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Elas podem fazer 
o que quiserem!
Paixão pelo que faz, competência e  
segurança vencem o preconceito
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Caros Leitores,

Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive, dirigindo um bruto. Nesta 
edição, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 
8 de março, conversamos com a Julianni Sanchez, cegonheira na Brazul. 
Ela diz que o preconceito ainda é grande, assim como o machismo. Mas a 
paixão e a perseverança dela, e de muitas outras profissionais, são muito 
maiores. 

Como a maioria das mulheres, Julianni tem várias jornadas. É mãe, cuida 
da parte burocrática da profissão, da manutenção da carreta, da casa, 
entre outras atividades. E tem tempo para se dedicar às redes sociais, 
onde aconselha as adolescentes que querem ser caminhoneiras a 
correrem atrás dos sonhos. 

Por falar em redes sociais, fique atento aos golpes digitais, cada vez mais 
sofisticados. Destaque para o phishing, que rouba os dados do usuário 
por meio de links falsos, enviados por e-mails, SMS ou WhatsApp.

De volta às boas notícias, em fevereiro, o sindicato preparou um café da 
manhã para os associados conhecerem o imóvel onde será a nossa nova 
sede. Quem teve a oportunidade de participar, gostou do que viu.

Também em fevereiro, as equipes do “Programa Nacional de Podas 
de Árvores” atuaram nos estados do Maranhão, Minas Gerais, Santa 
Catarina, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro.

Além dessa atuação permanente em prol do meio ambiente, o Sinaceg 
realiza campanhas pontuais entre os associados. A mais recente, em 
parceria com o Sintrav  RJ, foi a arrecadação de doações para as vítimas 
das chuvas que atingiram Petrópolis (RJ).

Boa leitura!

José Ronaldo Marques da Silva 
(Boizinho)
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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

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

acontece

4 Revista Cegonheiro

Encontro com o secretário de Desenvolvimento. Douglas 
Santos Silva, vice-presidente do Sinaceg, Zé do Poste, José 
Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente do Sinaceg, 
e Antônio Magro, diretor da entidade, recebem Hiroyuki 
Minami, secretário de Desenvolvimento Econômico de São 
Bernardo do Campo, e a esposa, para conversarem sobre 
assuntos de interesse do Sinaceg.

Conversa com amigos. Patrícia Santos Silva de Toledo, 
Douglas Santos Silva, Vanessa Santos Silva, Pery Cartola, 
vereador de SBC, Boizinho e Zé do Poste conversam sobre 
vários assuntos e compartilham ideias de melhorias para o 
segmento dos cegonheiros. Momento produtivo 
e agradável.

Visitas ilustres  
e conversas  
produtivas
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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 ÁGIL, SEGURO e com QUALIDADE?
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mercado

Vendas no primeiro 
bimestre caem 24,4%

Fiat Strada foi o modelo mais vendido no primeiro bimestre: 

14.030 unidades

Historicamente, no primeiro bimestre, as vendas internas 
de veículos zero-quilômetro registram as menores médias 
do ano, por causa de paradas nas fábricas, feriados, 
férias escolares e o natural desaquecimento do mercado. 
Contudo, em 2022, foi um pouco pior. Segundo a Anfavea 
(Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores), foram vendidas 255,8 mil unidades nos dois 
primeiros meses do ano, queda de 24,4% comparado a 
igual período de 2021. 
“As notícias de que o IPI automotivo estava prestes a 
ser reduzido fizeram com que muitos clientes adiassem 
a concretização do negócio em fevereiro”, explica Luiz 
Carlos Moraes, presidente da entidade. “Esperamos uma 

boa reação do mercado em março, mês mais longo, sem 
feriados, com vários modelos com preços reduzidos nas 
lojas.”
Se por um lado a redução de 18,5% do IPI para automóveis 
e comerciais leves é boa notícia, por outro, o setor vê com 
enorme perplexidade a invasão da Ucrânia pela Rússia. 
“Em primeiro lugar, nos preocupa o aspecto humanitário, 
com tantas mortes, inclusive de civis. Ainda é cedo para 
avaliarmos os inevitáveis reflexos negativos sobre a 
economia global e sobre o fluxo da cadeia logística do nosso 
setor, mas estamos atentos e preparados para mitigar os 
danos e buscar alternativas em caso de falta de insumos 
ou componentes.”

TOP 10 DAS MARCAS QUE MAIS VENDERAM  
10 BIMESTRE 2022

1º FIAT 49.711

2º GM 30.533

3º HYUNDAI 25.958

4º VW 24.581

5º TOYOTA 23.269

6º JEEP 19.706

7º RENAULT 17.677

8º HONDA 8.746

9º PEUGEOT 6.676

10º CAOA CHERY 6.372

Fonte: Fenabrave
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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.

Revista Cegonheiro
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especial

Autoestima e segurança 
profissional superam 
preconceitos

As mulheres representam apenas 0,5% 
do total de caminhoneiros do Brasil, 
segundo dados da CNT (Confederação 
Nacional do Transporte). Ainda há muito 
preconceito e falta de oportunidades, 
mas Julianni Sanchez tem vencido esse e 
outros desafios para mostrar que “lugar 
de mulher é dirigindo um bruto, sim”.  
No caso dela, atualmente, um Scania 
460, no qual “transporta sonhos”, como 
definem os caminhoneiros do segmento.

Cegonheira há 14 anos, na 
transportadora Brazul, Julianni herdou a 
paixão pela estrada do avô e do pai. Mas 
quem a incentivou realmente a realizar 
o sonho foi a mãe, dona Claudete. 
“Meus pais queriam que eu estudasse. 

Fiz faculdade de Enfermagem e pós-
graduação em Programa de Saúde da 
Família. Trabalhei na área por uns sete 
anos. Em 2008, deixei Maringá (PR) e 
vim para São Paulo, cuidar de perto do 
caminhão do pai, falecido em 2005”, 
conta a simpática Julianni, que é mãe 
do Gustavo e do Pedro, de nove e seis 
anos, respectivamente, cuida da parte 
burocrática da profissão, da manutenção 
da carreta, da casa, da pele, do cabelo, 
das unhas e ainda tem tempo para se 
dedicar às redes sociais. 

No TikTok, são 13,8 mil seguidores e 
no Insta, 2.445, que se divertem com 
seus vídeos e tiram dúvidas sobre o dia 
a dia na estrada. “Muitas adolescentes 

me perguntam como fazem para se 
tornarem caminhoneiras, que esse é o 
sonho delas. Respondo que não é fácil, 
mas é muito gratificante. E se é o desejo 
delas, têm que correr atrás, perseverar.”

Correr atrás e persistir, como ela. Engana-
se quem pensa que foi fácil conquistar 
um espaço, pelo fato de ter herdado 
o lugar do avô e do pai na Brazul. “Só 
passei no teste da rampa na terceira 
vez”, conta, reforçando que esse foi um 
dos momentos mais emocionantes da 
trajetória como cegonheira. 

A primeira viagem dirigindo sozinha foi 
em 2011: um Volvo 440, no trecho São 
Bernardo do Campo (SP) – Gravataí 
(RS) – Salvador (BA) – São Bernardo 
do Campo. “Quando cheguei à Bahia 
e descarreguei a carreta foi muita 
emoção. Difícil descrever em palavras o 
misto de sentimentos. Dever cumprido, 
realização, superação, poder, conquista.”

E são esses sentimentos que a 
fortalecem para vencer os preconceitos 
que ainda existem e as dificuldades da 
estrada. “Falta infraestrutura básica 
para tomarmos um banho”, diz, citando 
apenas um dos perrengues. 

No mais, cantadas, frases machistas, 
como “não vai conseguir”, “vai pilotar 
fogão”, “isso é coisa para homem”, 
Julianni tira de letra, sem descer do salto, 
borrar a maquiagem ou desarrumar 
o cabelo, com muita autoestima e 
segurança.

Siga Julianni nas redes sociais. 
TikTok – apegus2863; Instagram –
juliannisanchez2863.

Na primeira viagem que fez sozinha, 

Julianni atravessou seis estados
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Julianni, com 4 anos, ao lado do 
pai, Tertuliano: paixão pela estrada 

nasceu na infância

Claudete, a mãe, incentivou a filha a 
correr atrás do sonho

Claudete, a mãe, incentivou a filha a 
correr atrás do sonho

Sem descer do salto, Julianni tira de letra o 
preconceito e o machismo
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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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www.codema.com.br /codemascania /codemascania

São Bernardo do Campo - SP - Av. Nicola Demarchi, Nº 601 
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Plano de  
revitalização de
escolas avança em SBC

regional

Revista Cegonheiro12

No Dia da Escola, comemorado em 15 
de março, o prefeito de São Bernardo 
do Campo, Orlando Morando, visitou a 
EMEB Lourenço Filho, no bairro Planalto, 
para apresentar o projeto de reforma 
da unidade, que receberá investimento 
de mais de R$ 2 milhões. A expectativa 
é a de que os trabalhos, que incluem 
desde reconstrução de salas de aula, 
sanitários e depósito até adequações de 
acessibilidade, estejam finalizados até o 
fim de 2022.

O projeto faz parte do plano de 
revitalização dos prédios escolares do 
município. Por meio do Programa Escola 
Mais Bonita, 160 unidades de ensino 

já passaram por reforma completa, com 
investimento de mais de R$ 60 milhões, 
somente em 2021.

Desde 2017, a prefeitura também 
mantém o Programa Escola Linda, que 
destina R$ 34 mil por escola às APMs, 
para compra e contratação de serviços 
autorizados pela comunidade escolar.

“A escola marca a nossa vida, e nosso 
trabalho, enquanto poder público, é 
contribuir para que essa marca seja 
positiva para as crianças, proporcionando 
uma educação de referência, em um 
ambiente agradável e seguro. Uma das 
nossas metas é ter uma rede de ensino 

padronizada, com prédios reformados 
e equipados com tecnologia moderna, 
merenda de qualidade, equipe 
capacitada e aprendizado de excelência”, 
afirma o prefeito.

Segundo a secretária da Educação de 
São Bernardo, Silvia Donnini, a reforma e 
ampliação da EMEB Lourenço Filho trará 
melhorias significativas ao dia a dia dos 
cerca de 280 alunos da Educação Infantil 
e mais de 30 colaboradores. “Trata-se 
de um prédio inaugurado em 1968 e 
que demandava reparos importantes. 
Mais um avanço no nosso plano de 
revitalização dos prédios escolares.”

Escola atende aproximadamente 
280 alunos da Educação Infantil

Previsão é que as obras sejam 
concluídas até o fim do ano

Prefeito Orlando Morando 
apresenta o projeto de reforma da 

EMEB Lourenço Filho
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Uma equipe do 
Sinaceg segue 

trabalhando em 
Santa Catarina

transauto.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. 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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Produção sustentável  
é prioridade

Revista Cegonheiro16

Clayton Barcelos Zabeu,  
Dr. e professor em  

Engenharia Mecânica do IMTindústria

As mudanças climáticas e a degradação ambiental têm pro-
vocado transformações no dia a dia de todos que se preocu-
pam com o futuro do planeta, inclusive, do setor industrial. 
A maioria das montadoras tem desenvolvido várias ativida-
des no sentido de tornar seus produtos e processos fabris 
mais sustentáveis, gerando menores impactos ambientais e 
reduzindo a emissão de rejeitos para o meio ambiente. 
“Como temos buscado uma forma para reduzir as mudanças 
climáticas geradas pela civilização, a indústria automotiva 
também vem sendo cobrada a realizar esforços nesse senti-
do, seja produzindo veículos menos emissores de CO2, em-
pregando processos fabris menos impactantes e energetica-
mente mais eficientes e reduzindo a geração de resíduos”, 
diz Clayton Barcelos Zabeu, dr. e professor em Engenharia 
Mecânica do IMT (Instituto Mauá de Tecnologia).

É importante reforçar que o emprego de materiais recicla-
dos não é sinônimo de perda de qualidade. A bateria de 
um veículo convencional, por exemplo, mesmo não sendo 
elétrico ou híbrido, é fabricada com chumbo reciclado. Ligas 
de alumínio, cada vez mais empregadas no setor automo-
tivo, plásticos e vidros são outras fontes de materiais que 
também podem ser reciclados e empregados novamente na 
fabricação de veículos, sem perder a qualidade ou as pro-
priedades. 
“O grande desafio para o aumento de materiais reciclados 
nos setores fabris, muitas vezes, está no custo do processo 
como um todo e na disponibilidade desses materiais em lar-
ga escala, e não em aspectos técnicos ou redução das suas 
propriedades”, completa Zabeu.

Indústria já investe em 
autopromoção de energia renovável, 

a exemplo dos parques eólicos



Revista Cegonheiro 17



Antes de clicar, 
preste atenção. Pode ser golpe!

Antes de clicar, preste atenção. Pode 
ser golpe!
Um dos legados da pandemia foi o 
aumento das transações digitais. Para 
citar um exemplo, segundo estimativa 
da CNC (Confederação Nacional do Co-
mércio), o e-commerce cresceu 38% 
em 2021, alcançando R$ 304 bilhões. 
O lado B é que os golpes digitais tam-
bém aumentaram. Destaque para o 
phishing, que rouba os dados do usu-
ário por meio de links falsos, enviados 
por e-mails, SMS ou WhatsApp. 
Pesquisa da Avast, empresa de sof-
tware, revela que 55% dos entrevista-
dos sofreram ataques de phishing em 
2021. O estudo da Kaspersky, empresa 
de segurança virtual, aponta que cerca 
de 20% dos brasileiros que recebem 
essas mensagens clicam nos links.
Para evitar cair nesse golpe, Francisco 

Gomes Júnior, advogado especialis-
ta em Direito Digital e presidente da 
ADDP (Associação de Defesa dos Da-
dos Pessoais e Consumidor), dá duas 
dicas básicas:
 Não acesse links de ofertas 
tentadoras, como a venda de produtos 
com valores muito abaixo do normal. 
Simplesmente, exclua. 
 Atenção redobradas às men-
sagens informando que, por exemplo, 
“seu auxílio foi liberado, clique para 
saber como receber”. Antes de clicar, 
consulte o aplicativo ou site do banco 

e fale com o seu gerente.
“Se o usuário incrementou os cuidados, 
os golpistas também incrementaram 
as armadilhas. A pessoa recebe uma 
mensagem indesejada e lê no fim que, 
caso não queira mais receber esse tipo 
de conteúdo, basta clicar abaixo. Por 
impulso, clica. Pronto, acabou de aces-
sar um link phishing. Ou então recebe 
mensagens de bancos, com o logoti-
po original, informando problemas na 
conta ou tentativa de fraude no cartão 
e, novamente, com pedido para clicar 
abaixo. Em resumo, o golpista busca 
sempre atrair a atenção do internauta 
para algo relevante, que o faça clicar”, 
conclui Gomes Júnior.
Para conhecer e prevenir-se contra ou-
tros golpes digitais, acesse 
https://antifraudes.febraban.org.br/

segurança digital

Revista Cegonheiro18

Francisco Gomes Júnior, advogado 
especialista em Direito Digital e 

presidente da ADDP

Cresce o número de golpes 
digitais. Fique atento!
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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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Faz parte do dia a dia 
Ajudar o próximo, sejam o colega, a vizi-
nhança, os parentes e até quem não co-
nhece, está no sangue dos profissionais 
da estrada, independentemente de épo-
ca, campanhas ou necessidades. Quan-
do tragédias acontecem, a mobilização é 
muito maior. Com esse espírito, o Sina-
ceg, Sintrav  RJ e Cooperceg se reuniram 
para arrecadar doações para as vítimas 
das chuvas que atingiram Petrópolis (RJ).

“Montamos um posto de arrecadação no 
sindicato e os associados se engajaram 
rapidamente. Doaram água, mantimen-

Márcio Galdino (de boné, à direita) e Benvindo Gonçalves (em pé, 
segundo da direita para a esquerda), diretores do Sinaceg, com os 
associados que ajudaram a carregar o caminhão em São Bernardo

No Sintrav RJ, Jonas Fernando da Silva, associado Artur Araújo 
dos Santos, ao lado do pai, Gilberto Araújo dos Santos, diretor do 
sindicato, Robson Pasqualine, também diretor, e Jardel de Castro, 
presidente

Associados contribuíram com doações e colocaram a mão na massa Doações entregues em Petrópolis

solidariedade

tos, material de limpeza, roupas e outros 
artigos. A Transauto contribuiu com o 
caminhão e o motorista para transportar 
as doações até Petrópolis”, diz Márcio 
Galdino, diretor do Sinaceg.

De São Bernardo do Campo, o caminhão 
saiu com metade da capacidade ocupa-
da. Em Porto Real (RJ), onde fica a sede 
do Sintrav RJ, completou a carga. “Em 
três dias, recebemos muitas doações, 
não só dos associados, mas também de 
outros carreteiros que passam por aqui”, 
conta Jardel de Castro, presidente da en-

tidade. “Ajudar um ao outro e o próximo 
faz parte do dia a dia da categoria.”
De Porto Real, as doações seguiram para 
Petrópolis. Em comunicado à impren-
sa, o prefeito Rubens Bomtempo agra-
deceu. “Somos muito gratos por toda 
a ajuda que estamos recebendo. São 
toneladas de materiais que serão distri-
buídos aos pontos de apoio e a quem 
foi afetado pela chuva forte de alguma 
maneira. Os esforços das secretarias mu-
nicipais estão empregados no direciona-
mento responsável para quem, de fato,  
precisa.”
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Podas de     árvores  
em seis        estados

meio ambiente

Equipe 1, do encarregado Edilon Gonçalves, na BR 226, no trecho entre Presidente Dutra e Grajaú, no Maranhão

Revista Cegonheiro22 Revista Cegonheiro

As 
equipes do 

“Programa Nacio-
nal de Podas de Árvores” 

do Sinaceg, sob coordenação 
do Paulo Cícero da Silva, tiveram 

forte atuação em fevereiro, nos estados 
do Maranhão, Minas Gerais, Santa Catarina e 

Pernambuco.

A Equipe 1, sob responsabilidade do encarregado Edilon 
Gonçalves, trabalhou na BR 226, no trecho entre Presidente Dutra 

e Grajaú, no Maranhão.

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

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

A Equipe 4, com o encarregado Betuel Alves, trabalhou na BR 101, no trecho entre 
Escada e Recife, em Pernambuco. 

Além das podas realizadas pelas quatro equipes, o Sinaceg, em parceria com a 
prefeitura e a empresa Arborescer Ambiental, executou podas no centro ur-

bano de Mogi das Cruzes (SP), mais precisamente nas avenidas Valentina 
Freire Borenstein e Francisco Ferreira Lopes e na Estrada Suzuki. 

E em parceria com a prefeitura e a empresa  Planeta Verde, 
o sindicato também realizou podas no centro urbano 

de Campos dos Goytacazes (RJ).



Podas de     árvores  
em seis        estados
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Equipe 2, do encarregado Valdir Aparecido, na BR 381, no 
trecho entre Nova Era e João Monlevade, em Minas Gerais

Equipe 4, do encarregado Betuel Alves, na BR 101, no 
trecho entre Escada e Recife, em Pernambuco

O Sinaceg, em parceria com a prefeitura e a empresa 
Planeta Verde, realizou podas no centro urbano de 

Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro

Em parceria com a prefeitura e a empresa 
Arborescer Ambiental, o sindicato 

executou podas no centro urbano de 
Mogi das Cruzes, em São Paulo

Equipe 3, do 

encarregado 

Wellington 

Francisco, na BR 

282, no trecho 

entre Joaçaba e 

Catanduvas, em 

Santa Catarina



saúde

Em novembro, entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com 
Câncer, que garante diversos direitos e benefícios aos portado-
res da doença no Brasil, entre eles, formas complementares de 
tratamento. “O tratamento complementar contra o câncer aju-
da a melhorar a imunidade, o quadro nutricional, a absorção 
do intestino e a condição clínica em geral, contribuindo, assim, 
para a continuidade dos próximos ciclos de quimioterapia, por 
exemplo”, explica Shirley Pontes, gerontóloga, gestora do Insti-
tuto de Medicina Biológica 
de Brasília.
A terapia abrange uma 
reeducação alimentar por 
completo, conduzida por 
nutrólogos e nutricionistas 
especializados. O trata-
mento também recorre 
ao uso da Eletromedici-
na, tecnologia medicinal 
alemã desenvolvida na 
década de 1980. Embora 
seja pouco difundida no 
Brasil, já se encontra em 
uso em Brasília, desde 
2012. Recomendado para 
todas as pessoas que já 
possuem o diagnóstico de câncer, independentemente do 
tratamento que esteja sendo utilizado, o procedimento é 
especialmente indicado para pacientes em estágio avançado 
da doença e para idosos que necessitam de uma abordagem 
menos invasiva.
O tratamento complementar contra o câncer pode ser 
utilizado isoladamente ou em conjunto com outras terapias, 
sendo imprescindível que haja um estudo de caso prévio com 
profissionais especializados. Ao utilizar-se de equipamentos de 

alta tecnologia que convertem energia em Eletro Hiperthermia 
Modulada (EHTm), pulsos magnéticos e microcorrentes, esse 
recurso se torna valioso para os pacientes que se encontram 
esgotados pelos tratamentos tradicionais, minimizando os sin-
tomas usuais de fadiga, desânimo, ânsia e dores generalizadas.
Assim como em toda dieta balanceada, os alimentos de 
origem vegetal são estimulados, ao mesmo tempo em que se 
evita a ingestão de comidas ultraprocessadas, artificialmen-

te adocicadas e de difícil 
assimilação. “Além de fazer 
uso da Eletromedicina, 
também indicamos uma rica 
suplementação venosa de 
minerais, vitaminas, amino-
ácidos e antioxidantes, que 
sustentam a condição física 
do paciente”, pontua Fran-
cisco Humberto, nutrólogo 
e especializado em Medici-
na Biomolecular, referência 
nacional na aplicação do 
tratamento complementar 
contra o câncer.
Segundo ele, o tratamento 
complementar não substi-

tui as terapias tradicionais e deve ser considerado como uma 
abordagem independente, que abre novas possibilidades de 
recuperação. “Quando um paciente passa por um tratamen-
to que deixa sequelas, ele pode ficar meses acamado até se 
recuperar das consequências dos procedimentos. Neste caso, 
o método complementar ajuda aqueles que desejam conquis-
tar uma postura de enfrentamento mais positiva perante o 
adoecimento.”

Benefícios do tratamento 
complementar contra o câncer 

Shirley Pontes, gestora 
do Instituto de Medicina 

Biológica de Brasília
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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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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.

Revista Cegonheiro26

RESTRIÇÕES
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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

Revista Cegonheiro28

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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Associados visitam 
a nova sede
Por enquanto, são espaços vazios, mas já é 
possível vislumbrar como será a nova sede 
do Sinaceg. Em fevereiro, para celebrar a 
entrega oficial das chaves, o sindicato ofe-
receu um café da manhã aos associados. 
“Providenciamos uma limpeza geral para 
receber os convidados na nossa nova casa. 
Todos ficaram muito felizes com as insta-
lações, e estão ansiosos pela mudança”, 
conta Márcio Galdino, diretor do sindicato.

sindicato

A mudança tão desejada, segundo Már-
cio, leva tempo. “Estamos na fase de de-
senvolvimento do projeto da reforma, a 
cargo de uma empresa de engenharia e 
arquitetura. Depois de aprovado, começa-
remos as obras. Por isso, ainda não temos 
como fazer uma projeção de quando será 
a mudança.”
Vale lembrar que a nova sede ocupará o 
antigo Prédio do Café São Bernardo, em 

Revista Cegonheiro30

Zé do Poste, Douglas Santos Silva, vice-
presidente do Sinaceg, e José Ronaldo Marques 

da Silva, Boizinho, presidente do sindicato, na 
entrega oficial das chaves da nova sede

São Bernardo do Campo, na Estrada dos 
Casa, 1.795, a aproximadamente 2 km 
da atual sede. São 4.666 m2 de terreno 
e 4 mil m2  de área construída. “Todas as 
operações do sindicato ficarão no mesmo 
endereço, o que vai facilitar a vida dos as-
sociados, proporcionando mais conforto e 
agilidade na realização dos serviços”, desta-
ca Márcio.

Alguns associados conheceram as novas instalações

Para ter melhor noção do espaço, foi realizada uma 
limpeza geral

Depois da reforma, a entrada 
terá a identidade do Sinaceg
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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, 
robocop.
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 – 9162-8052
Caminhão Scania – G450 – ano 2020, azul truca-
do, km 235.000
Contato – Carlos – 11 9 – 9162-8052
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 empregada, 
casa de esquina, jd Santo André.                                 Tra-
tar 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
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