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Caros Leitores,
Nesta edição da revista, gostaria de destacar o falecimento do nosso querido Quinzão, em agosto. Cegonheiro que iniciou no ofício em 1975, era
uma figura querida, divertida e muito popular no nosso meio. Além da
esposa e dos três filhos, ele tinha duas grandes paixões na vida: o futebol
(era santista roxo) e a pescaria. Perdemos um ótimo amigo.

Nossos sentimentos à sua família!
Você também vai ler aqui algumas novidades tecnológicas importantes,
como o avanço da eletromobilidade também entre os caminhões e a
nova linha 2022 dos caminhões Volvo VM.
Nosso “Programa Nacional de Podas de Árvores” continua avançando e
quatro estados brasileiros foram beneficiados em setembro.
Acho que também vale destacar, neste espaço, duas ações incríveis da
Mercedes-Benz. A montadora contribui, desde junho, com a campanha
de vacinação da Cruz Vermelha Brasileira contra a Covid-19, por meio
da doação de dois ônibus que foram adaptados para o atendimento à
população carente. Além disso, a Mercedes-Benz ainda ingressou em um
projeto inovador, o Observatório da Mobilidade SAE BRASIL, relacionado
à mobilidade urbana. A empresa doou uma Sprinter 416 CDI para a ação.
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O fim dos radares
escondidos

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) proibiu os radares escondidos no
Brasil a partir de 1º de novembro. A Resolução 798, publicada no Diário Oficial
da União em setembro, determina que
todas as vias monitoradas deverão ter
placas informando a velocidade máxima
permitida e medidores sempre visíveis
aos motoristas. Os trechos monitorados
e a localização dos radares também deverão ser divulgados na internet.

cos – como percursos de maior vulnerabilidade para os usuários da via, como é
o caso de pedestres e ciclistas.
Outra determinação diz respeito aos
locais onde houver redução gradual de
velocidade. Nesses pontos, será obrigatório haver sinalização. A medida visa eliminar radares instalados em locais onde
exista oscilação do limite de velocidade.

A ideia é que os radares sejam mais
“educativos” e menos “punitivos”, de
acordo com o Ministério da Infraestrutura. Com as regras novas, também está
proibida a utilização de equipamentos
sem registrador de imagem.
E haverá restrições à instalação de radares do tipo fixo redutor, conhecido popularmente como “lombada eletrônica”.
Esses equipamentos deverão ser utilizados apenas em locais considerados críti-

Visitas ilustres

Em setembro, o presidente do Sinaceg,
José Ronaldo Marques da Silva (Boizinho), recebeu duas visitas ilustres na
sede da entidade, em São Bernardo do
Campo: o político Dácio José Batista,
que é vice-presidente da Câmara de
Vereadores do município de Monteiro,
na Paraíba, e Lucas Ruan Batista Carlos,
gerente da transportadora JB Batista, de
São Bernardo.
“Foi um encontro cordial para tratar de
assuntos diversos e rever amigos”, afirmou o presidente do Sinaceg.

A partir de 1º de novembro, os radares
escondidos estão proibidos, segundo o Contran.

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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Vivendo melhor

O prefeito e sua esposa, a deputada estadual Carla Morando, conversam com moradoras beneficiadas pelo programa.
Lançado no final de julho pela Prefeitura de São Bernardo e pelo Governo
Estadual, o programa “Viver Melhor”
segue transformando a vida dos moradores do bairro DER. A ação tem revitalizado os imóveis dos moradores
com inúmeros serviços, sem custos
para as famílias, como coberturas, alvenarias, revestimentos, pintura, instalações elétricas e hidráulicas, entre
outras.
Maria Valdiene dos Santos, de 45
anos, mora há 18 anos no bairro e
tinha o sonho de fazer pequenas reformas em seu imóvel. Com a pandemia, acabou perdendo seu emprego.
O mesmo ocorreu com um de seus filhos. Agora, conta com os outros dois
para manter as despesas da casa. O
sonho que parecia ainda mais distante se tornou realidade com o programa “Viver Melhor”.
As moradias de Maria Valdiene e de
mais 567 pessoas deste distrito estão
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sendo totalmente transformadas. A
região recebeu o aporte de R$ 8 milhões, com recursos do Governo do
Estado, sendo que cada unidade habitacional deverá receber R$ 15 mil em
reparos. O programa é voltado para
famílias com renda de até cinco salários mínimos, que residam em domicílios considerados inadequados.
“Se engana quem acha que a iniciativa tem a finalidade de apenas pintar
fachadas. O programa tem o objetivo
de trazer mais dignidade aos moradores do DER, um bairro construído a
partir do suor de trabalhadores e trabalhadoras, que, com a vida tão dura,
não tiveram condições de realizar o
acabamento de suas casas. Essa iniciativa promete trazer mais acessibilidade, salubridade e habitabilidade a
esses moradores”, disse o prefeito da
cidade, Orlando Morando.
O chefe do Executivo, acompanhado
de sua esposa, a deputada estadual
O prefeito de São Bernardo, Orlando
Morando, vistoria as obras no bairro DER.

Carla Morando, estiveram no local e
visitaram algumas moradias. Entre
elas, a de Angelita Isabel Pereira, de
60 anos. “Uma gratidão enorme ter
sido contemplada com este programa. Nesta atual situação que vivemos, temos de agradecer por ter nossos empregos para nos manter no dia
a dia. Fazer o acabamento da minha
casa era um sonho distante”, disse.
O programa Viver Melhor é a primeira
a ser executada em todo o País. O total investido pelo Governo do Estado
será de R$ 90 milhões, atendendo 4,5
mil imóveis.

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

/codemascania

/codemascania
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Quinzão
partiu!
personagem

O casamento de Joaquim
de Paulo Coelho e Laurinda
Gonçalves Coelho durou
50 anos.

Uma das pessoas mais queridas e conhecidas no universo dos cegonheiros
partiu em agosto. Joaquim de Paulo
Coelho, o famoso Quinzão, faleceu aos
74 anos de vida, deixando sua esposa
Laurinda Gonçalves Coelho, após 50
anos de um casamento feliz, e três filhos homens adultos.
Quinzão começou a dirigir seu caminhão em 1975 e só parou em 1996.
Foram 21 anos de muito trabalho
e longas histórias pelas estradas do

Brasil. “Ele sempre foi um apaixonado
pelo caminhão e pela liberdade que
tinha nas estradas”, afirma Henrique
Gonçalves Coelho, seu filho caçula,
hoje com 43 anos.
Era comum levar a família toda em algumas viagens, para se manter próximo
dela enquanto ganhava a vida – especialmente quando ia para o interior de
São Paulo. Tinha familiares nas cidades
de Mirandópolis, Três Ponteiras e Araçatuba. “Viajamos muito com ele, nós

cinco, e aproveitávamos para visitar
nossas tias no interior de São Paulo”,
lembra Henrique.
Em 2001, porém, sofreu um derrame
- um acidente vascular cerebral (AVC)
– que deixou parte do seu corpo imobilizado.
Perdeu, por exemplo, o movimento de
uma das pernas e, por isso, conviveu
20 anos com uma cadeira de rodas.
Mas essa situação não o impedia de
dirigir seu carro adaptado e de continuar trabalhando, cuidando dos seus
veículos e lidando com seus motoristas. “Meu pai sempre foi uma pessoa
feliz, divertida, brincalhona, que adorava fazer festas em casa, mesmo após
o AVC”, diz Henrique.
Além da família, Quinzão tinha duas
grandes paixões na vida: o futebol e
a pescaria. Santista roxo desde a Era

Uma das coisas que Quinzão
mais gostava de fazer, e
tinha muita habilidade,
era pescar.
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Pelé, ele levava os filhos com muita frequência para assistir e torcer pelo time da Vila Belmiro. A estratégia deu certo: os três filhos se
tornaram santistas.
Na pescaria, gostava de organizar viagens de
grupos de colegas cegonheiros para pescar
em locais como o Pantanal e o Amazonas.
Essa prática ajudou a torná-lo ainda mais popular e querido. “Além de tudo, era um excelente pescador”, destaca Henrique. E fazia da
pescaria mais uma fonte de amigos.
“Todo mundo gostava dele. Era um
bom amigo, ajudava as pessoas, muito presente em família e super amoroso”,
complementa Henrique.

Ainda jovem, Quinzão com
seu caminhão e o filho
Anderson de Paula Coelho,
conhecido como Magrão.

Numa de suas muitas
viagens, Quinzão posa com
dois amigos e uma onça.
Revista Cegonheiro

9

saúde

A Mercedes-Benz doou para a Cruz Vermelha Brasileira (CVB) dois ônibus que foram
transformados em unidades móveis de vacinação.

Mercedes-Benz na campanha de vacinação
A Mercedes-Benz forneceu para a
Cruz Vermelha Brasileira (CVB) dois
ônibus transformados em unidades
móveis de vacinação. Os veículos, o
modelo rodoviário O 500 R e o urbano
OF 1519 - foram doados à instituição e
deverão ajudar a vacinar cerca de 4 mil
pessoas por mês, o equivalente a um
total de mais 144 mil beneficiados em
três anos, contra a Covid-19.
Os ônibus vão percorrer vários estados
do País para aumentar a capilaridade
do atendimento e levar imunização
especialmente a populações vulnerá-
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veis, apoiados também por uma Van
Mercedes-Benz, de 8 lugares, que será
utilizada pelas equipes da CVB durante
todas as etapas do projeto.
Essa campanha de vacinação da Cruz
Vermelha contribui com o Plano Nacional de Imunização do Ministério da
Saúde, além de envolver outras iniciativas de prevenção e promoção da saúde e de enfrentamento à pandemia do
coronavírus. Assim como ocorre com
as oito carretas da saúde, que são movidas por caminhões Mercedes-Benz
e atendem a população brasileira, o

Instalações internas modernas, com
espaço e segurança para a população
e os profissionais da saúde.

projeto também conta com apoio do
Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, que financiou a transformação
dos ônibus em postos móveis de vacinação.
Com essa parceria, a Mercedes-Benz
apoia a CVB em seu propósito de alcançar especialmente a população de
difícil acesso que vive em alto grau de
vulnerabilidade social. Dois roteiros um que parte de São Paulo até São Luis
(MA) e outro com destino à Rio Branco
(AC)-, estão sendo cumpridos e a meta
é atender todas as regiões do Brasil até
o fim do projeto, que tem duração prevista de três anos.
“Com nossos ônibus, buscamos oferecer mobilidade e segurança para que
a Cruz Vermelha possa cumprir sua
importante missão de levar vacinas,
como também saúde e cuidados a populações carentes”, diz Karl Deppen,
presidente da Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina. “Estamos
orgulhosos com mais essa parceria
humanitária que preserva vidas e que
está alinhada à estratégia de responsabilidade social da nossa empresa. Essa
é uma forma de construir pontes com
a comunidade e com os usuários de
ônibus em meio à pandemia”.

Revista Cegonheiro
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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.
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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

Poda de árvores em
quatro estados
O
“Programa
Nacional de Podas
de Árvores”, do Sinaceg,
continua contribuindo com a
segurança de estradas e trechos
urbanos de diversas cidades espalhadas pelo território brasileiro. Em setembro,
quatro estados do País foram contemplados pela
iniciativa, que é muito elogiada pelas prefeituras
beneficiadas.
Quatro equipes espalhadas pelas regiões trabalharam firme
em setembro. Sob a coordenação de Edilon Gonçalves, a Equipe 1
cuidou da rodovia BR 010 Belém-Brasília, no trecho urbano entre os
municípios de Santa Izabel e Belém, no Pará.
A Equipe 2 foi coordenada por Valdir Aparecido e atuou na rodovia BR 381,
no percurso em que ela cruza o pequeno município mineiro de Naque. Já a
Equipe 3, do encarregado Wellington Francisco, continuou o trabalho de poda
no centro de Chapecó, em Santa Catarina, na parte urbana da rodovia BR 282.

Equipe 1, do encarregado
Edilon, atuando próximo
de Belém (PA).

Por fim, a Equipe 4, sob a responsabilidade de Betuel Alves, teve a missão de
podar as árvores da BR 316, no trecho urbano da cidade de Pilar, em Alagoas.
Para desenvolver esse trabalho, o Sinaceg conta com 21 funcionários efetivos e,
também, diaristas locais que são contratados sempre que necessário. Na coordenação das quatro equipes, Paulo Cícero da Silva.

Esse trabalho 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
Da esquerda para
entrega de veículos nas concessionárias.
a direita Betuel
encarregado
de Poda e José
Walter secretário
de urbanização
da prefeitura de
Pilar/AL

14

Revista Cegonheiro

Equipe 2, supervisionado
por Valdir, poda as
árvores em Naque (MG).

Equipe 3, coordenado pelo
Wellington, trabalhando
dentro da cidade de
Chapecó (SC).
Equipe 4, gerenciada pelo
Betuel, poda árvores no
trecho urbano de Pilar
(AL).
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tecnologia

Caminhões elétricos!
Tendência em todo o mundo para contribuir com a redução das emissões de
poluentes, os veículos elétricos ganham
cada vez mais força. É uma transição que
já está mais adiantada em algumas regiões e segue lenta em outros países, como
o Brasil. Mesmo assim, ela é inevitável. Os
veículos elétricos vieram para ficar, e isso
inclui os caminhões.
A Volvo Trucks, por exemplo, planeja que
toda a sua linha de produtos seja isenta
de combustíveis fósseis até 2040. Outras
marcas já apresentaram planos similares
ou até mais ousados para a Europa ou Estados Unidos.
Pelo mundo, já despontam vantagens
para acelerar essa mudança. Para começar, o custo dos elétricos está caindo,
embora ainda seja muito superior ao dos
veículos tradicionais. Na hora da manutenção, no entanto, o caminhão e outros
veículos elétricos levam vantagem: o baixo número de peças móveis em um motor
elétrico significa que eles geralmente têm
ciclos de vida mais longos e precisam de
menos manutenção. Ótima notícia para
quem precisa trabalhar com um elétrico!
O preço das baterias também vem sendo reduzido. Além disso, o custo para
recarregar uma bateria de um caminhão
elétrico é muito inferior ao custo do diesel. Tem mais: com a evolução das baterias, a autonomia dos veículos fica cada
vez maior.

Mesmo assim, um dos desafios dessa nova
tecnologia é justamente a infraestrutura
necessária para a frota de elétricos. Onde
carregar um caminhão elétrico? A estrutura pelas ruas ainda é pequena, mas um
caminhão pode ser facilmente carregado
em seu estacionamento durante a noite.
O tamanho da infraestrutura de pontos de
recarga varia em cada país, mas ela está
se expandindo por centros de logística,
concessionárias e postos de gasolina, por
exemplo. Enquanto novas tecnologias,
com carregadores e baterias inteligentes,
estão tornando o carregamento extremamente rápido.
Não há dúvida que, num futuro que será

Revista Cegonheiro

O caminhão elétrico também vem se
mostrando mais interessante porque gera
menos vibrações do que os modelos a
diesel e, ainda, é mais fácil de manobrar e
estacionar o que torna ele mais adequado
para as entregas urbanas.

Alagoas, na rodovia BR 316, no trecho perto do entroncamento da BR 101, na cidade Marimbondo.
A meta do Sinaceg, até dezembro, é concluir todos esses trabalhos atualmente pendentes, além
de outros que ainda serão iniciados nos próximos
meses. Esse trabalho 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
áreas
urO carregamento da bateria
de um
caminhão
elétrico
é muitoem
mais
baixo
banas que apresentam
de passagem
e
do quedificuldade
o valor gasto
com diesel
manobra dos caminhões cegonha que fazem entrega de veículos nas concessionárias.
O custo de
manutenção
de um veículo
elétrico é
mais baixo do
que o modelo
convencional
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diferente em cada país, os caminhões elétricos serão a melhor escolha do consumidor. Aqui no Brasil, são esperadas políticas
públicas como a redução de impostos ou
isenção de pedágios para incentivar esse
mercado.
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Pandemia x
Saúde Mental
bem estar

Cerca de 57%, ou seja, mais da metade
da população ouvida durante pesquisa
realizada pelo Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas),
declarou queda no bem-estar mental
e emocional durante a pandemia da
Covid-19.
Um relatório de 2017 da OMS (Organização Mundial da Saúde) já apontava o
Brasil como um país de grande prevalência de transtornos de ansiedade nas
Américas: 9,3% da população, o equivalente a 18,6 milhões de pessoas.
Segundo a psiquiatra da Rede
de Hospitais São Camilo de São
Paulo, Dra. Aline Sabino, os
números preocupam e reforçam a necessidade de incentivar ações em prol da saúde
mental, como a campanha
Setembro Amarelo. Ela
explica que medos, incer-
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tezas em relação ao futuro, luto e dificuldades financeiras vêm marcando a
vida de muitas pessoas e estão entre
as principais causas de depressão, ansiedade excessiva e falta de motivação.

“As ações do Setembro Amarelo
funcionaram como uma forma de

prevenção e sensibilização, tanto àqueles que podem estar passando por
algum tipo de sofrimento, quanto às
pessoas próximas, na detecção de fatores que identifiquem quando um
ente querido não está bem”.
Os sinais de alerta costumam variar de
pessoa para pessoa, mas a especialista destaca que existem alguns indícios
que servem para detectar se você ou
alguém próximo está precisando de
auxílio profissional. Segundo ela, é
necessário ficar atento às alterações
repentinas de humor e comportamento, bem como às mudanças
bruscas na rotina, como qualidade do sono, alimentação,
abandono de atividades que
antes eram prazerosas ou
ainda desistência de planos
futuros.

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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lançamento

De janeiro a agosto
deste ano foram
comercializadas 3.693
unidades da linha VM
no Brasil.
A Linha 2022 do Volvo
VM ganhou nova cama,
maior e confortável.

O modelo tem
alterações no painel,
novas forrações e
mudanças de tecido nas
paredes laterais
da cabine.

Linha 2022 dos
caminhões Volvo VM
A Volvo está apresentando a versão
2022 de sua linha de caminhões VM.
O modelo chega com várias mudanças,
principalmente na parte interna da cabine. “Estamos mais uma vez atualizando uma linha de veículos de grande
sucesso nos mercados brasileiro e latino-americano”, afirma Alcides Cavalcanti, diretor executivo de caminhões
Volvo no Brasil.

O modelo tem alterações no painel,
novas forrações e mudanças de tecido
nas paredes laterais da cabine, além
de uma nova cama, maior que a versão
anterior. O veículo vem também com
uma preparação ainda melhor para

20
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implementação de caçambas.
A Volvo desenvolveu uma nova cama,
muito mais confortável, feita com molas ensacadas e espuma de alta densidade. Dotada de extensores, a nova
largura proporciona uma área útil 30%
maior. Com um novo tecido, em harmonia com as novas cores, a cama
pode ser levantada para o motorista
ter acesso a um amplo espaço de armazenagem embaixo dela.
Com materiais de alta qualidade, o
acabamento e a cor do painel têm
neste novo modelo tons mais escuros,
sem modificar a disposição dos componentes. Também possuem nova cor

e acabamento os bancos do motorista
e do passageiro, as paredes laterais, a
traseira, o teto e as cortinas. O aperfeiçoamento interno promove um design sofisticado, um traço marcante de
toda a linha Volvo, trazendo mais conforto ao condutor e demais ocupantes.
O VM 2022 tem agora um balanço
traseiro mais curto nas configurações
para caçamba. A alteração foi introduzida justamente para facilitar a instalação de um dos implementos mais
utilizados no caminhão, desde o transporte urbano de vários materiais até
operações de suporte na mineração.
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mobilidade

Casal Ariane e Tobias vai
coletar informações sobre
mobilidade em 24 estados
brasileiros.

Mercedes-Benz embarca
em novo projeto
A Mercedes-Benz Vans faz parte de mais
um projeto inovador, o Observatório da
Mobilidade SAE BRASIL, desta vez, atrelado à mobilidade humana, tendo a Sprinter
416 CDI como grande aliada para chegar
aos destinos mais restritos do Brasil e contribuir para o mapeamento da situação da
locomoção da população fora do perímetro das grandes cidades.
O veículo foi transformado pela implementadora Eco X em um motorhome para
rodar 24 estados durante 10 meses com o
casal Ariane Marques e Tobias Hückeholfen. A brasileira e apaixonada pelo setor
automotivo será a principal motorista,
enquanto o alemão, cativado pela cultura
local, fará a captação das imagens e mostrará toda a trajetória nas redes sociais
e no site da SAE Brasil, associação que
promove conhecimento em inovações e
tendências da mobilidade brasileira e internacional.
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“A Mercedes-Benz Sprinter foi o veículo
escolhido para este projeto, pois conta
com características extremamente importantes para nós, como robustez, versatilidade e desempenho, uma vez que
viajaremos por diversos tipos de estradas
e milhares de quilômetros em todo o Brasil”, comentam Ariane e Tobias.
Durante a jornada, os observadores terão
a missão de fazer o levantamento de informações para verificar se as localidades
que serão visitadas têm um Plano de Mobilidade e analisar questões como: principais transportes utilizados, integração

entre os modais, existência de incentivos
a energias renováveis, além da percepção
sobre acessibilidade e equidade no uso do
espaço público.
Os dados obtidos serão compilados em
um eBook e as observações feitas serão
direcionadas e discutidas dentro da SAE
BRASIL por grupos formados por profissionais que representam uma abordagem
multisetorial (mercado, poder público,
terceiro setor e academia) e possuem
um amplo conhecimento sobre gestão da
mobilidade, segurança viária e acessibilidade, sustentabilidade e engenharia de
produtos.
Com o mapeamento e organização das informações sobre a mobilidade humana no
Brasil em diferentes formatos, seja escrito
ou por meio de imagens, o projeto visa
tornar este conhecimento acessível para
que os órgãos dos setores públicos e privados possam viabilizar possíveis soluções
para a sociedade brasileira.

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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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
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 bercamp, robocop, padrão transzero, ano
– 2014, completa, serve p toco ou trucado. Tratar
com Valter (12) 9 7406-9292

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
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
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
7734-5921
Scania T113 Topline, ano 1997, com seis pneus Michelin novos, rodas de alumínio, conversor de bateria e televisão. Segundo dono. Impecável! Tratar
com Márcio (51) 7811-3363
Caminhão MB Axor 2044 Premium – ano 2011
- Câmbio e Motor completo – 998.000 km – 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)
98549-1571 – 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 – 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.

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 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

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
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 –
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
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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