabalhando no segmento

Com os irmãos José Percílio Santana e
Manoel Santana
Caminhões evoluíram muito nos
últimos tempos

Revista Cegonheiro
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relacionamento

Edinho Bez, diretor executivo da Frenlogi,
Douglas Santos Silva, vice-presidente do
Sinaceg, senador Wellington Fagundes,
presidente da Frenlogi, Boizinho, presidente
do Sinaceg, Jaime Ferreira Dos Santos,
presidente da Feiceg, e Renato Borges

Sinaceg e Frenlogi
reúnem-se em Brasília
Firme no propósito de buscar o melhor
para a categoria, o Sinaceg, representado por José Ronaldo Marques da
Silva, o Boizinho, Douglas Santos Silva
respectivamente, presidente, vice-presidente da entidade, e Jaime Ferreira dos Santos, presidente da Feiceg
se reuniram com o senador Wellington Fagundes (PL/MT), presidente da
Frenlogi (Frente Parlamentar Mista de
Logística e Infraestrutura). No encontro, que aconteceu em novembro, em
Brasília (DF), foram discutidos vários
assuntos do sindicato.

Organizada por senadores e deputados,
a Frenlogi visa o progresso da logística
nacional, principalmente, no que se refere ao desenvolvimento de obras de
infraestrutura e ao aprimoramento da
legislação federal do setor. Para o senador “estradeiro”, os parlamentares têm o
compromisso de buscar e instituir ações
e projetos em busca da modernização e
da eficiência do segmento.
Na ocasião, o Sinaceg também foi recebido pelo deputado federal Alex Manente
(Cidadania/SP) e por Renato Borges.

Da esquerda para a
direita: Fátima Dutra,
Beatriz Vitoi e Edilene,
com Boizinho

Senador Wellington Fagundes,
presidente da Frenlogi
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Diretoria do sinaceg - da esquerda
para direita Beatriz Vitoi, Edilene,
Rose e Fátima Dutra

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.

AUTOPORT.COM.BR

Acesse o código e saiba mais.

CENTRAL DE ATENDIMENTO:
(011) 4336-2509 | (011) 4357-8973
comercial@autoport.com.br
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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.

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

Uma equipe do
Sinaceg segue
trabalhando em
Santa Catarina

Gestão
Ambiental

Teste
Periódico

Tecnologia
Embarcada

Controle
das emissões

MelhorAR

transauto.com.br
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meio ambiente

Ano termina com muitas
podas pelo país
As equipes do “Programa
Nacional de Podas de Árvores”,
do Sinaceg, seguem firmes na atuação
pelo Brasil, sob coordenação de Paulo
Cícero da Silva. O programa também conta com
a supervisão e parceria das prefeituras, do IBAMA
e órgãos do meio ambiente.
Em novembro, a Equipe 1, liderada por Edilon Gonçalves,
trabalhou no Estado do Maranhão, na BR 135, no trecho
entre Dom Pedro e Presidente Dutra.
A Equipe 2, coordenada por Valdir Aparecido, atuou na BR 381, no
trecho entre Ipatinga e Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais.
A Equipe 3, liderada por Wellington Francisco, fez podas na BR 282,
em Santa Catarina, no trecho entre Ponte Serrada e o trevo de Irani.
A equipe 4, sob coordenação do Betuel Alves, realizou podas
no Estado de Alagoas, na BR 104, no trecho entre
União dos Palmares (AL) e Caruaru (PE).
Para desenvolver esse trabalho, o Sinaceg conta com
21 funcionários efetivos e, também, diaristas locais,
contratados quando necessário.
As equipes do “Programa Nacional de Podas de Árvores”
aproveitam para desejar um Feliz 2022, repleto de saúde,
para celebrarmos todas as conquistas
que estão por vir.
Boas Festas!

Equipe 2,
coordenada
por Valdir
Aparecido,
atuou na
BR 381, em
Minas Gerais

Liderada
por Edilon
Gonçalves,
equipe 1
trabalhou na
BR 135, no
Maranhão

Coordenada por Wellington Francisco, a equipe 3 fez podas na BR 282, em Santa Catarina

Equipe 4, sob coordenação do Betuel Alves, realizou
podas em Alagoas, no trecho entre União dos Palmares
(AL) e Caruaru (PE)
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manutenção

Faça revisão no veículo antes
de pegar a estrada

Vai tirar férias? Merecidas. Pretende pegar a estrada
com o carro? Antes de arrumar as malas, faça uma
revisão, para evitar aborrecimentos.
Óleo lubrificante: primordial para garantir que o motor funcione adequadamente, ajuda a lubrificar as partes
móveis, como pistões, virabrequim e
válvulas. É fundamental trocar o óleo
do motor no período estipulado pelo
fabricante do veículo.
Sistema de freios: verifique as condições do freio, se existem ruídos ao
pisar no pedal e trepidações na frenagem, por exemplo. Ao menor sinal de
problema, troque as pastilhas ou corrija possíveis falhas.
Suspensão: responsável pelo conforto dos passageiros e, principalmente,
pela estabilidade de direção. Antes de
pegar a estrada realize o alinhamento
e o balanceamento e certifique-se de
que o veículo não está “puxando” para

Carro em ordem garante
viagem tranquila
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nenhum dos lados.
Cheque também os amortecedores, que
se apresentarem vazamento ou estiverem emperrados afetam, e muito, a segurança do veículo em frenagens, curvas
e na absorção de impactos das irregularidades das vias.
Pneus: não somente na revisão de férias. Verifique semanalmente o estado e
a pressão dos pneus. É necessário checar
se os sulcos estão profundos e se existe a

formação de bolhas nos flancos. Confira
também o estepe.
Sistema elétrico: cheque faróis, lanternas, pisca-alerta e as setas. Esses itens
são fundamentais para que você veja e
seja visto na estrada.
Revisão realizada, dirija com segurança,
atente-se às recomendações de trânsito,
respeite as sinalizações e boa viagem.
Divirta-se!

Revista Cegonheiro
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saúde

Tempo parado no trânsito afeta
saúde física e mental
Congestionamento é característica dos
grandes centros e, geralmente, não
há como evitar. Estudo divulgado na
Summit Mobilidade mostra que o brasileiro fica, em média, 32 dias por ano
parado no trânsito. O tempo de deslocamento chega a 127 minutos por
dia e, afirmam especialistas, o prejuízo
à qualidade de vida e ao bem-estar é
imediato.
“O brasileiro perde tempo, saúde e
dinheiro parado dentro do carro. Perde tempo de lazer, de convívio com a
família e até de produção. Tudo isso
aumenta o estresse, que afeta a saúde
física e mental”, afirma Alysson Coimbra, médico especialista em Medicina
do Tráfego e diretor da Ammetra (Associação Mineira de Medicina do Tráfego).
Na avaliação do especialista em segurança viária, a
baixa qualidade
do transporte público e a ausência
de alternativas,
como
ciclovias
seguras, incentivam a opção
pelo transporte
individual, o que
é ruim para toda
a sociedade.
Pesquisa
feita
Tempo de
deslocamento nas
grandes cidades
chega a 127 minutos.

18

Revista Cegonheiro

pela UnB (Universidade de Brasília),
em parceria com a Oxford Brookes University, da Inglaterra, a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e
a UFSC (Universidade Federal de Santa
Catarina), mostrou que a precariedade
na mobilidade urbana afeta negativamente a qualidade de vida e o bem-estar, piorando a saúde física e mental.
“Depois de 18 meses de pandemia, a
ansiedade e o estresse atingiram níveis
alarmantes. Com a retomada das atividades presenciais, o trânsito se tornou mais uma fonte de estresse, que
interfere diretamente na saúde física,
aumentando os riscos de desenvolver
obesidade e doenças cardiovasculares,
por exemplo”, reforça Coimbra.
Segundo especialistas, investir em
mobilidade inclusiva e eficiente reduz o custo com tratamentos e afeta

positivamente a saúde da população.
“Estimular deslocamentos a pé ou de
bicicleta previne obesidade, diabetes
e doenças cardiovasculares, além de
melhorar a qualidade de vida, reduzir
as emissões de poluentes e desafogar
o trânsito”, comenta o médico.
Os engarrafamentos também causam
gastos ainda maiores com o transporte. Estudo feito pela Quanta Consultoria mostrou que os congestionamentos custam R$ 267 bilhões por ano ao
Brasil, o equivalente a 4% do PIB. É dinheiro suficiente para bancar o Auxílio
Brasil por três anos. “Gastamos tanto
com algo que faz mal à saúde, quando
poderíamos investir em programas de
distribuição de renda, educação, saúde e segurança viária. políticas públicas prioritárias”, conclui Coimbra.
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evento

Novo Actros puxa Caravana
de Natal da Coca-Cola

Caravana Iluminada da Coca-Cola é transportada pelo
Novo Actros da Mercedes-Benz

O Mercedes-Benz Novo Actros é
destaque na tradicional Caravana
Iluminada da Coca-Cola FEMSA. Este
ano, as carretas do comboio serão
puxadas por cinco cavalos mecânicos
(dois Novo Actros 2651 6x4, um 2648
6x4, um 2548 6x2 e um 2045 4x2), e
percorrerão 66 cidades de sete estados
(São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro e Mato Grosso do Sul), entre
3/11 e 23/12. A programação não será
divulgada, para evitar aglomerações e
zelar pela proteção das pessoas devido
à pandemia.
Os caminhões da Caravana são
iluminados em LED e Black Light. Telas
gigantes na carroçaria trazem imagens
super-realistas, como do líquido da
Coca-Cola transbordando na caçamba
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enquanto o veículo se movimenta.
Papai e Mamãe Noel estão de volta, já
vacinados, em uma ceia representando
a união familiar.
Como novidade, a Caravana Iluminada
será liderada por duas motoristas
profissionais, ambas do Paraná: Izabel
Aparecida Alves de Souza, da cidade de
Mallet, e Marcela Pacheco Costa, de
Curitiba. Elas foram selecionadas com
a ajuda do Movimento “A Voz Delas”,
iniciativa da Mercedes-Benz com foco
nas necessidades das caminhoneiras
e esposas dos caminhoneiros de todo
o Brasil. O objetivo é conscientizar a
sociedade sobre a importância das
mulheres no transporte.
No aspecto sustentabilidade,
a Caravana transporta um jardim
vertical com plantas naturais, entre

elas, diversas espécies de samambaias
e peperômias, que foram plantadas em
500 garrafas pet de 2 litros. Reforçando
a missão da companhia em gerar
valor social nas áreas onde atua, 4 mil
cestas básicas serão doadas em 26
cidades durante o trajeto da Caravana.
A iniciativa, em parceria com a Ação
da Cidadania, faz parte da campanha
Natal Sem Fome, que ajuda a famílias
em situação de vulnerabilidade.
Tradição — A Coca-Cola FEMSA Brasil
apresenta o maior Natal de todos os
tempos em uma ação marcada pela
tradição, diversidade, inovação e
muita segurança para a população.
Em parceria com a Coca-Cola Brasil,
o “Natal A Magia Acontece” promete
despertar o verdadeiro sentido da
época e celebrar as relações humanas.

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

/codemascania

/codemascania
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social

Como símbolo e agradecimento
pelo trabalho, Márcio e o amigo
Saruê deixaram uma carreta na
Sala dos Milagres

Movido pela fé
Márcio Galdino, diretor regional do Sinaceg, fez sua primeira peregrinação a
Aparecida em 2018. Este ano, se preparou para fazer o Caminho da fé oficial,
homologado pelo Santuário, com direito a
certificado e credencial. Foram 11 dias de
caminhada, ao lado do primo, Saruê, do
casal Emerson e Thalita, do pai dela, Faustino, e do Fernando di Fiori, o Peixinho. O
pai, Benedito, foi no carro de apoio. Ao
longo do caminho, dois peregrinos juntaram-se ao grupo: André, de São Joaquim
da Barra (SP), e o Arnaldo, de Sorocaba
(SP). “Minha motivação é a fé. Sou grato
à Nossa Sra. Aparecida pela vida, família,
trabalho e todas as conquistas. Para não
dizer que não pedi nada, roguei para que
a Covid-19 acabe definitivamente.”
Márcio e os amigos peregrinos caminharam aproximadamente 320 quilômetros e
pernoitaram em nove cidades, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. O ponto
de partida foi Águas da Prata (SP). Depois,
Andradas, Crisólia, Borda da Mata, Estiva,

Paraisópolis e Luminosa, em Minas Gerais,
Campos do Jordão, Piracuama e Pindamonhangaba, em São Paulo.
Para Márcio, o grande aprendizado da peregrinação é viver um dia por vez, cada um
com seus desafios, como na caminhada.
“Em um dia chove, no outro faz Sol. Em
um tem buracos, em outros, é asfalto. Mas
sempre vamos chegar ao destino”, conta,
ressaltando que, depois do Caminho da Fé,
está controlando melhor a ansiedade.
No próximo ano, pretende repetir a peregrinação, mas com um grupo maior.
Imagem de Nossa Senhora Aparecida
na Porteira do Céu,
em Tocos de Moji (MG)

Márcio (em primeiro plano), o pai,
Benedito (com os braços abertos) e os
amigos de fé, na Serra da
Luminosa (MG)

Parada na pastelaria do senhor
Mauro, em Inconfidentes (MG)

Certificado do
Caminho da Fé

Depois de 11 dias de caminhada,
grupo chega ao Santuário
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Credencial do
Caminho da Fé
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Ação social da Além do Véu contou
com a ajuda de 70 voluntários

social

Pátio do Sinaceg
é palco de ação social
da Além do Véu SBC
Em 20 de novembro, o pátio do Sinaceg
acolheu as famílias da Comunidade
Fazendinha, beneficiadas por uma ação
social da Igreja Batista Além do Véu SBC.
Foram distribuídas mais de 400 cestas
básicas e proporcionado um dia de
muita diversão para a criançada.
Com o propósito Edificar, Amar e Servir,
anualmente, a igreja realiza a doação
de cestas às famílias em situação de
vulnerabilidade. Em sua 15ª edição, o
evento 2021 foi batizado de “Impacto
Social Fazendinha” e contou com a
colaboração dos fiéis e apoiadores
externos para a sua realização. No dia,
70 voluntários doaram seu tempo,
disposição e amor, garantindo o sucesso
da ação.
Enquanto as famílias recebiam as cestas,
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as crianças se divertiam nos brinquedos
instalados no pátio do Sinaceg e com os
animadores vestidos de personagens
infantis. Para repor as energias, pipoca,
algodão doce, cachorro-quente e
refrigerante.
Comprometido com o desenvolvimento
socioeconômico do país, o sindicato
realiza e apoia inúmeros programas de
responsabilidade social e ambiental.
Esta foi a primeira vez que cedeu o
espaço para a Além do Véu, tendo
à frente Douglas Santos Silva, vicepresidente, Aroldo Neves, secretário
geral, Ronaldo Almeida de Souza
Aranha, diretor executivo suplente, e
Leandro Aristoteles Batista de Souza,
suplente no Conselho Fiscal. Os dois
últimos, inclusive, foram voluntários
no dia.

Personagens do mundo infantil divertiram a criançada
Revista Cegonheiro

Cama elástica, tobogã e outros brinquedos
foram instalados no pátio do Sinaceg

Mais de 400 cestas básicas foram distribuídas

Soluções de
Logística Conectada
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

SERVIÇOS DE LOGÍSTICA
INTEGRADA

.
.
.
.

.

.
.
.
.
.

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

.
.
.
.
.
.
.
.

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:
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Restrições de tráfego
para carretas
cegonha em:

Restrições

2021

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:

Restrição de Trânsito em todas as unidades da Federação
OPERAÇÃO

CARNAVAL

SEMANA SANTA

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

FIM DE ANO

DATA

DIA

HORÁRIO DA RESTRIÇÃO

12/02/2021

Sexta-feira

16:00 às 22:00

13/02/2021

Sábado

06:00 às 12:00

16/02/2021

Terça-feira

16:00 às 22:00

17/02/2021

Quarta-feira

06:00 às 12:00

01/04/2021

Quinta-feira

16:00 às 22:00

02/04/2021

Sexta-feira

06:00 às 12:00

04/04/2021

Domingo

16:00 às 22:00

12/11/2021

Sexta-feira

16:00 às 22:00

13/11/2021

Sábado

06:00 às 12:00

15/11/2021

Segunda-feira

16:00 às 22:00

24/ 12/2021

Sexta-feira

14:00 às 22:00

25/12/2021

Sábado

06:00 às 12:00

26/12/2021

Domingo

16:00 às 22:00

31/12/2021

Sexta-feira

14:00 às 22:00

01/01/2022

Sábado

06:00 às 12:00

02/01/2022

Domingo

16:00 às 22:00

Apenas os estados do Amazonas, Acre e Roraima ficam de fora das restrições.
O estado do Rio Grande do Sul também não terá restrições de tráfego para caminhões no feriado de carnaval.

Restrição aplicável apenas aos estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte
FESTEJOS JUNINOS

23/06/2021

Quarta-feira

16:00 às 22:00

24/06/21021

Quinta-feira

12:00 às 20:00

Caso a PRF flagre motoristas desrespeitando as restrições, será emitida multa de trânsito de natureza média, com 5 pontos na
carteira, e R$ 130,16, sendo que o veículo ficará retido e só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.
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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.

Licenças

ONDE TIRAR AS LICENÇAS
São Bernardo do Campo-SP Pátio de estacionamento
Rua: Servidão Particular, 114 - Bairro Batistini

?

(19) 3438-7738

Camaçari / Bahia
Rua: Gurupi, 23 – Bairro Goiana

Goiás (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta
Rio de Janeiro (Licença Estadual)

(71) 3622-6700

Licenças do Estado da Bahia

Gravataí / Rio Grande do Sul
Av. Eli Correa, 6.651 – RS 030 – Bairro Passo da Cavera

(51) 3431-4848

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 SC, MG, TO, PR, RS, GO e SP

(41) 3385-8245

- 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)

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

(12) 3906-0807

Licenças Estaduais

Santa Catarina (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

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

São Paulo (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

(11) 4347-8468

Licenças Estaduais

DOCUMENTOS

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta
- Foto da Plaqueta das carretas
Bahia (Licença Estadual)

ATENÇÃO MOTORISTAS

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta
Pernambuco (Licença Estadual)

LICENCIAMENTO SÃO PAULO 2021
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CAMINHÕES

CARRETAS - AUTOMÓVEIS - MOTOS

Final de Placa Mês de Licenciamento

Final de Placa Mês de Licenciamento

1e2

Setembro

3, 4 e 5

Outubro

6, 7 e 8

Novembro

9e0

Dezembro

Revista Cegonheiro

1
2
3
4
5e6
7
8
9
0

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
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)
Pará
- Documento Cavalo
- Documento Carreta
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lançamento

Linha 2022 do Toyota SW4

Toyota apresenta
linha 2022 do
SUV SW4
A Toyota do Brasil lança a linha 2022 do
SUV SW4, cujo principal destaque é a volta da versão Diamond — lançada pela primeira vez em 2018 — no topo da gama,
que traz mudanças importantes em design e nível de equipamentos, tornando o
portfólio SW4 mais exclusivo.
Como um dos diferenciais da linha, o retorno da Diamond oferece acabamento
com pintura bicolor, novas rodas e sistema ótico, grade, para-choques e luzes em
LED. No interior, novo esquema de cores
nos estofados e nas portas, e desenhos diferenciados nos relógios do velocímetro e
tacômetro. Com relação ao nível de equipamentos, a versão SW4 Diamond agrega
carregador de celular sem fio, ar-condicio-
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nado de duas zonas automático e digital
e abertura de porta-malas com sensor de
movimentação dos pés.
Do ponto de vista da segurança, novo
sistema de visão 360°, alerta de tráfego
cruzado traseiro (RCTA) e alerta de ponto
cego (BSM). O pacote de segurança ativa
Toyota Safety Sense (TSS) recebeu função
para detecção de pedestres e ciclistas.
A linha 2022 do SW4 segue equipada com
motor diesel 1GD de 2.8 litros com 204 cv
de potência e torque de 50,9 kgfm a 2.800
rpm.
Com valores a partir de, aproximadamente, R$ 383,3 mil, toda a linha SW4 2022
tem garantia de cinco anos ou 150 mil km
(o que ocorrer primeiro).

Sistema de conectividade com
tela de 8” sensível ao toque

Abertura de porta-malas com
sensor de movimentação dos pés

classificados
Carretas
Carreta Dambros Robocop 2008 com pneus e cintas
valor 70 mil - tratar com Roberto da Transzero (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
Vendo carreta semi-robocop 1995, Três Eixos. Contato:
(11) 98383-9494 – Mauro
Carreta – Nego Robocop 2011 branca com pneus e cintas.
R$ 107 mil. Contato Rodrigo (11) 9 6141-1061.
Carreta bercamp, robocop, padrão transzero, ano –
2014, completa, serve p toco ou trucado. Tratar com
Valter (12) 9 7406-9292
2 Carretas três eixos robocop, alongada, padrão transauto
R$ 350 mil cada uma. Tratar Barbarelli Tel – 11 9 – 85491571

Caminhões
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$170.000,00
Contato: (11) 98472-0655 (Alex)- 98667- 1226 (Papito)
Caminhão Volvo – Completo, suspensão a ar cabine e
chassi, direção elétrica,bafômetro, cabine basculavel
elétrica, rodas de alu- mínio, faróis de Xenon original,
todos sensores de segurança, kit luxo original, banco
de couro original, sistema de ventilação nos bancos,
730.000 km – Valor: R$ 370.000,00 - Telefone: 11
964770861 – Cleber
Caminhão Scania G 360 ano 2013 automático valor
230 mil - tratar com Roberto da Transzero (11) 991921817
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
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Scania 340 – A4x2 – prata. Tratar com Márcio: (11)
95651-4656

marchi, Sbc, SP CEP 09820-430Contato – Paloma – tel
11-94758-1882

Volvo FH, 2005, prata. Tratar com Sergio: (11) 78646955 e ID – 80*62169. Aceita troca

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

VW Constelation 19320, 2006/2006, branco, pneus
novos, ótimo estado, revisões em dia. Tratar com Mário: (11) 7871-1282 e 7730-8474
MB 608 Dguincho, 1980. Preço: R$ 30 mil. Tratar
com Gilberto (TN): (11) 99134-8945, 7833-2201 e ID
84*23068
Iveco Stralis, 2009, modelo Power cegonheiro, turbina
e unidades novas, vermelho e pneus novos. Preço: R$
210 mil. Tratar com Delmiro (TNorte): (11) 99935-7917
Axor 2035, branco, 2007/2008. Tratar com Silvana ou
Félix (11) 97028-9782, 98436-3376, 11*6514 ou 77345921
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 – Exceto carreta
– Valor: R$ 140.000,00. Contato: (11) 95796-9774 –
Eduardo Falcão
Scania R440 2012/2013 – Cor prata, ótimo estado de
conservação – R$ 250.000,00 – Contato: (11) 985491571 – Barbarelli
Caminhão Iveco Stralis 380 toco 2008/2009 branco. R$
89 mil. Contato Rodrigo (11) 9 6141-1061.
Volvo FH 460 ano 14/15 verde Globetrotter 6x2, único
dono, cabine selada, completo, com A/C digital, vidros,
travas e retrovisores elétricos e com desembaçador, som
original volvo com comando no volante, tapeçaria original
em bom estado, banco do passageiro a ar, beliche, maleiro, suspenção a ar na tração e no truck com controle
dentro da cabine, painel em perfeito estado, freios ABS, 2
tanques alumínios, climatizador original volvo, caminhão
bom de pneus. Contato – Ricardo Viana – 11 – 974634004 – 11 98397-3404

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
Sítio – Marília/SP. Próximo BR 153 – Saída Marília/
Ourinhos – Rio do Peixe, Marília / SP. 4 dormitórios, 7
banheiros, 4 suítes. Valor: R$ 2.600.000,00. Contato:
Hitler +55 14 99154-9312
Apartamento reformado – Av. Miro Vetorazzo, 114 (ao
lado da Tegma). Contato: (11) 93249-4141 – Washington
Apartamento 3 dorms. – 73m2, com sacada, andar térreo, cond. com lazer completo na av. Industrial prox. ao
parque Celso Daniel em 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
Apartamento – Planalto, 65m², 3 dormitórios, uma
vaga de garagem, varanda, andar alto, área de lazer
completa, condomínio (R$360) com gás encanado.
Valor - R$ 360.000,00. Tratar com Paulo (11) 9 – 94808508.
Chácara – Rio de Janeiro , 2mil m² município Tangua
próximo à região dos lagos, 2 casas c/ laje, fruteiras,
suíte, poço artesiano. Valor - R$ 480.000,00. Tratar com
Paulo (11) 9 – 9480-8508.

Imóveis

Apto Centro SBC - frente ao Big, localização ótima,
muito silencioso tb, 79 m2, 2 dorms., 1 wc, 1 lavabo,
sacada envidraçada, pronto pra mudar, 1 vaga de garagem, condominio 400. R$ 400.000,00 tratar : (11)
99222-1707 Adriana Aranha

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

Terreno em Atibaia com fundos para Represa da Usina (28 m na represa), frente para Rod. D. Pedro II km
82,5. Cercado, 2 portões prontos, basta construir sua
chácara. Área: 5351 m2. R$ 1.300.000,00. Tratar : (11)
99222-1707 Adriana Aranha

Scania 6x2 g400, branco, motor feito na scania, pneus
ok, ano - 2013 R$ 300 mil. Tratar com Valter (11) 9 9999
– 3024.

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 De-

Apartamento Parque Selecta 56m² – 2 dormitórios sendo 1 planejado, cozinha planejada, 1 vaga de garagem
coberta , Quadra, parquinho e portaria 24hs. Interessados (11) 98023-1040 falar com Michelle
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