revista

231

JUlHO/2021
PUBLICAÇÃO MENSAL
ANO 19

edição

[ DESTAQUE ]

Obrigado
Nogueira!

11 anos de parceria e sucesso!

Revista Cegonheiro

1

palavra do presidente

Caros Leitores,
Começamos este texto com uma notícia muito triste que pegou a todos nós de surpresa. Nosso amigo e editor da REVISTA CEGONHEIRO, José Nogueira do Nascimento,
faleceu em decorrência de complicações da Covid-19.
É difícil conhecer um profissional de comunicação da indústria automobilística tão
querido e conhecido na área como foi ele. Um jornalista brilhante que construiu uma
bela carreira. Acompanhe na página 14 um pouco da sua história de 43 anos no setor
automotivo.
Lamentamos muito a perda desse grande parceiro!
Uma boa notícia desta edição é a acelerada incrível que vive o mercado brasileiro de
caminhões. Sabemos como as vendas crescentes são um ótimo termômetro de como
andam diversos setores da economia.
Desta vez, a indústria dos caminhões foi beneficiada, principalmente, pelo bom desempenho do agronegócio e do e-commerce. Em volume de vendas, tivemos em 2021
o melhor semestre desde 2014, e o volume de 74,7 mil unidades comercializadas foi
115,1% acima do anterior.
Esses bons ventos no mercado de caminhões estão compensando a queda no setor
de automóveis e, por isso, a Anfavea reviu suas estimativas para 2021, mas mantendo
crescimento sobre 2020. A previsão, agora, é um incremento de 22% em relação ao
ano passado.
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Nada mal para tempos de pandemia.

Editoração de Arte e Produção Gráfica
Alexandre Nobre

Aliás, a vacinação pelo País segue firme avançando e, por enquanto, estamos vendo
uma redução de casos, o que é ótimo, e vai ajudar ainda mais a nossa economia. Mas
ainda é cedo para comemorar: continue se cuidando, usando álcool em gel e máscara,
e respeitando o distanciamento social o máximo que puder. E lembre-se que nenhuma
vacina garante 100% de proteção contra a Covid-19.

Editor
Ítalo Rocha Nogueira

Nesta edição da sua REVISTA CEGONHEIRO, além dos números positivos do mercado,
você também vai ler sobre algumas boas iniciativas do Sinaceg, como a compra de dois
novos veículos (uma Fiat Strada e um Chevrolet Onix) para uso dos nossos associados e
a continuidade do Programa Nacional de Poda de Árvores, que chegou a Chapecó (SC).

Revisão
Eduardo Camargo Sanches

Também aproveitamos para contar como funciona a Casa do Cegonheiro, que presta
um serviço muito especial para os motoristas da nossa categoria.
Por último, não deixe de ler a matéria sobre o caminhão extrapesado Novo Actros,
da Mercedes-Benz, que dá um verdadeiro show quando se fala de segurança, tecnologia e desempenho.
Boa leitura, saúde e paz para todos!

José Ronaldo Marques da Silva (Boizinho)
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publicitários. Os anúncios são de responsabilidade das empresas anunciantes.
Ano 19 - edição no 231 - julho 2021

facebook.com/sinaceg/
instagram.com/sinaceg.sindicato

www.sinaceg.com.br

2

Revista Cegonheiro

Revista Cegonheiro

3

regional

A Carteira Municipal de
Identificação da Pessoa
com Transtorno do
Espectro Autista garante
um reconhecimento às
crianças e adultos da cidade
que têm esta doença.

Prefeito Orlando Morando entrega a Carteira
Municipal de Identificação da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista para Samuel,
de 5 anos, morador de SBC.

Foco nas
pessoas com

autismo
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
Pressidente:

Garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade dos moradores com
transtorno do espectro autista no atendimento e acesso aos serviços públicos e
privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Essa é
a principal função da Carteira Municipal
de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CMIPTEA),
documento pioneiro criado pelo prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando
Morando, em junho. São Bernardo é a
primeira cidade do Grande ABC a regulamentar a Lei Romeo Mion (Lei Federal
nº 13.979, de 8 de janeiro de 2020), destinada à proteção dos indivíduos acometidos pela síndrome.
A Carteira Municipal de Identificação
da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista garante um reconhecimento às

crianças e adultos da cidade que têm a
doença. “É uma iniciativa que, na prática,
promove a inclusão social dessa população, facilitando seu dia a dia e dando o
devido respeito.”, afirma o prefeito.
Um dos moradores de São Bernardo
contemplados com a medida é o pequeno Samuel, de 5 anos, filho da assistente
contábil Lidiane Francisco dos Santos,
33, e do construtor Ivan da Silva Ribeiro,
45. “Essa carteirinha vai ajudar muito,
em especial no atendimento prioritário na saúde, nas consultas, sem falar
na questão social, já que desmistifica o
comportamento dele perante as pessoas. Vai ser um comprovante de que
meu filho não é mal criado ou mimado,
só tem dificuldade de se relacionar e se
expressar, porque tem um transtorno”,
ressalta Lidiane.

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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indústria automobilística

Anfavea revê

Segundo a nova previsão da Anfavea, a indústria automobilística deverá crescer 22% sobre o resultado de 2020.

projeções para 2021
Para a indústria automobilística, o
primeiro semestre foi marcado pela
queda nas vendas de automóveis e
por um expressivo crescimento no
mercado de caminhões (veja matéria
na página 20). Levando em conta todos esses números e as perspectivas
para o segundo semestre, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) reviu
suas projeções para 2021 – que havia,
sido anunciadas em janeiro.
Em resumo, automóveis foram revistos para baixo, enquanto comerciais
leves, caminhões e ônibus foram revistos para cima!
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A produção total, que era estimada
em 2.520 mil unidades (alta de 25%
sobre 2020), foi reduzida para 2.463
mil (alta de 22% sobre o ano passado). Separando leves e pesados, a alta
na produção estimada 2020/2021
caiu de 25% para 21% no segmento
de automóveis e comerciais leves, e
subiu de 23% para 42% no caso de caminhões e ônibus.
Já para as vendas internas, a expectativa agora é de 2.320 mil licenciamentos
(elevação de 13% sobre o ano anterior),
ante os 2.367 mil previstos em janeiro.
Finalmente, as exportações foram
revisadas de 353 mil para 389 mil na

expectativa do ano, uma esperada alta
de 20% sobre 2020, melhor que a elevação de 9% inicialmente projetada.
“Nunca foi tão difícil fazer projeções
no Brasil”, desabafou Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfavea. “Além
das variáveis socioeconômicas, agora
temos também de levar em conta a
situação da pandemia, o ritmo da vacinação, a instabilidade política e essa
crise global dos semicondutores, sobre a qual pouco podemos antever”,
acrescentou Moraes, ressaltando que
uma possível restrição de fornecimento de energia elétrica não entrou
nos cálculos da associação.
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meio ambiente

Em Chapecó (SC), da
esquerda para a direita,
estão: Paulo Cícero, Luiz
Paulo, Margarete Zanini,
Fábio Antônio e
Wellington Francisco.

SINACEG
poda árvores

em Chapecó

O município de Chapecó, em Santa Catarina, um importan-

te centro industrial, financeiro e educacional, é também um
grande exportador de produtos alimentícios industrializados
Sinaceg deu prosseguimento ao Plano
Nacional de Poda de Árvores, que faz parte
do projeto “Cegonheiros do Bem”.
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além de maior produtor de proteína suína do país. É, portanto,
uma rota importante para os caminhões.

Por causa disso, sua Prefeitura foi
procurada pelo Sindicato Nacional
Patronal dos Cegonheiros (Sinaceg).
A entidade ofereceu auxílio nos trabalhos de poda de árvores onde passam os caminhões cegonha das empresas filiadas.
É uma iniciativa bem bacana, que faz
parte do “Cegonheiros do Bem”, um
projeto social que, além de atender
à comunidades carentes com cestas
básicas e outros donativos, em várias
regiões do país, também oferece o
serviço de poda de árvores em áreas
urbanas que apresentam dificuldade
de passagem e manobra dos caminhões cegonha que fazem entrega de
veículos nas concessionárias.
O serviço, coordenado pelo encarregado de podas da SINACEG, Wellington Francisco dos Santos, é feito de
forma voluntária, sem custo para as
prefeituras.
Para o gerente dos serviços de campo
do sindicato, Paulo Cícero da Silva, “essas parcerias são muito importantes
para nós porque, além de facilitar o
nosso trabalho, auxilia as equipes de
serviços da prefeitura, que já tem toda
a malha viária do município para reparar, agilizando os processos. É uma
satisfação para o Sindicato Nacional
dos Cegonheiros estreitar os laços de
cooperação com Chapecó”.
Em Chapecó o trabalho de poda está
sendo executado em toda extensão
da rua General Osório, na avenida Fernando Machado (do trevo da bandeira
até o posto do Gambatto) e na avenida
Getúlio Vargas, no trecho entre o
shopping e a concessionária chevrolet.
Inicialmente, o tempo de trabalho
oferecido, que seria de uma semana,
foi ampliado para três, suficiente para
contemplar mais quatro quilômetros
de extensão da avenida Fernando Machado.

Chapecó possui, hoje, só no centro
da cidade, 4.873 árvores. O município
passa atualmente por um Plano de Arborização Urbana, instituído no final
do ano passado. O estudo apresenta
um diagnóstico da cidade, de como
está a arborização hoje, o que já foi
feito e os locais com potenciais para
receber arborização e paisagismo.
A arborização traz inúmeras vantagens para a saúde das pessoas, valorização imobiliária, modernização e
embelezamento da cidade. A árvore
também é um exaustor de água, está
constantemente jogando água para

a atmosfera e reduz a temperatura.
Algumas árvores perdem folhas no
inverno e deixam o sol entrar, então
elas têm uma regulação natural e melhoram a sensação térmica.
Existe, ainda, um estudo segundo o
qual a percepção de valor dos imóveis melhora de 10 a 15% com a
presença da arborização e do paisagismo. Arborização e paisagismo
adequados, portanto, valorizam os
imóveis da cidade e as pessoas circulam mais onde tem arborização por
causa da sombra, da beleza e da redução do barulho.

Da esquerda para direita, estão
Fábio Antônio, engenheiro
Agrônomo, e Guilherme
Teles, ambos da SEINFRA,
e Wellington Francisco,
funcionário da Sinaceg.
Revista Cegonheiro
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segurança
Nas provas da Copa Truck,
uma atração à parte é o
caminhão extrapesado
Novo Actros, da MercedesBenz. Sua elevada potência
de 1.250 cv a 3.500 rpm é
quase três vezes maior em
relação aos 460 cv a 1.900
rpm do Actros de série.

Novo Actros

O caminhão mais seguro do Brasil
O caminhão extrapesado Novo Actros,
da Mercedes-Benz, é uma atração à
parte nas provas da Copa Truck, que já
teve quatro etapas realizadas na temporada de 2021. Um dos destaques
tecnológicos do modelo, pioneiro no
mercado brasileiro, é o sistema MirrorCam, disponível opcionalmente para
os clientes. Trata-se de um sistema de
câmeras digitais que substitui os espelhos retrovisores convencionais do caminhão, trazendo mais segurança nas
estradas e nas manobras, tanto nas
vias quanto nos pátios das empresas e
das centrais de logística.
O caminhão da Mercedes-Benz também se destaca no Brasil por sair de
fábrica com 16 avançadas tecnologias
de segurança ativa que são de série,
evitam acidentes e protegem vidas,
como os Assistentes Ativo de Frena-
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gem (ABA 5 – único do mercado que
identifica veículos, pedestres e objetos
à sua frente e freia sozinho, caso o motorista não tome a ação necessária),
Ponto Cego, Fadiga e o Programa Eletrônico de Estabilidade ESP. O modelo
ainda oferece os já conhecidos Controle de Proximidade e Assistente de Faixa
de Rolagem.
“Os caminhões Actros da Motorsport
estão todos na mesma cor e com novo
visual típico de competições da Mercedes-Benz, como os carros da Fórmula 1”, diz Ari de Carvalho, diretor
de Vendas e Marketing Caminhões
da Mercedes-Benz do Brasil. “Isso
acentua ainda mais a imagem de força
e excelente performance que são atributos tradicionais da marca da estrela
de três pontas em todo o mundo”.
A elevada potência de 1.250 cv a 3.500

rpm do motor eletrônico Mercedes-Benz nas pistas da Copa Truck é quase
três vezes maior em relação aos 460 cv
a 1.900 rpm do Actros 2646 de série.
O torque máximo chega a 5.500 Nm a
2.000 rpm nas competições, mais que
o dobro dos 2.300 Nm a 1.100 rpm dos
modelos dos clientes. “Dessa forma, o
Actros despeja muita potência para
obter altas velocidades nas pistas dos
autódromos e utiliza o alto torque para
ultrapassagens e retomadas, o que é
essencial para os pilotos da Copa Truck”, afirma o executivo.
A temporada 2021 da Copa Truck já
teve quatro etapas realizadas em 2021:
Goiânia-GO (23 de maio), Interlagos-SP (27 de junho) e Cascavel-PR (17 e
18 de junho). A próxima etapa será em
Tarumã (RS), no dia 15 de agosto.
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sparksbrain.com

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

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

Nogueira com sua família, na festa de aniversário de três anos da neta.

Adeus para um
grande parceiro
Infelizmente fomos surpreendidos
neste último mês pela triste notícia do
falecimento do nosso parceiro, editor
e amigo José Nogueira do Nascimento
em decorrência da Covid-19.
José Nogueira, ou Nogueira como ele
preferia ser chamado, deixará saudades.
Além de tão competente profissional,
era uma pessoa muito alegre, sempre
animado, e disposto a ajudar ao próximo de todas as maneiras que estavam
ao seu alcance.
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Janete única diretora mulher da
Cooperceg. Cresceu viajando com
seu
paiCegonheiro
e sua família.
Revista

Em 2019, Nogueira
com sua esposa, Ana
Nogueira, na “Expo de
Transportes ABCD”.

Nascido em Souza, na Paraíba, aos
18 anos veio para São Bernardo do
Campo, onde começou a trabalhar
na Volkswagen do Brasil. Lá construiu
uma sólida carreira, sendo responsável pela área de Imprensa e todos os
grandes lançamentos da companhia.
Após 32 anos de companhia, se aposentou, mas nunca parou de trabalhar.
Lançou a revista Passageiro News, e posteriormente começou a prestar serviço
no Sindicato Nacional dos Cegonheiros.
Em 11 anos de parceria com o Sinaceg,
produziu mais de 100 edições da Revista Cegonheiro, 9 EXPO de Transportes
do ABCD, 2 EXPO Nacional de Transportes no Rio Grande do Sul, além de
inúmeras festas e comemorações.
Além de um profissional extremamente competente, fez amigos e deixará
saudades para quem o conheceu.
Passou a vida toda cultivando suas
duas grandes paixões: o trabalho, e
a sua família. Nogueira deixa esposa,
dois filhos e duas netas.
O Sinaceg lamenta profundamente a
perda desse grande parceiro.

Confraternização de final de ano com os colegas do Sinaceg

O jornalista participa da abertura da
“Expo de Transportes ABCD”, em 2018.

Na Volkswagen, no final dos anos 80,
com os colegas do departamento de Imprensa.

No encerramento da 14ª edição da
“Expo de Transportes ABCD”, Nogueira
comemora o sucesso do evento.

Nogueira participa da apresentação do primeiro chassi
de caminhão VW da fábrica de Resende (RJ), ao lado
de uma representante da VW da Alemanha.

Aqui, Nogueira recebe um
prêmio na “Feira de Transporte”
de Flores da Cunha (RS).

Nogueira junto com funcionários e diretoria
numa festa de final de ano do Sinaceg

Revista Cegonheiro
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tecnologia

JAC E-JS4 (acima) chega com uma opção
mais acessível no segmento dos SUVs.
O novo JAC E-JS1 passa a ser o
carro elétrico mais barato do Brasil

Novos elétricos da JAC Motors
A JAC Motors está trabalhando para ser
referência no mercado brasileiro de elétricos. Mais do que uma estratégia de
Marketing, é uma novidade bem-vinda
para a saúde do planeta, pois uma substancial redução de emissão de poluentes
é um dos pontos mais debatidos e importantes para a proteção do meio ambiente e para um avanço na eletrificação
da frota brasileira.
Quando lançou seus primeiros modelos
100% elétricos no Brasil, em 2019, a JAC
Motors utilizou um slogan emblemático: “Enquanto algumas marcas têm um
carro elétrico em sua linha, a JAC Motors
tem uma linha de carros elétricos para
você”. A mensagem causou impacto e
ajudou a posicionar a marca entre as
pioneiras desse segmento.
Os três modelos que chegam ao mercado nacional nos próximos meses são o
carro urbano JAC E-JS1, o utilitário esportivo (SUV) JAC E-JS4 e a van JAC iEV
750V. Com a chegada deles, a JAC terá,
no final deste ano, uma linha com sete

modelos 100% elétricos à disposição dos
brasileiros.
De acordo com Sergio Habib, presidente
do Grupo SHC e da JAC Motors Brasil, a
eletrificação da mobilidade é um patrimônio conquistado pela marca no País
com esses lançamentos. “Carro elétrico
não deve ser somente uma bandeira do
Marketing, e sim uma vocação”, explica.
O JAC E-JS1 é uma grande aposta da JAC
Motors. “Ele será o carro elétrico mais
barato do Brasil e atuará em um segmento absolutamente inédito, o de compacto urbano”, diz Habib. Desenvolvido em
parceria com o Grupo Volkswagen, que
se tornou sócio da JAC Motors na China,
o modelo foi criado e desenvolvido para
o uso urbano.
Com 30,2 kWh de capacidade de carga, o
E-JS1 possui um excepcional rendimento, à medida que, por ser 100% elétrico,
é um veículo leve. São somente 1.180 kg
de peso em ordem de marcha. Por isso,
seu motor de 150 Nm de torque gera
62 cv de potência e atinge 110 km/h de

A nova JAC iEV
750V, que já está
disponível nas
concessionárias, é a
primeira van 100%
elétrica do Brasil.
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velocidade máxima. Sua autonomia com
uma única carga é de 302 km. É um belo
desempenho para um veículo elétrico no
uso diário. O modelo chega às lojas em
setembro, com preço de R$ 149.990,00.
Os SUVs estão, atualmente, entre os veículos mais desejados por clientes brasileiros. O novo JAC E-JS4 é uma resposta
a essa demanda, trazendo, além de eletrificação, ótimo espaço interno, muita
tecnologia, design atraente, sofisticação e uma boa relação custo-benefício.
Enquanto outros SUVs 100% elétricos
custam a partir de R$ 400.000,00, ele
vai custar R$ 249.900,00, com vendas a
partir do próximo mês.
São 150 cv de potência e 330 Nm de
torque, com velocidade máxima de 160
km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em
7,5 segundos. Sua autonomia? Nada menos que 420 km com uma carga completa.
O modelo conta com 55 kWh de baterias.
A terceira novidade, que começou a ser
vendida neste mês, é a primeira van
100% elétrica do Brasil: a JAC iEV 750V.
É um modelo que entrega 92 kWh de
carga total de bateria e possui motor
com 163 cv de potência e 750 Nm de
torque máximo, o que proporciona 235
km de autonomia. Ela possui carroceria
para 12,3 m³ de carga e capacidade para
1.540 kg. Custa R$ 386.990,00.
“Diversas empresas estabelecidas no
país estão sendo pressionadas por clientes e acionistas para promoverem uma
substancial redução de emissão de poluentes na cadeia logística. Uma van
100% elétrica é a solução para começar
a resolver esse problema”, afirma o presidente da JAC Motors.

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

/codemascania

/codemascania
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sindicato

Renovação de frota
O Sindicato Nacional dos Cegonheiros
(Sinaceg) continua investindo fortemente para oferecer cada vez mais benefícios e vantagens para os seus associados em todo o Brasil. Na sua sede de
São Bernardo do Campo (SP) acabam
de chegar dois novos veículos para auxiliar nos serviços e atividades do dia a
dia: o Chevrolet Onix e a Fiat Strada.
É mais um esforço importante do Sinaceg para mostrar aos associados que os
valores arrecadados pelo sindicato são
investidos com muito cuidado e critério, sendo sempre revertidos a favor
dos seus associados. A iniciativa também evita que a frota da entidade seja
sucateada com o passar do tempo.
O Onix é um automóvel que conquistou o consumidor brasileiro. Não à toa,
foi o carro mais vendido do Brasil durante seis anos consecutivos, de 2015
a 2020. Em 2021, é um dos modelos
afetados pelo problema da falta de semicondutores essenciais para a fabricação desses veículos. Ele é fabricado
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o Chevrolet Onix (à esquerda) e a Fiat Strada (à direita e abaixo).
A picape foi integrada ao Programa Nacional de Poda de Árvores.

em Gravataí (RS). O carro vem sendo
usado no dia a dia do sindicato pelos
associados, principalmente em atividades administrativas.
Já a Fiat Strada é outro sucesso de
vendas no mercado brasileiro. Líder
de vendas em sua categoria, ela tem

um visual incrível e é muito versátil
para o transporte de materiais dentro
dos centros urbanos. O modelo foi incorporado ao Programa Nacional de
Podas de Árvores do Sinaceg e já vem
sendo muito útil neste trabalho.

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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mercado
As vendas de
caminhões
no Brasil,
entre janeiro
e junho
de 2021,
cresceram
115% em
relação ao
semestre
anterior e são
as maiores de
um semestre
desde 2014.

Caminhões aceleram!
O mercado de caminhões deu uma
bela acelerada no primeiro semestre
deste ano. O setor foi beneficiado
pelo bom desempenho do agronegócio e do e-commerce e, com isso, teve
os primeiros seis meses melhores
desde 2014.
A produção total de caminhões chegou a 74,7 mil unidades entre janeiro
e junho deste ano. É um volume que
indica crescimento de 115,1% sobre o
semestre anterior.
Por outro lado, os licenciamentos
atingiram o patamar de 58,7 mil caminhões no período. Os números foram
divulgados pela Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
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Esses números impulsionaram fortemente o desempenho das marcas. A
Iveco, por exemplo, foi um dos destaques neste primeiro semestre. Suas
vendas cresceram, em média, 94% no
País neste período.
Porém, considerando um mercado
total da indústria automobilística, o
fechamento do primeiro semestre de
2021 foi um pouco abaixo do que previa o setor, muito em função da crise
global de fornecimento de semicondutores materiais usados em todos os
componentes eletrônicos que equipam os veículos.
De acordo com a Anfavea, 1.148,5 mil
autoveículos deixaram as linhas de
montagem no primeiro semestre do

ano, 57,5% a mais do que os 729 mil
do mesmo período do ano passado,
quando todas as fábricas passaram
por paradas de até dois meses. Numa
comparação mais justa, com o primeiro semestre de 2019 (antes da pandemia), houve uma retração de mais de
300 mil unidades, ou 22%.
“Estimamos que a falta de semicondutores tenha impedido que algo entre 100 mil e 120 mil veículos fossem
produzidos no primeiro semestre.
Esse problema afeta todos os países
produtores e tem impedido a plena
retomada do setor automotivo”, explicou o presidente da Anfavea, Luiz
Carlos Moraes.

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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casa do cegonheiro

Profissionalismo

e dedicação
Humanizar a relação com o cliente e manter o alto padrão do serviço são os pilares de trabalho da Comercial De Nigris
Demarchi, conhecida como Casa do Cegonheiro, e considerada uma referência
principalmente para os motoristas da região do ABCD (Santo André, São Bernardo
do Campo, São Caetano e Diadema).
Localizada no bairro Demarchi, em São
Bernardo do Campo, a Oficina Dedicada da
De Nigris, desde 2007, tem investido fortemente em seu atendimento e parte técnica, para garantir um serviço mais eficiente.
“Conhecemos as necessidades do cliente e
a importância de se manter o caminhão o

mínimo possível de tempo na oficina”, destaca Tiago Silva, coordenador-técnico da
Comercial De Nigris. “Eles ganham em agilidade e eficiência, e nós na produtividade
e fidelização dos clientes”, complementa
Renato Aquino, chefe da oficina.
A Casa conta com 18 funcionários entre
mecânicos, atendentes e vendedores, e recebe entre 20 e 30 caminhões diariamente, oferecendo um atendimento humanizado e assertivo que proporciona ao cliente
confiança e segurança. A oficina possui um
estoque completo de peças e oferece socorro 24 horas por dia, durante sete dias
por semana, em qualquer lugar do Brasil.

Na parte comercial tem produtos corretos, veículos programados, financiamento
de caminhões, intermediação e facilitação
para o cliente vender seu caminhão usado.
A excelência da Casa do Cegonheiro se
reflete em clientes satisfeitos, como Ney
Souza, gerente de frota da Trans Marimbondo. “A rapidez é uma das maiores vantagens da oficina. Já cheguei a ficar com
caminhão parado três dias para troca de
embreagem, mas agora com apenas quatro ou cinco horas de trabalho podemos
seguir viagem. Isso é muito importante
porque temos de estar rodando, senão é
prejuízo na certa”, pontua.
Cliente da De Nigris há 12 anos, ele ressalta o bom atendimento e a facilidade para
encontrar peças genuínas Mercedes-Benz
no local. “Fazemos a manutenção geral
dos nossos cerca de 90 caminhões com
eles. Quando ocorre algo na estrada, ligamos e eles sabem qual peça está avariada
e já trazem para efetuar a troca. O Ciano
(José, mecânico socorrista) identifica o
problema e já apresenta a solução”.
Marcos Galdino, diretor do Grupo Galdino Transportes, é cliente da De Nigris há
mais de 20 anos. “Temos 12 caminhões e
deixamos nossos veículos sempre com as
manutenções em dia. O pessoal é muito
atencioso e tudo funciona de maneira a
beneficiar nosso trabalho”, elogia.
Galdino respeita as tabelas de quilometragem de manutenção da frota, e conta com
a presteza da oficina para que o caminhão
fique parado o menor tempo possível. “Eles
entendem a importância dessa agilidade, já
que a qualquer momento surge uma viagem
e tudo precisa estar em ordem”, finaliza.

Equipe da Casa do Cegonheiro e
clientes: tratamento especial para
os motoristas da categoria.

22

Revista Cegonheiro

Revista Cegonheiro

23

24

Revista Cegonheiro

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.

Restrições de tráfego
para carretas
cegonha em:

Restrições

2021

Com o intuído 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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classificados
Carretas

MB 608 Dguincho, 1980. Preço: R$ 30 mil. Tratar
com Gilberto (TN): (11) 99134-8945, 7833-2201 e
ID 84*23068

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

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

Três Eixos – 2009 Transzero – Tratar com Vilson Guererro (11) 9-9958-5510. Preço R$ 80 mil. (Preferência
venda com o cavalo mecânico – conjunto)
Carreta Engerauto, ano 2000, verde, alongada,
com pneus e cintas. Preço: R$ 40 mil. Tratar com
Nilton (11) 98644-5354 e 99263-2336
Carreta Dambroz, Robocop, 2004/2004, verde
TNorte, reforma- da. Preço: R$ 55 mil. Tratar com
Sérgio (21) 98017-8789 ou Nextel 919*3927.
Vendo duas carretas convencionais abertas Três Eixos, verde, com pneus e cintas: uma ano 2002; a outra
é ano 1995 e foi reformada na Rodoceg. Preço: R$ 40
mil cada uma. Tratar com Márcio – (51) 7811-3363
Carreta Três Eixos, completa, para transportar 11
carros. Impecável. Preço: R$ 20.000. Tratar com José
Borracheiro, da Brazul – (11) 4941-4865
Vendo carreta semi-robocop 1995, Três Eixos. Contato: (11) 98383-9494 – Mauro
Carreta – Nego Robocop 2011 branca com pneus e
cintas. R$ 107 mil. Contato Rodrigo (11) 9 6141-1061.
Carreta três eixos, robocop, padrão transzero, ano
– 2010, completa, cintas e pneus ok R$ 100 mil.
Tratar com Valter (11) 9 9999 – 3024.

Caminhões
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)
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
Scania G 380, prata (Motor novo) ano 2009/2009,
com seis pneus novos. Impecável! Tratar com Vilson
Guererro (11) 99958-5510. Preço R$ 160.000,00 (Preferência venda com a carreta – conjunto).- 4656/2
Volvo FH, 2005, prata. Tratar com Sergio: (11) 78646955 e ID – 80*62169. Aceita troca
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VW Constelation 19320, 2006/2006, branco,
pneus novos, ótimo estado, revisões em dia. Tratar
com Mário: (11) 7871-1282 e 7730-8474
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Axor 2035, branco, 2007/2008. Tratar com Silvana
ou Félix (11) 97028-9782, 98436-3376, 11*6514 ou
7734-5921

Imóveis
Casa - vendo em Porto Real/RJ. 300m2 de terreno
c/ 111m2 de área construída. 3 dorms., 2 suítes, 2
vagas. Valor R$ 400mil – Contato: Hélio (24) 999711855 – Cida (24) 99932-3505
Apartamentos - tipo com 62m2 e cobertura com
125m2 com uma ou duas vagas de garagem. À partir de R$ 315.000,00. Rua João Morassi, 45, Jardim
Andrea Demarchi, Sbc, SP CEP 09820-430Contato –
Paloma – tel 11-94758-1882

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

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

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

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

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

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

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

Apartamento reformado – Av. Miro Vetorazzo, 114
(ao lado da Tegma). Contato: (11) 93249-4141 –
Washington

Caminhão Iveco Stralis 380 toco 2008/2009 branco.
R$ 89 mil. Contato Rodrigo (11) 9 6141-1061.

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

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 – 97463-4004 – 11 98397-3404
Scania 6x2 g400, branco, motor feito na scania,
pneus ok, ano - 2013 R$ 300 mil. Tratar com Valter
(11) 9 9999 – 3024.

Automóveis / Moto
Fiat Fioriono Ano. 2013 Ar condicionado, vidro e
trava elétrica, direção hidráulica Valor R$ 26.000,00
Os tels são os mesmo do scania Contato: (11) 984720655 (Alex)- 9 8667-1226 (Papito)
Saveiro Trend 2009, prata, equipado com direção
hidráulica, alarme, rodas de magnésio, trava e vidros elétricos. Preço: R$ 23 mil. Tratar com Francisco (11) 99454-9337 e 2861-0196
Saveiro Pepper– ano 2019/2019 - 22.075Km – Valor R$ 60.000,00. Contato: (11) 98390-1752 – (11)
7813-1303 – Marcio Vidahi
Focus á gás legalizado documento 2021 ok, ano
2006, preto, completo, teto solar, kit gás geração 5.
Valor - R$ 21.000,00 / Troco por Pick Up. Tratar com
Paulo (11) 9 – 9480-8508.

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 –
9480-8508.
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.
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
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
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